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305. 
Врз основа на член 27 став 4 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ЗА 
РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА 

1. На ^ганизациите на здружениот труд што се 
занимаваат Со производство на пченка сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произво-
дители, и на индивидуалните производители (во по-
натамошниот текст: производителите), им се обез-
бедува гарантирана за пченка од 1,000 динари 
за 1 килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира за 
пченка испорачена во септември- октомври и но-
ември. Оваа цена се зголемува за секој следен ме-
сец почнувајќи од месец декември заклучно со ме-
сец мај, и тоа за 0,008 динари за 1 килограм пченка. 
Во јуни, јули и август се применува цената од ме-
сец мај. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) по цената и под условите од оваа одлука е дол-
жна да ги купува сите количини пченка што про-
изводителите ќе и ги понудат заради купување и ку-
пената пченка што производителите ќе и ја стават 
на располагање да ја преземе во рок од три месеци 
од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата 
е должна да му ја плати на производителот гаран-
тираната цена што важи за месецот во кој се презе-
ма пченката. 

Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон на натоварната станица на про-
изводителот или франко магацин на железничката 
станица на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители — по из-
бор на Дирекцијата, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на стопанските организа-
ции што Дирекцијата ги овластила да вршат откуп 
за нејзина сметка, и тоа за пченка зрела, здрава, без 
знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреб-
лива за човечка исхрана односно за добиточна ис-
храна, незаразена со житни болести и штетници, со 
квалитет во зрно: со 14V& влага и до 2% дефектни 
зрна и други примеси и до 4°/о кршени зрна. 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага ед процентот што е предвиден во точка 
3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот 
на влага под или над предвидениот процент ќе се 
намали односно ќе се зголеми за истиот процент. 
Дропките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена 
пченка која има процент на влага поголем од 14,5°/о. 

Дирекцијата, по исклучок, може да презема и 
пченка која има процент на влага поголем од 
14,5%, со тоа што гарантираната цена на таквата 

пченка ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците на Сушењето се утврдуваат со договор 
склучен помеѓу Дирекцијата и производителот. 

6. Дирекцијата и .производителите со договор ги 
регулираат роковите на преземањето и другите усло-
ви на испораката на пченката. 

f 7. Дирекцијата може да овласти одделни стопан-
ски орган^ации да купуваат пченка за нејзина 
сметка во смисла на одредбите на оваа одлука. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантирана-
та цена за пченка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/71). 

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

P. п. бр. 100 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

306. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВОЛНАТА ЗА 

1972 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат волна сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители, и на ин-
дивидуалните производители (во понатамошниот те-
кст: производителите), им се гарантираат следните 
откупни цени за волна, и тоа: 

Дин/kg 
1) за волна мерино I класа 59,95 
2) за волна полумерино 1а класа 54,85 
3) за волна полумерино 16 класа 45,60 
4) за волна цигаја Па класа 36,30 
5) за волна цига ја Нб класа 33,20 
6) за волна руда праменка Ша класа 28,75 
7) за волна руда праменка III6 класа 27,55 

Одредбите од оваа одлука се применуваат и на 
работните организации што вршат промет на волна, 
и тоа за оние количини волна од домашно произ-
водство произведени во кооперација со производи-
тели на волна. 

Цената за волна стрижеиа од јагниња (јаринаУ 
од иста класа според југословенскиот стандард е 
пониска за 5% од цената од став 1 на оваа точка. 

Цените за волна во боја од соодветни класи 
според југословенскиот стандард се пониски за 10°/в 
од цените од став 1 на оваа точка. 
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Цените за табачка волна се пониски за 5°/о од 
соодветната цена за рунска волна, ако волната по-
ради симнување со хемикалии пе е битко оштетена. 
Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и прода-
вачот спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно на 
оштетувањето. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или друго 
превозно средство, по избор на купувачот во мес-
тото на продавачот. 

Цените се подразбираат врз база на прана волна 
и се однесуваат на квалитетот за волна пропишан 
со југословенскиот стандард JUS F.B1.0U донесен со 
Решението за југословенскиот стандард за волнено 
влакно („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/63). 

3. Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски производи (во понатамошниот текст: Дирек-
цијата) по цените и под условите од оваа одлука е 
должна да ги купува сите количини волна што 
производителите ќе и ги понудат заради купување 
и купената волна што производителите ќе и ја ста-
ват на располагање да ја преземе во рок од 2 месеца 
од денот на ставањето на располагање. 

4. Дирекцијата и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на волната. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни сто-
пански организации да купуваат волна за нејзина 
сметка во смисла на одредбите на оваа одлука. 

