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) 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат к а к о земјоделски производи од и н -
терес за целата земја („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ДЕНИ ЗА ДОБИТОК 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат и тој ат добиток сами и л и во коопера-
ци ја со индивидуалните земјоделски производите-
ли и на индивидуалните производители (во н а т а -
мошниот текст: производителите), им се обезбеду-
ваат следните гарантирани цени за свињи, говеда, 
овци и живина , и тоа: 

Цена д и н / k g 

Ж и в а Топла по-
мера лутинка 

А. Свињи 
З а месести свињи и нивни меѓусебни ме-
лези, врз база 26% месо на 100 kg ж и в а 
мера или 330/о месо на 100 kg топли 
полутинки 13,35 16,95 
За ж и в и свињи што содржат над 26% 

. до 300/о месо, цената се зголемува за се-
ко ј процент месо за 0,51 динар, а за сви-
њ и што содржат 310/о и л и повеќе месо 
— цената се зголемува за секој процент 
месо за 0,57 динари за килограм. 
З а топли полутинки од месести свињи 
за секој процент месо над 33% до 37%, 
цената се зголемува за секој процент 
месо за 0,56 динари," а за топли п о л у -
т и н е со 38% или повеќе проценти месо 
- цената се зголемува за секој процент 
месо за 0,62 динари за килограм. 
Цените не се гарантираат за свињи што 
содржат под 26% месо на 100 kg ж и в а 
мера или што содржат под 33% месо на 
100 kg топли полутинки. 
Процентот на месо се утврдува на л и н и -
јата на колењетсгЕО однос на к л а т е н а -
та тежина според посебниот југословен-
ски стандард — Месеста свињи за и н -
дустриска преработка — J U S Е.С1.021 
под 3 и 5, односно врз основа на де -
белината на слојот сланина, заедно со 
кожата , измерено на л и н и ј а т а на к о л е -
њето, и тоа: на крстините на местото 
каде мускулот на јмногу влегува во с л а -
нината и на средината на грбот поме-
ѓу 13-то и 14-то ребро. В р з основа на 
таа вредност со дебелината на с л а н и н а -
та се утврдува процентот на месото 
според табелата 2 на наведениот стан-
дард. 

Цена 
д и н / k g 

ж и в а мера 

Б. Говеда 

1) За згоени телиња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, до 6 ме-
сеци' старост: 

а) 1а класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 150 kg, 
рандман н а ј м а л к у 62% 20,60 
б) I класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 150 kg, р а н д -
ман н а ј м а л к у 62% 19,55 
2) З а згоени ј у н и њ а од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелез и над 6 до 
12 месеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 350 kg за 
м а ш к и и 320 kg за ж е н с к и грла, р а н д -
ман н а ј м а л к у 58% 18,35 
З а секој процент месо над рандманот 
58Р/о цената се зголемува за 0,3164 дина-
р и за килограм 
б) I класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 350 kg, за 
м а ш к и и 320 kg за ж е н с к и грла, р а н д -
ман н а ј м а л к у 56% 17,60 

З а секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,3143 динари 
за килограм 
3) З а згоени ј у н и њ а од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 
18 месеци старост, без постојани заби: 
а) 1а класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 450 kg за 
м а ш к и и 400 kg за ж е н с к и грла, р а н д -
ман н а ј м а л к у 58% 18,35 
З а секој процент месо над рандманот 
58% цената се зголемува за 0,3164 д и -
нари за килограм; 
б) 1 класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 450 kg за 
м а ш к и и 400 kg за ж е н с к и грла, р а н д -
ман н а ј м а л к у 56% - 17,60 

З а секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,3143 динари 
за килограм. 
4) З а згоени постари ј у н и њ а (млади гове-
да) од благородни раси и за нивни м е -
ѓусебни мелези над 18 до 36 месеци ста-
рост, ш т о имаат . на јмногу 4 постојани 
заби: 

