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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 про-
изводи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД 

РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство на пченица сами или во 
кооперација со индивидулани земјоделски произво-
дители и на индивидуалните производители (во ната-
мошниот текст: производителите), им се обезбедуваат 
гарантирани цени за пченицата од родот на 1977 го-
дина, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченицата од оорти на квалитетните 

групи А и В 2,90 
2) пченицата од сорти на квалитетната 

група Ц 2,60 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченица испорачана во јули. Тие цени се зголе-
муваат за секој следен месец, почнувајќи од август 
заклучно со мај наредната година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченицата од оорти на квалитетните 

групи А и В 0,020 
2) пченицата од сорти на квалитетната 

група Ц 0,020 

Во јуни се применуваат цените од мај. 
2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата е должна да ги купува по цените и под усло-
вите од оваа одлука сите количества пченица што 
ќе и ги понудат производителите заради купување, 
и купената пченица што производителите ќе ft ја: 
стават на располагање да ја преземе во рок од три 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ди-
рекцијата е должна да му ја плати на производите-
лот гарантираната цена што важи за месецот во кој 
се презема пченицата. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот или франко магацин железничка станица 
на производителот или франко магацин на мелница 
за производителите што се занимаваат со произ-
водство на пченица сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производи — по избор на 

Дирекцијата, а за индивидуалните производители — 
— франко магацин на организациите на здружен 
труд што Дирекцијата ги овластила да вршат откуп 
за нејзина сметка и тоа за пченица зрела, здрава, 
без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употреб-
лива за човечка исхрана, незаоазена "о пченични 
болести и штетници, од квалитетот од 76 kg хекто-
литарска тежина, со 2% плевел и нечистота и 
13Vo влага. 

4. Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зго-
лемува, односно намалува за 0,5% за ceKoi килограм 
над или под предвидената хектолитарска тежина. 
Дропките се земаат предвид. За пчрн^ттг,тп што има 
хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се сме-
та дереа има хектолитарска тежина од 80 kg. 

Ако пченицата има поголем или п^мал процент 
на плевел, нечистота или влага од оној што е пред-
виден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната це-
на за процентот на плевел, нечистота или влага под 
или над предвидениот, ќе се намали, односно зго-
леми за истиот процент. Дропките се земаат пред-
вид. Кршени зрна помали од половина се сметаат 
во плевел. 

Врз пченицата што има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg или плевел и нечистота повеќе од 
15%, не се применуваат одредбите од оваа одлука. 

. 5. Дирекцијата не е должна да купува понудена 
пченица што има процент на влага поголем од 14%. 

Дирекцијата може, по исклучок, да презема пче-
ница што има процент на влага поголем од 14%, со 
тоа што гарантираната цена за таква пченица ќе се 
намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на 
сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу 
производителите и Дирекцијата. 

За гламносаност на пченица во поголем степен 
и за замачканост и запаливост на пченица, ќе се 
одбие до 5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите ги регули-
раат со договор роковите за преземање и другите -
услови за испорака на пченицата. 

Дирекцијата може да овласти одделни органи-
зации на здружен труд да купуваат пченица за неј-
зина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 750 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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" Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
$8 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 
ПЧЕНИЧНО БРАШНО 

1. Производите лежите организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за. пченично 
брашно да ги формираат до следното ниво: 

- Дин/kg 

2,90 
3,90 
5,ГО 
3,42 4 

1) за квалитетна група „Ц": 
а) пченично брашно тип 1000 
б) пченично брашно тип 600 
в) пченично брашно тип 400 
г) пченично брашно тип 800 

2) за квалитетна група „Б": 
а) пченично брашно тип 1000 
б) пченично брашно тип 600 
в) пченично брашно тип 400 
г) пченично брашно тип 800 

3,20 
4,35 
5,60 
3,78 

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 здружен труд им ги дода-
ваат трошоците на превозот. 

3. Во цените од точка 2 на оваа одлука не е за-
сметана вредноста на амбалажата. 