6. Цените одредени со оваа одлука ќе се ^обра-
зуваат кон промените на цените на волната од увоз 
ако тие цени се" зголемат или намалат за над 3% од 
цените од точка 1 на оваа одлука. Височината на 
зголемувањето или на намалувањето на цените на 
волната од увоз ја утврдува Сојузниот завод за 
цени во декември секоја година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
, лука престанува да важи Одлуката за гарантира-
• мите цени за волна (..Службен лист пц, СФРЈ", бр. 

28/71). 
г 8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
! денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 
S'fe-

Р. п. бр. 101 
21 јуни 1972 година 

\ Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. р. 

307. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУП-
НИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ЗА РОДОТ ОД 1972 ГО-

ДИНА 

1. Просечните откупни цени на тутунот утвр-
дени за одделни типови односно сорти тутун врз 
основа на цените одредени во Одлуката за мини-
малните откупни цени на тутунот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/71), се зголемуваат за 11%. 

Врз основа на новите просечни цени утврдени 
според одредбата на став 1 од оваа точка ќе се 
одредат нови минимални откупни цени на тутунот по 
Ѕ-иповите, сортите и класите од точка 1 на Одлуката 
за минималните откупни цени на тутунот. 

Новите минимални откупни цени на тутунот од 
Став 2 на оваа точка ќе ги утврдат организациите 
на здружениот труд што се занимаваат со обработ-
ка и преработка на тутун по нат на спогодба, која-

што, согласно со важечките прописи, ја склучуваат 
во рамките на Стопанската комора на Југославија. 
Спогодбата станува полноважна кога со неа ќе се 
согласи Сојузниот завод за цени. 

2. Во се друго остануваат во сила одредбите на 
Одлуката за минималните откупни цени на тутунот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/71). 

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

P. п. бр. 102 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

308. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за 
општествана контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А ^ 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОРИЗОћАТА АР-

ПА ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производства Ута оризова арпа сами 
или во кооперација со Лдивидуални земјоделски 
производители, и на индивидуалните производители 
(во понатамошниов текст: производителите), им се 
обезбедуваат гарантирани цени за оризова арпа 
(нелупен ориз), и тоа: 

Дин/kg 
1) за I класа 2,78 
2) за II класа 2,55 
3) за III класа 2,44 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) по цените и под условите од оваа одлука е 
должна да ги купува сите количини на оризова арпа 
што производителите ќе и ги понудат заради купу-
вање и купената оризова арпа што производителите 
ќе и ја стават на располагање да ја преземе во рок 
од три месеци од денот на ставањето ка распола-
гање. Ако Дирекцијата во наведениот рок не ги 
преземе купените количини на оризова арпа, таа е 
должна да му ги надомести на производителот тро-
шоците за складирањето на ^преземените количи-
ни, сметајќи од денот на истекот на рокот во кој 
Дирекцијата била долнана да ги преземе купените 
количини. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон на натоварната станица на 
производителот или франко магацин на железнич-
ката станица на производителот или франко мага-
цин на мелница за производителите што се занима-
ваат со производство на оризова арпа сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители — по избор на Дирекцијата, а за инди-
видуалните производители — франко магацин на 
стопанските организации што Дирекцијата ги овлас-
тила да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за 
оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и 
оштетени зрна, незаразена со оризови болести или 
штетници, од следниот квалитет: 

1) за I класа — исти сорти, со најмногу 3% цр-
вени зрна, 2°/о примеса и нечистота и 14% влага; 

2) за II класа — исти сорти, со најмногу 15°/# 
црвени зрна, 2% примеса и нечистота и 14% влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна, со најмногу 2% примеси и нечистота и 
14% влага. , k 
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4. Ако оризовата арпа има процент на примеса 
и нечистота или влага поголем или помал од проце-
нтот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена 
за секој поголем односно помал процент на примеса 
и нечистота или влага ќе се намали односно ќе се 
зголеми за истиот процент (1 :1). Дропките се земаат 
предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова 
арпа, без оглед на класата, која има влага повеќе од 
18%, или примеса и нечистота повеќе од 8°/о за I 
класа, повеќе од 15% за II класа и повеќе од 18% за 
III класа. 

6. Дирекцијата и производителите со договор ги 
регулираат роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на оризовата арпа. 

7. Дирекцијата може да овласти v одделни сто-
пански организации да купуваат оризова арпа за 
нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа од-
лука. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантира-
ните цени за оризова арпа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/71). 

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

P. п, бр. 103 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

30». 