а) 1а класа , т е ж и н а н а ј м а л к у 500 kg, за 
м а ш к и и 450 kg за ж е н с к и грла, р а н д -
м а н н а ј м а л к у 58% 17,60 
З а секој процент месо над рандманот , 
58% цената се зголемува за 0,3034 ди -
нари за килограм; 
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I ! Цека 
i дин/kg 

жива мера 
б) I класа тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 
најмалку 56% - .16,70 
За секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,2982 динари 
за килограм. 
5) За згоени телиња — мелези од расата 
б у т а или од други домашни раси (но-
тарска, колубарска, посавска, подолска 
и гатачка) со благородни раси, до 6 ме-
сеци старост: 
а) I класа, тежина најмалку 90 kg, ранд-
ман најмалку 56% - 17,05 
6) II класа, тежина а најмалку 90 kg, ранд-
ман' на јмалку 54%" 16,20 
б) За згоени помлади јуниња — мелези од 
расата - б у т а или од други домашни раси 
(истарска, колубарска, посавска, подолска 
и гатачка) со благородни раси, над 6 до 
18 месеци старост, со млечни заби: i 
а) I класа, тежина на јмалку 350 kg за 
машки и 300 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 54% , 16,20 
За секој процент месо над рандманот 
54% цената се зголемува за .0,3000 -динари 
за килограм; 
б) II класа, тежина на јмалку 300 kg за 
машки и 260 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 52% 15,15. 
За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2913 ди-
нари за килограм. 
7) За згоени постари јуниња, млади го-
веда — мелези од расата буша или од 
други домашни раси (нотарска, колубар-
ска, посавска, подолска и гатачка) со 
благородни раси, над 18 до 36 месеци 
старост, со 4 постојани заби: 
а) I класа, тежина на јмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 54% ' 15,65 
За секој процент месо над рандманот 
54% цената се зголемува за 0,2898 динари 
за килограм; 

б) II класа, тежина на јмалку 350' kg за 
машки и 300 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 50% 14,60 
За секој процент месо над рандманот 
50% цената се зголемува за 0,2920 динари 
за килограм. 
8) За згоени телиња до 6 месеци старост, 
од расата буша: 
а) I класа, тежина најмалку 60 kg, ранд-
ман 54% 16,20 
б) II класа, тежина на јмалку 60 kg, ранд-
ман 52% 15,50 
9) За згоени млади јуниња над 6 до 18 
месеци старост, од расата буша, со млеч-
ни заби: 
а) I класа, тежина на јмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 52% 14,95 

Цека 
дин/kg 

жива мера 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2875 ди-
нари за килограм; 
б) II класа, тежина на јмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, ранд-
ман на јмалку 48% 13,75 
За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за 0,2864 динари 
за килограм. 
10) За згоени постари јуниња — млади 
говеда, од расата - буша, над 18 до 36 ; 
месеци старост, со најмногу 4 постојани , . 
заби: 
а) I класа, тежина на јмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, ранд-
ман најмалку 52% 13,90 
З а . секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2673 динари 
за килограм; 
б) II класа, тежина на јмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 
на јмалку 48% 13,00 
За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за 0,2708 д и - , 
нари за килограм. 

В. Овци 

1) З а згоени јагниња, од 5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден мле-
чен заб: 
а) I класа, тежина на јмалку 20 kg, ранд-
ман на јмалку 54% 19,75 
б) II класа, тежина на јмалку 20 kg, ранд-
ман на јмалку 50% 18,45 
2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 го-

' дини старост, што имаат најмногу 2 по-
стојани заба: 
а) I класа, тежина на јмалку 25 kg, ранд-
ман-на јмалку 52% 17,45 
б) II класа, тежина на јмалку '25 kg, ранд-
ман на јмалку 48% 16,20 
3) З а згоени овци и ОБНОВИ, над 2 го-
дини старост:' 
а) I класа, до 5 години старост, со н а ј -
малку 6 постојани заби, тежина н а ј -
малку 30 kg, рандман на јмалку 50% 14,30. 
б) II класа, до 5 години старост, со н а ј -
малку 6 постојани заби, тежина на јмал-
ку 30 kg, рандман на јмалку 46% 13,60 