Производителските и други организации на 
здружен труд можат за пченично брашно, на име 
посебни трошоци на индустриски начин извршено 
ситно меко пакување во хартиена ќесиња и сл., да 
засметао за: 

Динари 
0,50 
0,90 
0,90 
1,35 
2,5 

1) пакување од 1 kg 
2) пакување од 2 kg 
3) пакување од 3 kg 
4) пакување од 5 kg 
5) пакување од 10 kg 

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 сзо испитување на фаринограф или според ме-
тодот на бабрење на лепилото (волуметриски начин 
на испитување на брашно според Берлинер и Копман 
— стар метод). Ако со примена на тие методи се ут-
врди разлика во квалитетната група на брашното, 
меродавен е наодот утврден со помош на фарино-
Лраф. 

Производителските организации на здружен 
труд се должни- во фактурата, покрај типот на 
брашното, да ја назначат и квалитетната група на 
брашното. 

5. Организациите на здружен труд* (во ната-
мошниот текст: организациите) и имателите на ду-
ќани во сопственост на граѓани (во натамошниот 
текст: имателите на дуќани), можат своите постојни 
продажни цени за пченично брашно на залихи да 
ги зголемат, и тоа: 

Дин/kg 
1) за пченично брашно од квалитетна група „Ц": 

а) пченично брашно тип 1000 0,60 
б) пченично брашно тип 600 0,90 
в) пченично брашно тип 
г) пченично брашно тип 

600 
400 
800 

1,15 
0,74 

2) за пченично брашно од квалитетна група „Б": 
а) пченично брашно тип 1000 0,72 
б) пченично брашно тип 600 1,05 
в) пченично брашно тип 400 1,30 
г) пченично брашно тип 800 0,87 

6. Организациите ќе извршат попис на сите 
количества (залихи) на брашното од точка 5 на оваа 
одлука затечени на 18 октомври 1976 година, како и 
ца сите количества на тие производи што до тој 
ден се фактурира ни од добавувачите или од Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води (стоки на пат). Пописот за имателите на ду-
ќани ќе го извршат комисиите што ќе ги формираат 
собранијата на општините. 

7. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества пченично брашно (залихи и 
стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на раз-
ликата во цената утврдена според одредбите од 
точ. 5 и 6 на оваа одлука. Таа разлика организа-
циите и имателите на дуќани ќе ја уплатат во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука на сметката на Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи број 60811-789-378 
— Белград. 

Од износот На средствата уплатени на сметката од 
став 1 на оваа точка можат на органите на пазарната 
инспекција да им се исплатат трошоците за вршење 
контрола на пописот, до износот што, на предлог од 
републичките, односно покраинските органи на па-
зарната инспекција, ќе го одобри Сојузниот секрета-
ријат за пазар и цени. 

8* Организациите и имателите на дуќани можат 
за производите во чие производство .брашното се 
употребува како суровина, освен за леб и печиво, 
да ги зголемат своите продажни цени сразмерно на 
зголемувањето на продажните цени за брашното 
според точка 1 од оваа одлука, а според процентот 

'на учеството на брашното во производството на тие 
производи. 

9. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не 
постапи според точ. 5 и 7 на оваа одлука или ако 
во пописот на залихите не ги прикаже точните по-
датоци за залихите на пченично брашно. 

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. 

Со парична казна од 10.060 динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи 
според одредбите од точ. 7 и 8 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 по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа 
точка се смета како итна. 

10. Со денот на влегувањето во силазна оваа од-
лука престанува да важ^ Одлуката за одредување 
максимални цени за пченично брашно („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/74). 

И. Оваа одлука влегува во сила на 19 октомври 
1976 година. 

К п. бр. 751 
14 октомври 1976 година 

Белтрад 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р* 
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€74. 

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 од 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА ШЕ-

ЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 197« ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репа сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители и на 
индивидуалните производители (во натамошниот 
текст: производителите) им се обезбедува минимална 
откупна цена за шеќерна репа од родот на 1976 го-
дина од 0,58 динари за. еден килограм. 

По минималната цена од став 1 на оваа точка 
вршат откуп од производителите организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на 
шеќер (фабриките за шеќер) и другите организации 
на здружен труд што откупуваат шеќерна репа од 
производителите. 

Цената од став 1 на оваа точка се применува 
само врз количествата што се однапред договорени 
за испорака. 