Врз основа ка член 27 став 4 од Законот за оп-
н̂ РвСчРвена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ*, фр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕПА. НА ЈАЧМЕНОТ И 

ОВЕСОТ ЗА РОДОТ ОД ГШ ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на јачмен и овес сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, и на индивидуалните производители 
(во понатамошниот текст: производителите), им се 
обезбедува гарантирана цена за јачмен и овес (во 
понатамошниот текст: житото) од 1,05 динари за 1 ки-
лограм. 

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира за 
жито испорачано во месец јули. Оваа цена се зголе-
мува за секој следен месец почнувајќи од месец ав-
густ заклучно со месец мај, и тоа за 0,007 динари по 1 
килограм. Во јуни се применува цената'од месец мај. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) 
по цената и под условите од оваа одлука е должна 
да ги купува сите количини жито што производи-
телите ќе и ги понудат заради купување и купеното 
жито што производителите ќе и го стават на распо-
лагање да го преземе во рок од три'месеци од денот 
на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна 
да му ја плати на производителот гарантираната 
цена која важи за месецот во кој се испорачува жи-
тото. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон на натоварната станица на про-
изводителот или франко магацин на железничката 
станица на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на жито сами или во кооперација'со 
индивидуални земјоделска производители — по из-
бор на Дирекцијата, а за индивидуалните производи-
тели — франко магацин на стопанските организации 

што ги овластила Дирекцијата да вршат откуп за 
бејзина сметка, и тоа за жито зрело, здраво, без 
Знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употребливо 
за човечка односно добиточна исхрана, незаразено 
со житни болести и штетници, од следниот квалитет: 

1) јачмен (освен пиварски) — 63 kg хектолитар-
ска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13°/о вла-
га; 

2) овес — 43 kg хектолитарска тежина, со 2% 
уродица и нечистотија и 13% влага. 

4. Ако житото има поголема или помала хекто-
литарска тежина од тежината од точка 3 на оваа од-
лука, гарантираната цена се зголемува односно се 
намалува за 0,5% за секој килограм над или под 
предвидената хектолитарска тежина. Дропките се 
земаат предвид. 

Ако житото има поголем или помал процент на 
уродица, нечистотија или влага од процентот од точ-
ка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процен-
тот на уродица, нечистотија или влага под или над 
предвидениот процент ќе се намали односно ќе се 
зголеми за истиот процент. Дропките се земаат пред-
вид. 

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

Дирекцијата, по исклучок, може да презема жи-
то што има процент на влага поголем од 14%, со тоа 
што гарантираната цена на таквото жито ќе се на-
мали за трошоците на сушењето. Трошоците на 
сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу 
производителот и Дирекцијата. 

За снетливост на житото во посилна степен и за 
замачканост и завалкаиост на житото ќе се одбие до 
5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на житото. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопан-
ски организации да купуваат жито за нејзина сметка 
во смисла на одредбите на оваа одлука. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантира-
ните цени за јачмен и овес („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/71). 

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

P. п. бр. 104 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

310. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОДРЕДЕНИ ВИ-
ДОВИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ ЗА РОДОТ ОД 1972 

ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се одредуваат гарантираните 
цени на компирот, кромидот, гравот и сливата по-
жегача за сушење и се пропишуваат начинот и ус-
ловите под кои Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи (во понатамошниот текст: 
Дирекцијата) е должна да ги преземе количините на 
компир, кромид, грав и сливата пожегача за сушење, 
чија испорака е договорена помеѓу организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со производство 
на наведениот зеленчук и овошје сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски производи-
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тели, и индивидуалните производители (во поната-
мошниот текст: производителот) и организациите на 
здружениот труд што се занимаваат со промет или 
со преработка нахстоки (во понатамошниот текст: 
купувачот) или да ја надомести разликата во цената 
за тие количини. 

2. На производителот му се обезбедуваат гаран-
тирани цени, и тоа за: 

Вид Сорта Ква-
литет Дин/kg 

1) компир 

2) кромид 

3) грав 

4) слива поже-
гача за су-
шење, врз 
база на сто-
тинка 

ургечта 
бинтје 
дезире 

' цветниќ 
игор и 
добрињ 
ела 
мажестик 
меркур 
конебец 
толминец и 
викторија 
домашен погачар 
птујски и мако 
(бачки кромид) 

тетовец и метохиски 

ципро и трешневец 

градиштанец 

препеличар 

бел ориј аш, пасу лица, 
перла и сулфураш 

I 0,67 

I 0,52 

I 0,88 
екстра 5,00 
I 4,66 
екстра 4,77 
I 4,45 
екстра 4,45 
I 4,22 
екстра 4,22 
I 4,00 

I 3,90 

0,56 

Квалитетот на производите од став 1 на оваа 
точка мора да му одговара и на квалитетот пропи-
шан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зе-
ленчукот и печурките и производите од овошје, 
зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/64, 25/65, 27/68 и 10/71). 

