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634. 

Иа основу члана 57. Закона о опорезивању про-
извода и услуга у промету („Службени лист СФРЈ", 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36^75, 58/75 и 7/77), Савезно из-
вршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОВЕЋАЊУ, СМАЊЕ-
ЊУ, ОДНОСНО УКИДАЊУ СТОПА ОСНОВНОГ ПО-

РЕЗА ИА ПРОМЕТ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

Члан 1. 
У Уредби о повећању, смањењу, односно укида-

њу стопа основног пореза на промет одређених про-
извода („Службени лист СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 
10/78. 16/78 и 41/78) у члану 1. тачка 1. стопа: „82,02%" 
замењује се стопом: „88,64%", а стопа: „82,81%" — сто-
пом: „92,26%". 

У тачки 2. стопа: „23,84%" замењује се стопом: 
„47,92%", стопа: ,23,33%" — стопом „48,00%", а стопа: 
„22,91%" — стопом: „47,85%". 

Члан 2. 
* У члану 1а. став 1. мења се и гласи: 

„На промет производа из става 1. тар. броја 6 
Тарифе, плаћа се основни порез на промет произ-
вода према њиховој вредности, и то: 

1) до 70.000 динара — — — — — — 8%; 
2) преко 70.000 до 150.000 динара — — 14%; 
Зј преко 150.000 динара — — — — 65%." 

Члан 3. 
Ова. уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу СФРЈ". 

Е. и. бр. 629 
26. јула 1978. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседгшк, 
Гојко Убипарип, с. р. 

635. 

На основу члана 22. Закона о друштвено^ кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА АЗБЕСТНОГ 

ВЛАКНА И АЗБЕСТНОГ БРАШНА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 22. 

децембра 1977. године Споразум о промени затечених 
цена азбестног влакна и ,азбестног брашна, е тим 
да произвођача организације удруженог рада могу 
СВОЈО затечене продајне цене, уз постојеће услове 
продаје, повећати до 11%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односио куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 2389 од 13. јула 1978. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спора-
зуму. 4 

Представници произвођача: „Босна-азбест" — 
Босанско Петрово Село, „Корлаће" — Брвеншс 
на Ибру и „Страгари-азбест" — Страгара 
Представници купаца-потрошача: „Југоазбест" 
— Младеновац, „Донит" — Медводе, Фабрика 
цемента — „Шар" — Ђенерал Јанковић, „Гр-
меч" — Београд, Рудник „Белење" — Белење, 
Хемијска индустрија ,,Милан Благојевић" — 
Лучани, Творница изолационог материјала 
— Лашко, Кемијски комбинат — Загреб, Фабрика 
азбест-цементних производа — Босанско Пет-
рово Село. 

636. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представник произвођача PI представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА IlATPOH-HA-t 

ПИРА 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 20. 
априла 1078. године Споразум о промени затечених 
цена натрон-папира. е тим да произвођача орга-
низације удруженог рада могу своје затечене про-
дајне цене, уз постојеће услове продаје, повећати 
до 7%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 
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3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 2032 од 21. јула 1978. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
Сд дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана којл је утврђен у Спо-
разуму. 

Представник произвођача: Творница сулфатне 
целулозе, папира и амбалаже „Натрон" — Маглај. 
Представници купаца-потрошача: 24 купца-по-
трошача потписника Споразума. 

637. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72). представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА HATPOH-BPF/Б А 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали ка дан 20. 
априла 1978. године Споразум о промени затечених 
цена натрон-врећа, е тим да произвођача организа-
ције удруженог рада могу своје затечене продаiне 
цене, уз постојеће услове продаје, повећати до 9°/о. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене решењем бр. 2033 од 21. јула 1978. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
Сд дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спо-
разуму. 

Представници произвођача: „Натрон" — Маглај, 
„Ивица Ловинчић" — Загреб, „Литопапир" — 
Чачак и „Комуна" — Скопље. 
Представници купаца-потрошача: 161 купац-по-
трошач потписник Споразума. 

638. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
о ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ДЕНА КОЗМЕТИЧКИХ 
И ДРУГИХ ОДРЕЂЕНИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗ-

ВОДА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закљу-тши су и потписали на дан 1. мар-
та 1078. голт'iie Споразум о промени затечених цена 
козметичких и других одређених хемијских произ-
вода, е т и м ^ а произвођача организације удруже-
ног рала уз задржавање својих постојећих продај-
них цека врше усклађивање ради преласка на мало-

продајне цене, уз послове продаје који су наведени 
у Споразуму и према ценовницима који су саставни 
део Споразума. 