Фабриките за шеќер ќе договараат со произво-
дителите купување на шеќерна репа, по правило, по 
дигестија. Во тој случај цената од став 1 на оваа 
точка важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. 
За секој цел процент на дигестија поголема или по-
мала од 15,5%, цената од став 1 на оваа точка се 
зголемува, односно намалува за 0,0374 динари за еден 
килограм, со тоа што дропките се земаат предвид. 

Фабриките за шеќер со должни при откупот на 
шеќерна репа да ја мерат дигестијата и да вршат 
исплата според дигестијата од став 4 на оваа точка. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно одрежани глави, 
лисје, жилички и опавчиња, франко натоварна ста-
ница во местото на производителот, а по избор на 
купувачот, при железничка, бродска, односно ками-
онета рампа, кеј или дигалка, подготвена за нато-
вар во превозно средство. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за применување 
на Одлуката за минималната откупна цена за ше-
ќерна репа од родот на 1075 година и на шеќерната 
репа од родот на 1976 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75). 

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

Е. п. бр. 749 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

675. 

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 од 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОНЧО-

ГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед и соја сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители и на 
индивидуалните производители (во натамошниот 
текст: производителите) им се обезбедуваат мини-
мални откупни цени за сончоглед и соја од родот на 
1976 година, и тоа; 

Дин/kg 
1) за сончоглед 5,54 
2) за соја 5,54 

По минималните цени од став ! на оваа точка се 
должни да вршат откуп од производителите органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со пре-
работка на сончоглед и соја {фабриките за масло) и 
другите организации што откупуваат сончоглед и 
соја од производителите. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за 1 килограм сончоглед, односно соја, франко мага-
цин, вагон, шлеп или друго превозно средство во 
местото на продавачот, по избор на купувачот. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
сончоглед што содржи 40% масло, llVo влага и 
3% нечистота, а за соја што содржи 13% влага и 
2% нечистота. 

За сончоглед за секој процент содржина на мас-
ло над или под 40°/о минималната откупа цена се 
зголемува, односно намалува за 0,138 динари за еден 
килограм, со тоа што дропките се земаат предвид. 

За секој цел процент влага над или под 11% и 
за секој цел процент нечистота над или под 3%, 
цената се зголемува, односно намалува за 0,03 динари 
за еден килограм сончоглед, со тоа што дролките се 
земаат предвид. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за применување 
на Одлуката за минималната откупна цена за сон-
чоглед и соја од родот на 1975 година и на сончо-
глед от и сој ата од родот на 1976 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр 60/75). 

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

Сојузен извршен совет 

Е. п. бр. 748 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 
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676. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за масло за јаде-
ње и за производите од масло да ги формираат до 
следното нивб, и тоа: 

1) за сурово масло за јаде-
ње 

2) за рафинирано масло за 
јадење: 
а) во буриња од најмал-

ку 50 килограми (рин-
фуза) 

б) во лименки до 25 лит-
ри (ринфуза) 

. в) во стаклени шишиња 
од 1 литар 

г) во стаклени шишиња од 
1/2 литар 

д) во пластични шишиња 
од 1 литар 

ѓ) во пластични шишиња 
од 3/4 литар 

е) во пластични шишиња 
од 1/2 литар 

3) за растителни масти за 
јадење над постојната це-
на 

4) за маргарин над постојна-
та цена 

5) за растителна мрсотија: 
а) во лименки од 1 кило-

грам 
б) во лименки од 2 кило-

грама 
в) во лименки од 3 кило-

, грами 
г) во лименки од 5 кило-

грами 
д) во лименки од 7 кило-

грами 
6) за коил — растителна 

маст 
7) за шортенинг за кекс NZ-2 
8) за шортенинг за вафли V-4 
9) за шортенинг за овошни 

слатки VK 

14,75 дин/kg 

16,40 дин/kg 

16,75 дин/1 литар 

16,75 дин/1 литар 

8,60 дин/1/2 литар 

17,90 дин/1 литар 

13,50 диц/3/4 литар 

9,35 дин/1/2 литар 

2,40 дин/kg 

1,55 дин/kg 

25,25 дин/kg 

24,70 дин/kg 

23,90 дин/kg 

23,55 дин/kg 

23,05 дин/'kg 

29,60 дин/kg 
17,55 дин/kg 
21,05 дин/kg 

19,25 дин/kg 

2. Цените за производите од точка 1 под 1 до 5 
на оваа одлука се подразбираат како највисоки про-
дажни цени на производителот, франко, истоварив 
станица на купувачот. Во цените за растителна маст 
за јадење, маргарин, растителна мрсотија и за ра-
финирано 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 засметана вредноста на 
амбалажата. 