3. Договор за испорака на производите од точка 
1 на оваа одлука ќе склучат производителот и .ку-
пувачот до 31 март на годината за која се врши 
договарањето, со тоа што цените да не можат да 
бидат пониски од цените од точка 2 на оваа одлука. 

4. Договорот од точка 3 на оваа одлука произво-
дителот е должен да и го достави на Дирекцијата 
во рок од 15 дена од денот кога е склучен, заради 
евидентирање. 

5. Дирекцијата е должна по цените и под усло-
вите од точка 2 на оваа одлука да ги преземе дого-
ворените количини на производите од точка 2 став 
1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука, само: 

1) ако склучениот договор помеѓу производителот 
и купувачот и е доставен заради евиденција во рокот 
од точка 4 на оваа одлука; 

2) ако купувачот во договорениот рок не ги пре-
земе купените количини на производите од точка 2 
став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука и ако производи-
телот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил 
должен да ги преземе тие количини производи, ќ. 
постави барање на Дирекцијата таа да ги преземе; 

3) ако договорот од точка 3 на оваа одлука, по-
крај производите и цената, содржи и одредби за 
рокот на испораката и за количината на произво-
дите, со тоа што договорените количини да не можат 
да бидат помали од ЗОО тони за компир и од 20 тони 

, за кромид. , 
Дирекцијата е должна да ги преземе од произ-

. водителот компирот, кромидот и гравот во рок од 45 
дена од дергот кога го примила барањето од произ-
водителот за преземање, со тоа што тој рок да не 

може да почне да тече пред 1 октомври тековната 
година. 

Со преземањето на компирот, кромидот и гравот 
според одредбата на став 2 од оваа точка, не се за-
сегнуваат другите права и обврски што за произво-
дителот и купувачот произлегуваат од договорот што 
меѓусебно го склучиле. 

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот, кро-
мидот и гравот во рокот од точка 5 став 2 на оваа 
одлука, таа е должна да му ги надомести на произ-
водителот, покрај цената од точка 2 на оваа одлука, 
и сите трошоци на складирањето за непреземените 
количини, сметајќи од денот на истекот на рокот од 
точка 5 став 2 на оваа одлука. 

7. Ако купувачот на сливата пожегача за су-
шење, чија испорака е договорена и договорот и е 
доставен на Дирекцијата заради евиденција во рокот 
од точка 4 на оваа одлука, на Дирекцијата и понуди 
во индустриски сушилници сушена слива етивирана, 
таа е должна да ги преземе сите понудени количини. 
Квалитетот на сушените сливи мора да му одговара 
на квалитетот пропишан во Правилникот за ква-
литетот на овошјето, зеленчукот и печурките и про-, 
изводите од овошје, зеленчук и печурки. 

Дирекцијата е должна да ја преземе сушената и 
етивираната слива по цена од: 

Дин/kg 
1) за слива крупиоќа од 96 до 100 парчиња 

во V2 kg — — — — — — — — — 4.00 
2) за слива крупноќа од 86 до 95 парчиња 

во V2 kg — — — — — — — — 4 , 1 5 
3) за слива крупноќа до 85 парчиња во 

V2 kg — — — — — — — — — 4,35 
Цените од став 2 на оваа точка се подразбираат 

франко вагон односно франко камион на тврд пат, 
по избор на купувачот во местото на продавачот. 
Во цената е засметана и вредноста на дрвената ам-
балажа. 

Сувата слива ќе се откупува по цените од став 
2 на оваа точка само ако сливата за сушење е пла-
тена најмалку по цената од точка 2 став 1 под 4 на 
оваа одлука и ако е исушена во индустриски су-
шилници. 

8. Цената на производите о*д точка 2 на оваа од-
лука се подразбира франко вагон или магацин на 
натоварната станица на производителот, или франко 
магацин на производителот и франко магацин или 
камион на тврд пат, по избор на купувачот, а без 
амбалажа. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантираните 
цени на определени видови зеленчук и овошје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/71). 