Г. Ж и в и н а 

З а згоени пилиња број лери: 
а) I класа 16,90 
б) II класа , 16,20 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т за 
1 kg добиток ж и в а мера, или за 1 kg топла полу-
т и н е , франко натоварено во вагон или камион, по 
избор на купувачот во местото на продавачот. Те-
жината се утврдува по истекот на 12 часови од 
последното хранење, или најдоцна 2 часа по коле-
њето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 
12 часови од последното хранење, од утврдената 
тежина на говедата и овците се одбива до 5%, а 
к а ј свињите до 2%. 
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Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат 
на квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со посебниот југословенски стандард — Ме-
сеста свињи за индустриска преработка — 
JUS Е.С 1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење и гoење РК-Е2 (III изменето и до-
полнето издание). 

Цените од точка 1 под А, Б и В на оваа одлука 
- н е се применуваат врз грлата к а ј кои постојат скри-

ени мани, што ќе се утврдат на Линијата на коле-
њето. 

Преземањето по квалитет го врши стручна v  

служба што ќе ја определи надлежниот републич-
ки, односно покраински органу под надзор на орга-
нот на пазарната инспекција. 

3. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекција-
та) е должна да ги преземе свињите, говедата, овци-
те и живината по цените од точка 1 на оваа одлу-
ка. Дирекцијата ќе ги преземе свињите и говедата 
во количествата што производителите ќе ги дого-

в о р а т за испорака на Фондот за унапредување на 
производството и на пласманот на добиток и на до-
биточни производи и тие количества ќе ги реги-
стрираат ка ј Дирекцијата, со тоа што кон догово-
рите за производството на добиток ќе ги депони-
раат и договорите за обезбедување соодветни коли-
чества добиточна храна од домашно производство 
потребни за договореното гоење. 

Дирекцијата е .должна да ги преземе по цените 
од точка 1 на оваа одлука и сите количества свињи, 
говеда, овци и живина што ќе ги понудат -произво-
дителите а не се договорени за испорака на Фон-
дот за унапредување на производството и на плас-
манот на добиток и на добиточни производи, ако 
тие количества производителите поединечно или 
преку свои деловни здруженија ги регистрираат к а ј 

'Дирекцијата. 
Дирекцијата ќе ги преземе свињите, говедата, 

овците и живината според одредбите " од ст. 1 и 2 
на оваа точка ако количествата се регистрирани к а ј 
Дирекцијата до 31 декември на тековната година за 
наредната година. 

Количествата од договорот регистриран к а ј Ди-
рекцијата можат да се зголемуваат во текот на го-
дината. - ' 

Договорите од ст. 1 и. 2 на оваа точка мораат 
да содржат, покрај вкупните количества, и динами-
ка на испораката, така што. обврската на Дирекци-
јата во поглед на преземањето да в а ж и само за ис-
пораката на количеството според така договорената 
динамика. % 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат ако 
производителите договорат со Дирекцијата откуп на 
добиток најмалку ЕО следните количества: 

1) свињи 
2) говеда 
3) овци и јагниња 
4) пилиња број л ери 

500 парчиња 
50 парчиња 

500 парчиња 
5.000 парчиња 

5. Организациите на здружениот труд што ќе ги 
овласти Дирекцијата ќе ги купуваат по цените и под 
условите од точ, 1, 2 и 3 на оваа одлука сите коли-
чества свињи, говеда, овци, јагниња и живина што 
ќе им ги понудат производителите заради купу-
вање најдоцна на 30 дена пред денот на испораката 
предвиден во регистрираниот договор ако се во 
прашање говеда и овци, а на 20 дена ако се во пра-
шање свињи и живина. , 

Дирекцијата е должна да го преземе понудениот 
добиток по истекот на рокот од став 1 на оваа точ-
ка. 