3. Цените за производите од точка 1 под 6 до 9 
на оваа одлука важат при постојните услови на про-
дажбата. 

4. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) и имателите на дуќани 
во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: 
имателите на дуќани), можат постојните продажни 
цени за производите од точка 1 на оваа одлука на за-
лихи да ги зголемат, и тоа: 
1) за сурово масло за јадење 2,40 дин/kg 
2) за рафинирано масло за 

јадење: 
а) во буриња од најмалку 

50 килограми (ринфуза) 
б) во лименки до 25 литри 

(ринфуза) 
в) во стаклени шишиња од 

1 литар 
г) во стаклени шишиња од 

1/2 литар 
шишиња д) во пластични 

од 1 литар 
ѓ) во пластични шишиња 

од 3/4 литар 
е) во пластични шишиња 

од 1/2 литар -
3) за растителни масти за ја -

дење над постојната цена 
4) за маргарин над постојна-

та цена 
5) за растителна мрсотија: 

а) во лименки од 1 кило-
грам 

б) во лименки од 2 кило-
грама 

в) во лименки од 3 кило-
грами 

г) во лименки од 5 кило-
грами 

д) во лименки од 7 кило-
грами 

6) за коил — растителна маст 
7) за шортенинг за кекс NZ-2 
8) за шортенинг за вафли V-4 
9) за шортенинг за овошни 

слатки VK 

5. Организациите, освен фабриките за масло, ќе 
извршат попис на сите количества (залихи) на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука затечени на 18 
октомври 1976 година, како и на сите количества на 
тие производи што до тој ден се фактурирани од до-
бавувачите или од Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи (стоки на пат). Пописот 
за имателите на дуќани ќе го извршат комисиите 
што ќе ги формираат собранијата на општините. 

6. Организациите, освен фабриките за масло, 
должни се за сите количества на производите од 
точка 1 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да 
го утврдат вкупниот износ на разликата во цената 
утврдена според одредбите од точ. 4 и 5 на оваа одлука. 
Таа разлика организациите и имателите на дуќани 
ќе ја уплатат, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, на сметката на Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи бр. 60811-789-378 — Белград. 

Од износот на средствата уплатени на сметката 
од став 2 на оваа точка можат на органите на пазар-
ната инспекција да им се исплатат трошоците за 
вршење контрола на пописот, до износот што, на 
предлог од републичките, односно покраинските 
органи на пазарната инспекција, ќе го одобри Со-
јузниот секретаријат за - пазар и цени. 

2,40 дин/kg 

2,40 дин/1 литар 

2,40 дин/1 литар 

1,20 дин/1/2 литар 

2,40 дин/1 литар 

1,80 дин/3/4 литар 

1,20 дин/1/2 литар 

2,40 дин/kg 

1,55 дин/kg 

2,40 дин/kg 

2,40 дин/kg 

2,40 дин/kg 

2,40 дин/kg 

2,40 дин/kg 
2,40 дин/kg 
2,16 дин/kg 
1,94 дин/kg 

1,69 дин/kg 
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7. Организациите и имателите на дуќани можат 
за своите производи во чие производство произво-
дите од точка 1 на оваа одлука ги употребуваат како 
суровина, да ги зголемат своите продажни цени 
сразмерно на зголемувањето на продажните цени за 
производите според точка 1 на оваа одлука, а според 
процентот на учеството на производите од точка 1 
на оваа одлука во производството на тие производи. 

8. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не по-
стапи според одредбите од точка 5, односно точка 6 
на оваа одлука и ако во пописот на залихите не ги 
прикаже точните податоци за залихите на произво-
дите 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 од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи спо-
ред одредбите од точка 6, односно точка 7 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 по прекршоците од ст. 1 до З н а оваа 
точка се смета како итна. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на цените за шеќер, масло за јадење, свинска маст, 
сланина и сало според условите на пазарот („Служ-
бен лист на СФРЈ'', бр. 61/74) во делот што се о д -
несува на маслото за јадење. 