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

P. п. бр. 105 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

311. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА И 

'РЖТА ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со производство на пченица и 'рж са-
ми или во кооперација со индивидуални земјоделски 
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производители, и на индивидуалните производители 
(во понатамошниот текст: производителите), им се 
обезбедуваат гарантирани цени за пченица и 'рж (во 
понатамошниот текст: житото), и тоа: 

Дин/kg 
1) ?а пченица од сорти на квалитетни 

групи А и Б 1,40 
2) за пченица од сорти на квалитетна гру-

па Ц 1,30 
3) за 'рж 1,30 

Цените од став 1 на -оваа точка се подразбираат 
за .жито испорачано во месец јули. Овие цени се 
зголемуваат за секој следен месец почнувајќи од ме-
сец август па заклучно со месец мај, и наредната го-
дина, и тоа за:-

Дин/kg 
1) пченица од квалитетни групи А и Б, за 0,010 
2) пченица од квалитетна група Ц, за 0,008 
3) 'рж, за 0,008 

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

бени производи (во понатамошниот текст: Дирекци-
јата) по цените и под условите од оваа одлука е дол-
жна да ги купува сите количини жито што произво-
дителите ќе и ги понудат заради купување и купе-
ното жито што производителите ќе и го стават на 
располагање да то преземе во рок од три месеци од 
денот на.ставањето на располагање. Дирекцијата е 
должна да му ја плати на производителот гаранти-
раната цена која важи за месецот во кој се презема 
житото. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон на натоварната станица на 
производителот или франко магацин на железнич-
ката станица на производителот или франко мага-
цин на мелница за производителите што се занима-
ваат со производство на жито сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители 
— по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните про-
изводители — франко магацин на стопанските орга-
низации што се ог^тастени од Дирекцијата да вршат 
откуп за нејзина сметка, и тоа: за жито зрело, здра-
во, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, 
употребливо за човечка исхрана, незаразено со жит-
ни болести и штетници, од следниот квалитет: 

1) пченица — 76 kg хектолитарска тежина, со 
2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

2) 'рж — 70 kg хектолитарска тежина со 2°/о уро-
дица и нечистотија и 13% влага. 

4. Ако житото има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
3 на оваа одлука, гарантираната цена се зголемува 
односно се намалува за 0,5% за секој килограм над 
или под предвидената хектолитарска тежина. Дроп-
ките се земаат предвид. Пченицата која има хекто-
литарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека 
има хектолитарска тежина од 80 kg. 

Ако житото има поголм или помал процент уро-
дица, нечистотија или Блага од оној што е предви-
ден во точка 3 од оваа одлука, гарантираната цена 
за процентот на у ро дица, нечистотија или влага под 
или над предвидениот ќе се намали односно ќе се 
зголеми за истиот процент.'Дропките се земаат пред-
вид. Кршени зрна помали од половина се сметаат во 
у ро дица. 

На пченицата која има хектолитарска тежина 
помала од 74 kg или уродица и нечистотија повеќе 
од 5%, не се применуваат одредбите на оваа одлука. 

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

Дирекцијата, по исклучок, може да презема жи-
то што има процент на влага поголем од 14%, со тоа 
што гарантираната цена на таквото жито ќе се на-
мали и за трошоците на сушењето. 

Трошоците на сушењето се утврдуваат со дого-
вор склучен помеѓу производителот и Дирекцијата. 

За снетливост на житото во посилна степен и за 
замачканост и запаленостмт житото ќе се одбие до 
5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на житото. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопан-
ски организации да купуваат жито за нејзина смет-
ка во смисла на одредбите на оваа одлука. 

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата од 
точка 1 под 1 на оваа одлука донесува сојузниот се-
кретар за земјоделство. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за гарантирани-
те цени за пченица и 'рж („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/71). 

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

P. п. бр. 106 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

312. 

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1972 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд — што 
произведуваат и гој ат добиток сами или во коопера-
ција со индивидуални земјоделски производители, и 
на индивидуалните производители (во понатамош-
ниот текст: производителите), им се обезбедуваат 
следните гарантирани цени за свињи, говеда, овци 
и живина, и тоа: 

Цена 
Дин/kg 

жива топла 
мера полу-

т и н е 

7,38 9,36 

до заклучно 37% цената за секоЈ про-
цент месо се зголемува за 0,34 динари, 
а за топли полутинки со 38% или по-
веќе проценти месо цената за секој 
процент месо се зголемува за 0,39 ди-
нари по килограм. 

А. Свињи 
За месести свињи и нивни меѓу-

себни мелези, врз база на 26% месо на 
100 килограми жива мера или 33% ме-
со на 100 килограми топли полутинки 

За живи свињи што содржат над 
26% месо до заклучно 30% цената се 
зголемува за секој процент месо за 
0,28, а за свињите што содржат 31% 
месо или повеќе цената за секој про-
цент месо се зголемува за 0,34 динари 
по килограм. 