Ако Дирекцијата не го преземе добитокот во 
рокот од став 1 на оваа точка, должна е понудениот 
добиток, без оглед на неговиот квалитет, да го пре-
земе и по истекот на тој рок и да им ги надомести 

на производителите трошоците и штетата што ја 
претрпел производителот. поради непреземањето на 
добитокот во рокот. 

Ако производителот не ги подготви пријавени-
те количества добиток со испораките или н е т о ис-
порача според договорената динамика, должен е да 
и ги надомести на Дирекцијата трошоците и штета-
та што ќе настанат поради тоа. 

Организациите на здружениот труд од став 1 на 
оваа точка се должни, ако добијат за тоа налог од 
Дирекцијата, откупениот добиток, односно месо и 
преработки од месо од таков добиток да ги прода-
ваат на определен пазар, односно на определени ку-
пувачи. 

Односот меѓу Дирекцијата и организациите на 
здружениот труд од став 1 на оваа точка се регули-
раат со писмен договор. 

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

Е. п. бр. 420 
19 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

422. 

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 ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ДЕНИ ЗА ДО-
Б И Т О К 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со промет и преработка на добиток ќе 
купуваат добиток од организациите на здружениот 
труд што произведуваат и гојат добиток сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители (во натамошниот текст: производителите) 
по цените што не можат да бидат пониски, и тоа: 

Ц е н а 
дин/kg 

жива мера 
А. Говеда 
1) За згоени телиња од благородни раси 

и за нивни меѓусебни мелез и, до 6 месеци 
старост: 

а) 1а класа, тежина на јмалку 150 kg, 
рандман на јмалку 62% 20,60 

б) I класа, тежина на јмалку 150 kg, 
рандман најмалк-у 62% 19,55 

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

а) Iа класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, рандман 
на јмалку 580/о 18,35 

За секој процент месо над рандманот 
58% цената- се зголемува за 0,3164 динари 
за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку ,350 kg, за 
машки и 320 kg за женски ,грла рандман 

на јмалку 56% 17,60 
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Ц е н а 
дин/kg 

жива мера 
За секој процент месо над рандманот 

56% цената се зголемува за 0,3143 динари за 
килограм. 

3) За згоени јуниња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 
месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 450 kg за женски' грла, рандман 
најмалку 58% 18,35 

За секој процент месо над рандманот 
58% цената се зголемува за 0,3'64 динари 
за килограм; 

б) I класа,, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, рандман 
најмалку-56% 17,60 

За секој процент месо над рандма,нот 
56% цената се зголемува за 0,3143 динари 
за килограм. ' ' 

4) За згоени постари јуниња (млади го-
веда) од благородни раси и за нивни меѓу-
себни мелези над 18 до 36 месеци старост, 
што имаат најмногу 4 постојани заби: . 

а) 1а класа тежина најмалку 500 kg, за 
машки и 450 kg за женски грла, рандман 
најмалку 58% 17,60 

За секој процент месо над ,рандманот 
58% цената се зголемува за 0.3034 динари за 
килограм; 

б)г I класа тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 
најмалку 56% " 16,70 

За секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,2982 динари 
за килограм. 

5) За згоени телиња — мелези од расата 
буша или од други домашни раси (нотарска, 
колубарска, посавска, подолска и гатачка), 
со благородни раси, до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најма,лку 90 kg, ран-
дман најмалку 56% 17,05 

6) II кла,са, тежина најмалку 90 kg, ран-
дман најмалку 54% 16,20 

б) За згоени помлади јуниња — мелези 
од расата буша или од други домашни раси 
(нотарска, ко луба река. посавска. подолска и 
гатачка) со благородни раси над 6 до 18 ме-
сеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% 16,20 

За секој процент месо над рандманот 
54% цената се зголемува за 0,3000 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за 
машки и 260 kg за женски грла, раидман 
најмалку 52% 15,15 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2913 динари за 
килограм. 