10. Оваа одлука влегува во сила на 19 октомври 
1976 година. 

Е. п. бр. 746 
14 октомври 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

677. 

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 од 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), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА 

ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство на оризова арпа сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители и на индивидуалните производители 
(во натамошниот текст: производителите), им се обез-
бедуваат гарантирани цени за оризова арпа (нелу-
пен ориз) од родот на 1976 година, и тоа: 

Дин/kg 
1) за I класа 7,10 
2) за II класа 1 6,65 
3) за III класа 6,50 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) 

е должна по цените и под условите од оваа одлука 
да ги купува сите количества оризова арпа што ќе 
и ги понудат производителите заради купување и 
купената оризова арпа што производителите ќе и 
ја стават на располагање да ја преземе во рок од 3 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ако 
Дирекцијата во тој рок не ги преземе купените ко-
личества оризова арпа, должна е да му ги надомести 
на производителот трошоците за складирање за нет 
преземените количества, сметајќи од денот на исте-
кот на рокот во кој Дирекцијата била должна да ги 
преземе купените количества. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница, за 
производителите што се занимаваат со производство 
на оризова арпа сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители — по-избор на 
Дирекцијата, а за индивидуалните производители — 
франко магацин на организациите на здружен труд . 
што Дирекцијата ги овластила да вршат откуп за 
нејзина сметка, и тоа за оризова арпа потполно 
зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, неза-
разена со болести или штетници, од следи пот ква-
литет: 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистота и 14% влага; 

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15°/о 
црвени зрна, 2% примеси и нечистота и 14% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени 
зрна, со најмногу 2% примеси и нечистота и 14°/о 
влага. 

4. Ако оризовата арпа има процент на примеси и 
нечистота или влага поголем или помал од процен-
тот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена 
за секој поголем, односно помал процент на примеси 
и нечистота или влага ќе се намали, односно зголеми 
за истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова 
арпа што има влага повеќе од 13%. без оглед на кла-
сата, или што има примеси или нечистота повеќе од 
8% за I класа, повеќе од 15 % за II класа и повеќе 
од 18% за III класа. 

6. Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на оризова арпа. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни организа-
ции на здружен труд да купуваат за нејзина сметка 
оризова арпа во смисла на одредбите од оваа одлука. 

В. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за применување 
на Одлуката за гарантираните цени за оризова арпа 
од родот на 1975 година и на оризовата арпа од- ро-
дот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 747 
14 октомври 1976 година 

Белград 
F Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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678. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
производство на шеќер и Сојузниот извршен совет 
склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЦЕНИТЕ ЗА ШЕКЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕ-

СТВА ШЕЌЕР 

Член 1 
Во Општествениот договор за цените за шеќер 

и за обезбедување на домашниот пазар со потребни 
количества шекер („Службен лист на СФРЈ", бр. 
61/74, 37/75 и 48/75) во член 2 став 2 бројот: „0,50" се 
заменува со бројот: „0,70". 

Член 2 
Во член 4 став 1 точка 3 бројот: 

со бројот: „0,50". 
,1)" се заменува 

Член 3 
Во член 15 зборовите: „1 септември 1976 година" 

се заменуваат со зборовите: „1 септември 1977 го-
дина". 

Член 4 
Овој општествен договор влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 септември 1976 година. 

15 октомври 1976 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет 

Сојузен секретар за 
пазар и цести, 

Имер Пуља, е. р. 

За Пољопривредни ком-
бинат „Београд", Индус-
трија шеќера и врења — 

1 — Белград, 
Љубомир Михајловић, е. р. 

За Ползопш-шгзедно-индус-
тријски комбинат „Ќупри-
ја", Фабрика шеќера ћ у п -
рија, 
Мирослав Ќулафиќ, е. р. 

За Индустријеко-пољопри-
вредни комбинат „Серво 

Михаљ", Фабрика шеќера 
— Зрењанин, 

Милорад Крстиќ, е. р. 

За Комбинат „Врбас", 
Фабрика шеќера — Врбас, 
Бранко Обрадовић, е. p. 

За Индустријско-пољо-
привредни комбинат ..Цр-
веска" — Фабрика шеќе-
ра и шпирита — Црвенка, 

Радован Бакоч, е. р. 