За топли полутинки од месести 
свињи за секо] процент месо над 33% 
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Цена 
Дип/kg 

жива 
мера 

најмалку 150 kg, 

најмалку 150 kg, 

Цените не се гарантираат за свињи што 
содржат под 26% месо на 100 килограми 
жива мера, или што содржат под 33% месо 
на 100 килограми топли полут инки. 

Процентот на месо се утврдува на ли-
нијата на колење во однос на кланичната 
тежина според посебниот југословенски 
стандард — месеста свињи за индустриска 
преработка JUS Е.С1.021 под 3 и 5, односно 
врз основа на дебелината на слојот на 
сланина заедно со кожата, измерено на ли-
нијата на колење, и тоа: на крстините на 
местото каде што мускулот најмногу вле-
гува во сланината и на средината на грбот* 
помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на 
тие две вредности иа дебелината на сла-
нината се утврдува процентот на месото 
според табелата 2 на наведениот стандард. 

В. Говеда 
4 1) За згоени телиња од благородни раси 

и за нивни меѓусебни мелези до 6 месеци 
старост: 

а) 1а класа, тежина 
рандман најмалку 62% 

б) I класа, тежина 
ранд ман најмалку 62% — — — — —-

2) За згоени чунчиња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези над 6 до 12 ме-
сеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, ранд ман 
најмалку 58% — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот 
од 58% цената се зголемува за 0,1741 или 
6,1957 динари по килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
Машки и 320 kg за женски грла, ранд ман 
најмалку 56% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот од 
56% цената се зголемува за 0,1786 динари 
по килограм. 

3) За згоени дупчиња од благородни ра-
си и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 
18 месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
најмалку 58% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот од 
58% цената се зголемува за 0,1779 динари по 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
најмалку 56% — -— — — — — — — 

За секој процент месо над рзпдманот од 
56% цената се зголемува за 0,1786 динари 
по килограм. 

4) За зг оепи постари ју пчиња (млади 
говеда) од благородни раси и за нивни меѓу-
себни мелези над 18 до 36 месеци старост, 
што имаат најмногу 4 постојани заби: 

а) 1а класа, тежгша најмалку 500 kg за 
машки и 450 kg за женски грла, рандман 
најмалку 58% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот од 
58% цената се зголемува за 0,1724 динари по 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман ' 
најмалку 56% — — 

Цена 
Дин/kg 

жива 
мера 

11,74 

11,15 

10,32 

10,00 

10,32 

10,00 

9,25 

10,00 

_ _ _ _ _ _ 9.50 

За секој процент месо над рандманот 
од 56% цената се зголемува за 0,1714 динари 
по килограм. 

5) За згоени телиња — мелези на расата 
буша и другите домашни раси (истарска, 
колубарска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси, до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg, ран-
дмаи најмалку 56% — — — — — — 

6) If класа, тежина најмалку 90 kg ран-
дман најмалку 54% — — — — — — 

б) За згоени помлади јунчиња — мелези 
на расата буша и другите домашни раси 
(истарска, колубарска, посавска, подолска 
и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 
месеци старост, со млечн^заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот 
од 54% цената се зголемува за 0,1713 ди-
нари по килограм; 

б) II класа, тежина најмалку ЗОО kg за 
машки и 260 kg за женски грла, рандман 
најмалку 52% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот од 
52% цената се зголемува за 0,1654 динари 
по килограм. 

7) За згоени постари чунчиња, млади го-
веда — мелези од расата бунт и другите до-
машни раси (истарска, колубарска, посав-
ска, подол ска и гатачка) со благородни раси, 
над 18 до 36 месеци старост, со 4 постојани 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% — — — — — — — — 

За секој процент месо над раддмашт од 
54% цената се зголемува за 0,1648 Динари по 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО kg за женски грла, рандман 
најмалку 50% — — — — — — — — 

За секој процент месо над рандманот 
од 50% цената се зголемува за 0,1660 динари 
по килограм. 

8) За згоени телиња од 6 месеци старост, 
од расата буша: 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg, ранд-
мап 54% — — — — — — — — — 

б) И класа, тежина најмалку 60 kg, ранд-
ман 52% — — — — — — — — — 

9) За згоеии помлади јуичиња над 6 до 
18 месеци старост, од расата буша, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 
најмалку 52% — — — -— — — — — 

За секој процент месо над рандманот 
од 52%» цената се зголемува за 0,1631 динар 
по килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 
најмалку 48% — — — 

За секој процент месо над рандманот 
од 48% цената се зголемува за 0,1642 динари 
по килограм. 