- Цене из Ценовника важе као цене у продаји на 
мапо без пореза на прожет. У те цене укључен је 
рабат до 8°/о за покриће трошкова у промету на 
велико и рабат до 20®/о за покриће трошкова у про-
мету на- мало, укључујући и амбалажу и трошкове 
транспорта. 

2 Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односио куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. Иа овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 1016 од 19. јула 1978. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Представнх1ци произвођача: „Кемотекс" — Ко-
пар, „Сода" — Копар, „Хемпро" — Градачзц, 
„Лек" — Љубљана, „Астро" — Сарајево, „Неве-
на" — Лесковац. ..Шампионка" — Ренче. ТКИ — 
Храстник, „Туба" — Љубљана, „Луксор" — Зре-
њанин, „Алкалоид" — Скопље, „Далија" — Бео-
град, „Бајррфарма" — Љубљана, Славица" — 
Суботица, „Хемик" — Кикинда, „Космохемија" 
— Оточац. „Искра" — Зелина, „Метеор" — Ђа-
ково, „Инекс-Бриксол" — Вршац, „Плива" — 

-Загреб, „Лабуд" Загреб. „Здравље" — Леско-
вац, „Мерима" — Крушевац, „Панонија"— Пан-
чево. „Хинс" — Нови Сад, „Крка" — Ново Место, 

„Балкан" — Београд, „Галеника" — Београд, 
„Златорог" — Марибор, „Илирија-Ведрог" — 
Љубљана, „Ривера" — Котор, „Сапониа" — Оси-
јек и „Инекс врело Уне" — Срб. 
Представници купаца-потрошача: 24 купца-по-
трошача потписника Споразума. 

639. 

На основу члана 22. Закона о дрзчптвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72). представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА РУДАРСКИХ 

ЕКСПЛОЗИВИ!« МАТЕРИЈАЛА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 14. фе-
бруара 1978. године Споразум о промени затечених 
цена рударских експлозивних материјала, е тим да 
произвођача организације удруженог рада могу сво-
је затечене продајне цене, уз постојеће услове про-
даје, повећати до 9,5*/о. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни? 
завод за цене решењем бр. 1983 од 20. јула 197& 
године. 
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4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: „Камник" — Кам-
ник, „Витезит" — Витез, „Победа" — Горажде, 
„Упис" — Сарајево и „Милоје Закић" — Кру-
шевац. 
Представници купаца-потрошача: ИО купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

640. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
тродж пена (.Службени лист СФРЈ" бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 

О'ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ М АЛОПРОДАЈНИХ 
ЦЕНА ШИБИЦА 

1 Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 16 маја 
1978- године Споразум о промених затечених мало-
прода^тих цена шибица е тим да произвођача ор-
ганизације удруженог ратта могу своје затечене мало-
продајне цене, под условима продаје из Споразума, 
повећати тако да највише цене износе, и то за: 

Дик/кутија 
1) дрвене шибице формата 5 ЕК и 

5 F.KD од 50 па ли дрвана 0.60 
2) "»апаН м̂и̂ ке шибице „Парафин-

ка" од 100 штапине 1,30 

2 Учесници овог споразума обавезују се да ће 
П Р О Д Р О де из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су препкићени у споразуму. 

3. На ова? споразум ДРО је сагласност Савезни 
завод за цене. решењем бр. 2433 од 20. јула 1978. 
год! »не. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дина објављивање у ..Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: 3 произвођача пот-
писника Споразума. 
Представници купаца-потрошача: 7- купаца-по-
трошача потписника Споразума. 

641. 

На основу члана 22. Закона о друштренот кон-
троли цена (.Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА УРЕАФОРМАЛ-

ДЕХИДНИХ ЛЕПИЛА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на да« 7. фе-

бруара 1978. године Споразум о промени затечених 
цена у реа форма лдех ид них лепила, е тим да про-
извођача организације удруженог рада могу своје 
затечене продал не цене, уз постојеће услове прода-
је, повећати до 8°/о. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни^ 
завод за цене, решењем бр. 2004 од 19. јула 1978. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: „Азот" — Горажде, 
„Хилс" — Нови Сад и „Ина-Нафта" — Лендава. 
Представници купаца-потрошача: 20 купаца-по* 
трошача потписника Споразума. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Одлуке о висини накнаде 
за вршење обавезног здравственог прегледа биља 
при увозу и извозу, објављеном у „Службеном листу 
СФРЈ", бр. 37/78. поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ -о ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА БИЉА 

ПРИ УВОЗУ И ИЗВОЗУ 

У тачки 1, став 1. одредба под 3 уместо речи: 
„по 150 динара" треба да стоји: „150 динара". 