7) За згоени постари јуниња, млади го-
веда - мелези од расата б у т а или од други 
домашни раси (нотарска, колубарска, посав-
ска,подолска и гатачка) со благородни раси, 
над 18 до 36 месеци старост, со 4 постојани 
заби: 

а) Ј класа, тежина на јмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% 15,65 

Ц е н а 
дин/kg 

жива мера 
За секој процент, месо над рандманот 

54% цената ce зголемува з а 0,2898. динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина на јмалку 350 kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
на јмалку 50% 

За секо ј ' процент месо над рандманот 
50% цената се зголемува за 0,2920 динари за 
килограм. 

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

а) I класа, тежина на јмалку 60 kg, ранд-
ман 54% 

б) II класа, тежина на јмалку 60 kg, 
рандман 52% 

9) За згоени јуниња над 6 до 18 месеци' 
старост, од расата буша,, со, млечни заби: 

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

За секој процент месо над -рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2875 динари за 
килограм; 

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

За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за 0,2864 динари за 
килограм. 

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

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандман 
на јмалку 52% 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,2673 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина на јмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 
најмалку 48% 

За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за 0,2708 динари за 
килограм. 

11) За други видови говеда што не се 
наведени во одредбите под 1 до 10 на овој 
оддел 

Б. Јагниња 

1) за згоени јагниња, од 5 до 12 месеци 
старост, што не измениле ниеден млечен заб: 

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

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман на јмалку 50% 

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

а) I класа, тежина на јмалку 25 kg ранд-
ман најмалку 52% 

14,60 

16,20 

15,50 

14,95 

13,75 

13,90 

13,00 

13,20 

19,75 

18,45 

17,45 
б) I I класа, тежина 

рандман најмалку 48% 
на јмалку 25 kg, 

16,20 
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2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
1 kg говеда, односно јагниња жива мера, франко 
натоварено во вагон или камион, по избор на купу-
вачот во местото на продавачот. Тежината се утвр-
дува пред истекот на 12 часови од последното хра-
нење, а ако' тежината се утврдува по истекот на 12 
часови од последното хранење, од утврдената ,те-
жина се одбива до 5%. 

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат 
на квалитетот определен со Прописите за квалитетот 
на говедата и овците за колење 'и гоење РК-Е2 (III 
изменето и дополнето издание). 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нуваат врз говедата и јагнињата к а ј кои постојат 

скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на 
колењето. 

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

Е. п. бр. 421 
29 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

423. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за пре-
миите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња 
и за компензациите за свежо месо („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАШЕ НА ПРЕМИ-
ЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И 
ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО 

МЕСО 

1. На основните организации на здружениот труд 
и на земјоделските задруги што произведуваат мле-
ко сами или во кооперација со индивидуалните про-
изводители, ќе им се исплатува премијата од член 
1 од Законот за премиите за млеко и згоени телиња, 
јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо 
(во натамошниот текст: Законот) за млекото за кое 
е остварена премија според прописите на републи-
ката, односно на автономната покраина. 

2. На основните организации на здружениот труд 
и на земјоделските задруги, што произведуваат те-
лиња, јуниња и јагниња ќе им се исплатува пре-
мијата од член 2 на Законот, за телиња, јуниња и 
јагниња од сите категории и класи што се утврдени 
со Одлуката за гарантираните цени за добиток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75). 

Ако телињата, јунињата и јагнињата се произ-
ведени во ,кооперација со индивидуални произво-
дители, исплатената премија од став 1 на оваа точ-
ка им припаѓа на индивидуалните производители, 
освен ако е во прашање услужно гоење. 

Премијата од став 1 на оваа точка се исплатува 
само за телиња, јуниња и јагниња од договорено 
производство. Како договорено производство се под-
разбира производството што е договорено и догово-
рите за производството регистрирани к а ј Фондот за 
унапредување на производството и на пласманот на 
добиток и на добиточни производи или к а ј Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води, а ако е во прашање производство на резерви 
месо во жив добиток на ридско-планинското под-
рачје — к а ј Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи. 