10) За згоени постари јунчиња — млади 
говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

9,68 

9,25 

8,90 

8,30 

9,25 

8,80 

8,48 

— — — — 7,88 
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Цена 
Дин/kg 

жива 
мера 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандмаи 
најмалку 52°/« — — — — — — — — 7,88 

За секој процент месо над рандманот од 
52% цената се зголемува за 0,1515 динари 
по килограм. 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за 
машки и 200, kg за женски грла, раидман 
најмалку 48% — — — — — — — — 7,40 

За секој процент месо над рандманот 
од 48% цената се зголемува за 0Д542 динари 
по килограм. 

В. Овци 
1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци 

старост, што не измениле ниту еден млечен 
заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — — 9,44 

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
ранд ман најмалку 50% — — — — — 8,88 

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 го-
дини старост, што имаат најмалку 2 постоја-
ни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, ранд-
ман најмалку 52% — — — — — — — 8,40 

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, ран-
дман најмалку 48% — — — — — — 7,77 

3) За згоени овци и овни, над 2 години 
старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со нај-
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg, рандмап најмалку 50"/о — — — — 6,88 

6) II класа, до 5 години старост, со нај-
многу 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg, рандман најмалку 46% — — — — 6,55 

Г. Живина 
За згоени пилиња 'бројлери. 

1TKL класа — — — — — — — — 8,00 
б) ЦхЛвса — — — — — — — — 7,70 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 1 
kg добиток жива мера или за 1 kg топла полутинка, 
франко натоварено во вагон или камион, по избор 
на купувачот, во местото на продавачот. Тежината 
се утврдува по истекот на 12 часа од последното 
хранење, или најдоцна 2 часа по колењето, или кај 
нахранети говеда и овци намалено до 5% а кај сви-
њи до 2%. 

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на 
квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со посебниот југословенски стандард Месести 
свињи за индустриска преработка — JUS Е. С1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење и гоење ПК-Е2 (трето преработено 
издание). 

Цените од точка 1 под А, Б, и В на оваа одлука 
не се применуваат на грлата кај кои постојат скрие-
ни мани, што ќе се утврдат на линијата на колење. 

Преземањето по квалитетот го врши стручна 
служба што ќе ја одреди надлежниот републички 
орган, под надзор на органот на пазарната инспек-
ција. 

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи (во понатамошниот текст: Дирекција-
та) е должна да ги преземе свињите, говедата, овци-
те и живината по цените од точка 1 на оваа одлука. 
Свињите и говедата Дирекцијата ќе ги преземе во 
количините" што производителите ќе ги договорат 
за испорака на Фондот за унапредување на произ-
водството и на пласманот на добитокот и добиточ-
вите производи и тие количини ги регистрираат ка ј 
Дирекцијата. 

Дирекцијата е должна по цените од точка 1 под 
А, Б, В и Г на оваа одлука да ги преземе и сита 
количини свињи, говеда, овци и живина, што ќе ги 
понудат производителите а не се договорени за ис-
порака на Фондот за унапредување на производс-
твото и на пласманот на добитокот и добиточнитб 
производи, ако тие количини производителите пое-
динечно или преку свои деловни здруженија ги 
регистрираат кај Дирекцијата. 

Дирекцијата ќе ги презема свињите, говедата, 
овците и живината според ст. 1 и 2 на оваа точка 
ако количините се регистрирани ка ј Дирекцијата 
до 31 декември за секоја наредна година. 

Количините регистрирани кај Дирекцијата мо-
жат секоја година да се дополнуваат, со тоа штб 
дополнувањето да не може да биде .на штета на 
производителот. 

Договорите за регистрација од ст! 1 и 2 на оваа 
точка, покрај вкупните количини, мораат да содр-
жат и динамика на испораката по квартали, така 
што и обврската на Дирекцијата во поглед на пре-«* 
земањето да важи само за испораката на количи-
ната по така договорената динамика. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат ако 
производителите и понудат на Дирекцијата добиток 
за откуп најмалку БО следните количини: 

1) свињи 500 парчиња; 
2) говеда 50 парчиња; 
3) овци или јагниња 500 парчиња; 
4) бројлери 5000 парчиња. 