Из Савезног извршног већа, Београд, 20. јула 
1978. године. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 244. став 1. Закона о основама си-
стема државне управе и о Савезном извршном већу и 
савезним органима управе („Службени лист СФРЈ", 
бр. 23 78), Савезно извршно веће доноси -

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ СЕК-

РЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Разрешава се од дужности помоћника савезног 
сек нотара за" финансије Ђуро Алфиревић, са 1. 
фебруаром 1978. године, због одласка на другу дуж-
ност. 

Е. п. бр. 585 
11. јула 1978. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник. 
др. Иво Марган, с. р. 
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На основу члана 244. став 1. Закона о основама 
система државне управе и о Савезном извршном 
већу и савезним органима управе („Службени лист 
СФРЈ'*', бр. 2-3/78), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
САВЕЗНОГ КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

Поставља се за саветника председника Савезног 
комитета за законодавство Благоје Николић, ранији 
судија Врховног суда САП Косово. 

Е. п бр. 586 
11. јула 1978. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпредседник, 
др Иво Марган, с. р 

На основу члана 244. став 1. Закона о основама 
система државне управе и о Савезном извршном 
већу и савезним органима управе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 23/78), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА ЦЕНЕ 

Поставља се за помоћника директора Савезног 
завода за цене Славко Ђурић, досадашњи помоћник 
републичког секретара за тржиште и цене СР Србије. 

Е. п. бп. 587 
11. јула 1978. годиме 

Београд 

Савезно извршио веће 

Потпредседник. 
др Иво Марган, с. р. 

На основу члана 244. став 1. Закона о основама 
система државне управе и о Савезном изврта 'ом 
већу и савезним органима управе (.Службени *гтист 
СФРЈ'', бр 23/78) Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТ^ВД^ЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА ЦЕНЕ 

Поставља се за помоћника директора Савезног 
завода за цепе Јован Крстев, досадашњи заменик 

директора Републичког завода за цене СР Маке-
доније. 

Е. п. бр. 588 
11. јула 1978. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Потпре д сед ник, 
др Иво Мар ГЕН, с. р. 

На основу члана 10. став 3. Уредбе о Сервису 
за пружа Ипе услуга за потребе репрезентации е савез-
них органа С Службени лист СФРЈ", бр, 6/78), на 
предлог директора Сервиса, Савезно извршно веће 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ВАЗДУХО-
ПЛОВНЕ СЛУЖБЕ У СЕРВИСУ ЗА ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЛЕНТАЦИЈЕ САВЕЗ-

НИХ ОРГАНА 

Поставља се за начелника Ваздухопловне слу-
жбе у Сервису за пружање услуга за потребе репре-
зентацијо савезних органа Стеван Зорић, врши-
лац дужности начелника поменуте ваздухопловне 
службе. 

Е. п. бр. 589 
11. јула 1978., године 

Београд 

Савезно извршно веће 

П отпре д се дник, 
др Иво Марган, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стран« 

634. Уредба о изменама Уредбе о повећању, 
смањењу, односно укидању стопа основ-
ног пореза на промет одређених производа 1881 

635. Споразум о промени затечених цена аз-
бестног рлакна и азбестног брашна — — 1881 

636. Споразум о промени затечених цена на-
трон-папира — — — — — — — — 1881 

637. Споразум о промени затечених цена на-
трои-врећа — — — — — — — — 1882 

638. Споразум о промени затечених цена коз-
метичхшх и других одређених хемијских 
производа — — — — — — — — 1882 

639. Споразум о промени затечених цена ру-
дарских експкозивних материјала — — 1882 

640. Споразум о промени затечених малопро-
дајних цена шибица — — — — — — 1883 

641. Споразум о промени затечених цена уреа-
формалдехидних лепила — — — — 1883 

Исправка Одлуке о висини накнаде за вршење 
обавезног здравствено!^ прегледа биља при 
увозу и извозу — — — — — — — 1883 

Постављења и разрешења — — — — — 18&3 