. На основните организации на здружениот труд 
што произведуваат свежо месо ќе им се исплатува 
ко.мпензацијата од член 3 на Законот за еден кило-
грам свежо говедско, свинско, овчо и пилешко месо, 
и тоа во ист износ за сите категории, односно за месо 
вон од категорија (бифтек), што се определени со 
Правилникот за квалитетот на месото од добиток за 
колење од живина и од дивеч („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/74 и 26/75). , . 

Компензацијата од став 1 на оваа точка може 
да се исплати само ако цената на месото, што е фор-
мирана врз основа на Договорот за начинот на фор-
мирање на малопродажните цени за свежо месо 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75), е намалена за 
износот на компензацијата за тоа месо, а за овчо 
месо — ако малопродажната цена за овчо месо утвр-
дена со прописите на републиките односно на авто-
номните покраини е намалена за износот на компен-
зацијата. 

4. Со парична казна до 10 ООО динара ќе се казни 
за прекршок о,сновната организација на здружениот 
труд, односно земјоделската задруга што^ќе оствари 
премија за млеко или згоени телиња, јуниња и јагниг 
ња, односно компензација за свежо месо, за кои е 
веќе остварена премијата, односно компензацијата. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во основната организација на здружениот 
труд, односно во земјоделската задруга. 

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

. Е. п. бр. 422 
29 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

424. 
Врз основа на ^лен 5 став 2 од Законот за пре-

миите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и 
за компензациите за свежо месо („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 28/75), во согласност со сојузниот секре-
тар за пазар и цени и со сојузниот секретар за ф и -
нансии, претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-
ЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, Ј У Н И Њ А 
И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕ-

Ж О МЕСО 
1. Основните организации на здружениот труд 

и земјоделските задруги од чл. 1, 2 и 3 од Законот 
за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јаг-
ниња и за компензациите за свежо месо (во н а т а -
мошниот текст: Законот) остваруваат премија, од-
носно компензација врз основа на барањето подне-
сено до Службата на општественото книговодство, 
к а ј која имаат жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на премијата за 
млеко од член 1 на Законот, основните организации 
на здружениот труд, односно земјоделските задруги 
прилагаат: 

1) доказ дека за количеството млеко за кое ба-
раат премија е остварена премија според прописите 
на републиката, односно на автономната покраина; 

2) пресметка на премијата за млеко, во која се 
назначуваат количествата кравјо, односно овчо мле-
ко изразени во литри, податоците за пресметаните 
количества крав јо млеко на 3,2%, односно овчо мле-
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ко на 4% млечна маст, и определениот износ на пре-
мијата за еден литар и за вкупното количество, по-
себно за кравјо а посебно за овчо млеко. 

3. Кон барањето за исплата на премијата за те-
лиња, јуниња или јагниња од член 2 на Законот, 
основните организации на здружениот труд, однос-
но земјоделските задруги, прилагаат: 

1) фактура, односно копија од фактура за про-, 
дажба на телиња, јуниња или јагниња од сопствено 

-производство или од кооперација со индивидуални 
производители, на организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со промет или со преработ-
ка на добиток или на добиточни производи, односно 
на Срјузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи за количествата што се произведени врз 
основа на договор за производство на резерви во 
ж и в добиток на ррхдско-планинско подрачје. Во 
фактурата мора да се наведат: видот, категоријата, 
класата и тежината на добитокот изразена во ки-
лограми" жива мера, како и продажната цена за 
еден килограм жива мера. 