5. Стопанските организации што ќе ги овласти 
Дирекцијата ќе ги купуваат по цените и под усло-
вите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука сите количини 
свињи, говеда, овци и живина, што производителите 
ќе им ги понудат заради купување најдоцна 30 дена 
пред почетокот на испораката на говедата и овците, 
а 20 дена пред почетокот на испораката на свињите 
и живината. — 

Дирекцијата е должна да го преземе понудениот 
добиток по истекот иа рокот на испораката. i 

Ако Дирекцијата не го преземе добитокот во тоЈ 
рок, таа е должна понудениот добиток, без оглед ид 
неговиот квалитет, да го преземе, а по истекот на 
тој рок да им ш надомести на производителите 
трошоците и штетата што ќе настанат поради тоа. 

Ако производителот не ги подготви пријавените 
количини добиток или не го испорача добитокот по 
договорената динамика, тој е должен да и ги надо-
мести на Дирекцијата трошоците и штетата што ќа 
настанат поради тоа. 

Стопанските организации од ста© 1 на оваа 
точка се должни, ако за тоа добијат налог од Ди-
рекцијата, откупениот Добиток односно месото и 
преработките од месо на таков добиток да ги про-
дадат на одреден пазар односно на одредени купу-
вачи. 

Односот помеѓу Дирекцијата и стопанските ор-
ганизации од став 1 на оваа точка се регулира со 
писмен договор. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престапува да важи Одлуката за гарантира-
ните цени за добиток („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/71). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден оЛ 
денот на објавувањето бо ».Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 107 
21 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Немал Биедик, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги и пос-
тигнати успеси во работата од значење на соција-
листичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Крмпотић Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Матеј чић Емил, Мини Хектор; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брдар Иван, Цуцулић Андрија, Чаргоња Анте, 
Чаргоња Коста, Чаргоња Маријан, Чаргоња Владо, 
Чохар Душан, Фућак Маријан, Фућак-Гроховац 
Нера, Каузларић Фрањо, Ленац Звонимир, Пиле-
пић Маријан, Томић Винко, Зитербарт Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Без јак Јосип, Бутковић Иван, Мањготић Драго, 
Мартинчић-Чаргоња Мира, Срок Недељка, Стра-
диот Леополд, Вечерина Марта; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бенко Стане, Брдар Рудолф, Бразнић Антон, 
Чохар Божидар, Дамјановић Богдан, Дејановцћ-Ни-
колчић Марица, Франковић Стјепан, Гаљанић Иван, 
Гребло Романо, Хауселмаиер-Лулић Невенка, Јуре-
тић Јосип, Јуретић Милутин, Канцијанић Вилим, 
Кариолић Витомир, Кезеле Душан, Клић Јосип, 
Кхкуљан Константин, Кунда Владимир; 

Линић Октавијо, Лончарић Драго, Лучић Спа-
соје, Мадунић Шпиро, Максимовић Мирослав, Мањ-
готић Станко, Матковић Божо, Микуличић Иван, 
Модрић Звонимир, Пашкван Мартин, Павлетић Ти-
хоми, Пухаловић Драгутин, Реља Фрањо, Сершић 
Тихомир, ерића Мирослав, Станковић-Мавринац 
Марија, Шиел ер Ивица, Веселић Анте, Жежелић 
Ема; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чаргоња-Маршић Ружица, Кордић Фрањо, Лон-
гин Недељко, Љутић-Пуци Јоланда, Матешић-Мар-
чеља Мира, Свешко Здравка, Шепић-Саршон Дра-
гица, Вагаја-Жунић Марија. , 

Бр. 109 ^ 
22 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за. одликувањата од-
лучува да се одликуват за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на соработката и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Великото Војводство Луксем-
бург 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Guy de Muyser, Pierre Wurth; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Emile Neuman, Guillaime Konsbruck; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Hendrik Nicolaas Themmen; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО . 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Robert Blomsma; 

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Великото Војводство Луксембург 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Willem de Boer, Johanna Verburg, Katharina 
Bruinsma. 

Бр. НО 
27 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
305. Одлука за гарантираната цена напченка-

та за родот од 1972 година — — — — 617 
306. Одлука за гарантираните цени на волната 

за 1972 година — — — — — — — 617 
307. Одлука за формирање на минималните 

откупни цени на тутунот за родот од 1972 
година — — — — — — — — — 618 

308. Одлука за гарантираните цени на оризо-
вата арпа за родот од 1972 година — — 618 . 

309. Одлука за гарантираната цена на јачме-
нот и овесот за родот од 1972 година — 619 

310. Одлука за гарантираните цени на одреде-
ни видови зеленчук и овошје за родот од 
1972 година — — — — — — — — 619 

311. Одлука за гарантираните цени на пчени-
цата и 'ржта за родот од 1972 година — 620 

312. Одлука за гарантираните цени за добиток 
за 1972 година — — — — — — — 621 
Одликувања — — — — — — 624 
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