За Агромн ду стои јеки ком-
бинат „Сента", Фабрика 

шеќера — Сента, 
Герг Ковач, е. р. 

За Пољоппт^педно-тлндус-
тријски комбинат „Сирми-
ум", Фабрика шеќера — 

— Сремска Митповица, 
Никола Стојшић е. р. 

За Пољогтривредно-индус-
тријски комбинат, Фабри-

ка шеќера — Пеќ, 
Реџеп Муљхоџа, е. р. 

За индустријско-пољо-
приџредни комбинат Оси-
јек, Творница шеќера и 

кандита — Осиек, 
Божо Смољо, е. р. 

За Пољопривредно-индус-
тријски комбинат „Беље", 
Творница шеќера — Бели 

Манастир, 
Фрањо Тормаш, е. р. 

За Пољопривредно-пре-
храмбени "комбинат — 
— Ж у пања, Индустрија 
шеќера и врења „Борис 

Кидрич" — Жупања, 
Херман Сајдл, е. р. 

За Земјоделско-индустри-
ски комбинат „Пелагони-
ја" — Битола, Фабрика за 
шеќер, квасец, шпиритус 
и јаглена киселина — Би-

тола, 
Стеван Бојаџиевски, е. р. 

За Фабрика шеќера — 
— Ковин, 
Милован 

Миловановић е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р Ц р н а г о р а 

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

СО ОЃДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Боговац-Фуштић Стевана Зорка, Бубања Митра 
Станика, Јоксимовић-Цемовић Милосава, Кругли-
ков-Бошковић Мира Мируна, Обрадовић Николе 
Илија, Обрадовић Радуна Марко, Тутић Димитрија 
Миркок Зоговић-Шошкић Илије Деса; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђић Гаје Лека, Чобић Ђорђија Јулка, Т у р о -
вић Миће Вукоман, Дедаић Николе Ђорђије, Дроб-
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њак Саве Вучић, Гвозденовић Јагоша Милинко, 
Хоџић Салка Хајрудин; Ху сић Ру шид а Бећо, Илић 
Миј ушка Благота, Кнежевић Анта Петар, Кораћ-
-Бубања Саве Десанка, Ковачевић Бошка Вучко, 
Лашић Новице Ново, Лучић Тадише Драгиша, Мар-
ковић, Данила Раде, Минић Тодора Живко, Мрше-
вић Вељка Неђељко, Попадић Јеврема Љубо, По-
повић Љуба Раде, Рашинлић Ћамила Шућро, Ре-
џић Ђорђија Милован, Ружић Велимира Славко, 
Смоловић Риста Маруша, Станић Обрада Илија, 
Шестовић Видоја Бојица, Зарубица Сава Радоман, 
Зиндовић Филипа ГЃериша, Зоговић-Шошкић Илије 
Деса; 