Ако основната организација на здружениот 
труд, односно земјоделската задруга ги преработила 
телињата, јунцњата или јагнињата за своја сметка 
заради продажба на свежо месо на крајните потро-
шувачи, наместо фактурата, кон барањето за пре-
мија се прилага писмена изјава потпишана од ов-
ластените лица која ги содржи истите податоци к а -
ко и фактурата од одредбата под 1 на оваа точка; 

2) потврда од Фондот за унапредување на про-
изводството и на пласманот на добиток и на доби-
точни производи или од Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи дека телињата, ју-
Нињата или јагнињата потекнуваат од договорено 
производство и дека договорот е регистриран к а ј 
Фондот или Сојузната дирекција — односно потвр-
да од Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи дека телињата, јунињата или јаг^-
нињата потекнуваат од договорено производство на 
резерва во жив добиток на ридско-планинско под-
рачје и дека договорот е регистриран к а ј Дирекци-
јата; 

3) потврда од организацијата на здружениот труд 
што е овластена да го утврди квалитетот на доби-
токот, дека телињата, јунињата или јагнињата му 
одговараат на квалитетот од Одлуката за гаранти-
раните цени за добиток („Службен лист на СФРЈ" , 
бр, 29/75); 

4) доказ дека телињата, јунињата или јагниња-
та им се испорачани на организациите на здруже-
ниот труд што се занимаваат со промет или со пре-
работка на добиток или добиточни производи, од-
носно на Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени. производи за количествата преземени врз 
основа на договор за производство на резерва во 
ж и в добиток на ридско-планинско подрачје (това-
рен лист, отпремница, потврда за прием и др,); 

5) пресметка на премијата од член 2 на Законот 
во која се назначуваат количествата телиња, јуни-
ња и јагниња и определен износ на премијата за 
еден килограм и за вкупното количество, посебно за 
телиња и јуниња, а посебно за јагниња. 

4. Кон барањето за исплата на компензацијата 
за свежо месо од член 3 на Законот основните орга-
низации на здружениот труд, односно земјоделските 
задруги прилагаат: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
дажба на свежо месо на организациите на здруже-
ниот труд што вршат продажба на свежо месо на 
мало, на свои продавници или на други потрошува-
чи (на Југословенската народна армија, на здрав-
ствени организации, на ученички и студентски до-
мови, на мензи и други организации за општествена 
исхрана, на угостителство и др.). Во фактурата мо-
раат да се наведат: видот, категоријата и тежината 
на свежо месо. изразена во килограми. Во фактурата 
мора да биде ,наведена и продажната цена за еден 
килограм свежо месо, износот на компензацијата за 

ко ј се намалува малопродажната цена за месо за 
еден килограм и за вкупното количество, посебно за 
секој вид свежо месо; 

2) фактура за купување на добиток, со тоа што 
цената во фактурата мора за свињи, овци и гоени 
пилиња („бројлери") да биде гарантираната цена 
според Одлуката за гарантираните цени за добиток 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 29/75), а за говедата 
минималната откупна цена за добиток според Одлу-
ката за минималните откупни цени за добиток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2^/75), зголемена за 
на јмалку 10%; 

3) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека малопродажната це-
на за свежо месо е утврдена врз основа на Догово-
рот за начинот на формирање на малопродажните 4 

цени за свежо месо („Службен лист на СФ-РЈ", бр 
29/75); 

4) потврда од подносителот на барањето, потпи-
шана од овластените лица, дека месото за кое се 
бара компензација им е продадено директвио на 
потрошувачите од одредбата под 1 на оваа точка, од-
носно дека месото не му е вратено од малопродаж« 
бата на производителот или продадено на друга ос-
новна организација на здружениот труд што произ-
ведува преработки од месо; 

5) пресметка на компензацијата од член 3 на 
Законот, во која се назначуваат количествата све-
ж о месо и износот на компензацијата за еден кило-
грам-и за вкупното количество, посебно за секој вид 
свежо месо. 

5. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањата за исплата на преми-
јата од чл. 1 и 2, односно компензацијата од член 3 
на Законот во поглед на пресметувањето и потпол-
носта на приложената документација се исправни,, 
го одобрува бараниот износ во ' корист на ж и р о -
сметката на подносителот на барањето, а врз товар 
на посебните сметки, и тоа: 

— 60811-637... Средства за премии за кравјо и 
овчо млеко 

— 60811-637... Средства за премии за гоени те-
лиња, јуниња и јагниња 

— 60811-637 .Средства за компензации за све-
ж о говедско, свинско, овчо и пи-
лешко месо. 