— за покажана лична храброст во бробата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Анђић Гаје Лека, Арсени јева Миличко Воји-
слав, Богавац-Фуштић Стевана Зорка, Бубања Мит-
ра Станика; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Булатовић Ненада Миливоје, Јоксимовић Ав-
рама Новак, Кљајевић Арсенија Симо, Кнежевић 
Михаила Милош, Кордић Мила Радомир, Котлаја 
Милана Милорад, Марковић Радивоја Вељко, Ме-
дојевић Митра Бранко, Медојевић Милоша Радосав, 
Мијановић Зука Фехим, Ненадић Јована Мирко, 
Нумановић Реџа Салих, Павићевић Обрада Драгоје, 
Поповић Милуна Миљан, Реџић Васа Никола, Смо-
ловић Груја Батрић, Шћекић Зарије Бранко, Шће-
кић Милића Велимир, Вучинић Мироја Богић; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Грујић Луке Бајо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бошковић Ћузе Петко, Бошковић Стевана Во-
јислав, Брајковић Добрице Живојин, Бубања Ми-
љана Радосав, Бубања Миљана Радосава, Чамџић 
Милована Милорад, Човић Вука Момчило, Ћорић 
Шора Вукота, Фуштић-Јовановић Мироја Драга, 
Јелић Мирка Здравко, Лучић Миј ушка Видна, 
Мештер Ђукана Ангелина, Обрадовић Голуба Ми-
линко, Обрадовић Благоја Зорка, Ојданић Јанка 
Светозар, Пантрвић Василија Милун, Петковић Ва-
силија Вук, Рабреновић-Булатовић Радивоја Божа-
на, Радојевић Јанка Мирко, Раичевић Неда Миха-
ило, Ракочевић-Рабреновић Новице Зорка, Секулић 
Драга Радуле, Станић Сима Обрад, Шћекић Радо-
вана Мара, Шестовић Радивоја Милојица, Шљиван-
чанин Боца Димитрије, Томовић Милана Мираш, 
Васовић-Радовић Радована Аница, Влаовић Јагоша 
Петар, Журић-Ђукић Миј ајла Вукосава; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Радована Момчило, Ашанин Јеврема 
Ново, Бјелајац Стева Мирко, Булатовић Ненада 
Мираш, Џаковић Мила Радомир, Дедејић Мирка 
Василије, Ђурђић Радована Михајило, Хадровић 
Ибра Емин, Хаџибеговић Назифа Адем, Ињац Јова 
Рајко, Јаћимовић Веља Драшко, Јоксимовић Сте-
вана Илинка, Кадрић Даута Наход, Ковачевић 
Лаза Драго, Кожо Шерифа Мујо, Лучић Милике. 
Станка, Мараш Зарије Павле, Митровић Јована Ми-
лутин, Павићевић Здравка Милосава, Рабреновић 
Јована Милан, Радуловић Николе Благоје, Раиче-
вић Мирка Чедо, Ристић Миливоја Милан, Шундек 
Радоње Милорад, Томовић Милуна Даринка, Томо-
вић Сава Радослав, Тутурић Стева Душан, Вељовић 
Вукалице Милош, Вучинић Мирка Радуле, Вуковић 
Марка Милинко, Вулес Вида Стана, Зиндовић Јо-
вице Богдан, Жижић Милосава Љубо, Жугић Јанка 
Михајло, Журић Милића Миливоје; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кљајевић Симеуна Милош, Кнежевић Николе 
Слободан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Фуртула Радивоја Станка, Хаџиахметовић Ју-
суфа Асима, Јакшић "Бола Зорка, Кајевић Емира 
Асим, Кљајевић Павла Коса, Кучевић Шећераге 
Халил, Обрадовић Милића Драгиња, Петричић Ву-
кадина Драгутин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бон£овић-Вуксановић Љуба Винка, Милошевић" 
Радисава Михајило, Недић-Ми ликић Вујице Да-
ринка; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Божић Франца Франц, Саксида Јожефа Цвето; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА • 
ЅВЕЗДА 

Ергавер Штефана Јожеф, Коломни Франца 
Клавдиј; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење, за *напредокот на земјата 

рушените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Хрешчак Карела Јадран, Кобал Јожефа Вла-
димир, Лозар Јожефа Бернард, Шинигој Јожефа 
Ернест, Троха Кристјана Кристиан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Когој Станислава Карел. 

Бр. 29 
21 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Грција 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Constantine Tsatsos, претседател на Републиката 
Грција. 

Бр. 32 
28 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу воо-

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
. ЛЕНТА 

генерал-потполкозник Carl Eric Almgrem, коман-
дант на Шведската армија. 

Бр. 33 
18 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— по повод дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за извонредни заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОВ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Енергоинвест" — Предузеќе за пројектовање и 
изградњу енергетских и индустријских постројења — 
Сараево. 

Бр. 34 
29 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

672. Одлука за гарантираните цени за пченица 
од родот на 1977 година — — — — — 1373 

673. Одлука за определување максимални цени 
за пченично брашно — — — — — — 1374 

674. Одлука за минималната откупна цена за 
шеќерна репа од родот на 1976 година — 1375 

675. Одлука за минималната откупна цена за 
сончоглед и соја од родот на 1976 година 1375 

676. Одлука за определување максимални цени 
за масло за јадење — —" — — — — 1376 

677. Одлука за гарантираните цени за оризова 
арпа од родот на 1976 година — — — 1377 

678. Општествен договор за измени на Опште-
ствениот договор за цените за шеќер и за 
обезбедување на домашниот пазар со по-
требни количества шеќер — — — ~ 1378 

Одликувања — — — — — — — — — 1378 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