6. Основните организации на здружениот труд, 
односно земјоделските задруги се должни да водат 
во своето книговодство уредна и ажурна евиденција 

. и документација за количествата млеко, телиња, ју-
ниња, јагниња, односно свежо месо за кои е оства-
рена премијата, односно компензацијата од чл. 1 до 
3 на Законот и за остварените премии, односно ком-
пензации. 

7. Ако кон барањето од точ. 2, 3 и 4 на оваа на-
редба се прилагаат преписи од изворни исправи 
(фактури и сл.), тие мораат да бидат потпишани од 
овластените Лица и на нив мора да биде втиснат пе-
чат од подносителот на барањето, а изворните ис-
прави се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
ж н а на секоја исправа што се поднесува на увид да 
назначи дека премијата од чл. 1 и 2, односно ком-
пензацијата од член 3 на Законот е исплатена. 

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

Бр. 08-2625 
27 ма ј 1975- година 

Белград 
Претседател , 
tia Сојузниот , , 

комитет за 
земјоделство, 

Иво Куштрак, с. р , 
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425. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
согласно со Резолуцијата за основите на заедничка-
та политика на економскиот и социјалниот развој 
на Југославија во 1975 година, извршните совети на 
републиките и извршните совети на автономните по-
краини склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Формирањето на нивоата на малопродажните 
цени за свежо месо се врши врз основа на следни-

7 те единствени откупни цени, и тоа: 
Дин/kg 

жива мера 
за згоени телиња, тежина 
најмалку 100 килограми 20,60 -
за јуниња - 17,60 

— за месести свињи 16,94 
— за говеда . 14,50 
— за пилиња бројлери 18,60 
2. Врз откупните цени од точка 1 на овој дого-

вор при формирањето на малопродажните цени за 
свежо месо се применуваат следните највисоки 
коефициенти, и тоа: 

1) за свинско месо: 
— просечно до 2,300 

при што за : 
- бут 2,815 
— грб — каре 2,815 
— плешка 2,296 
— врат 2,148 
— потплешка 2 ,1 48 
— гради 1,185 
— ребра 1,185 
— коленица 1,185 
— подлактица 1,000 
За свинско месо без коски цените добиени со 

примена на коефециентите од став 1 на оваа од-
редба, можат да се зголемат за 13%; 

2) за јунешко месо: 
— просечно до 2,100 

при што за : 
— бифтек 4,466 
- бут 2,533 
— плешка 2,333 
— слабина 2,333 
— грб 2,333 ' 
— потплешка 1,933 
— врат 1,633 
— ребра 1,633 
—. гради 1,633 
— потрбушина 1,633 
- коленица 1,266 
— потколеница 1,266 
За јунешко месо без коски, освен бифтек, це-

вите добиени со примена на коефициентите од став 
1 на оваа одредба можат да се зголемат за 20%; 

3) за говедско месо: 
— просечно до 2,350 

при што за : 
— бифтек 5,000 
— бут « 2,833 
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— плешка 2,625 . 
— слабина 2,625 
- - грб 2,625 
— потплешка 2,167 

. - врат 1,833 
— ребра 1,833 
— гради 1,833 
— потрбушина 1,833 
— коленица 1,417 
— потколеница ,1,417 
За говедско месо без коски, освен бифтек, цени-

те добиени со примена на .коефициентите од став 1 
на оваа одредба, можат да се зголемат за 20%; 

4) за телешко месо: 
— просечно до 2,000 -

при што за : 
— бут 2,471 
— слабина 2,471 
— плешка 2 Д 76 
- г р б ' , - . 2,176 
— потплешка 1,824 
— врат 1,471 
— ребра " 1,471 
— гради " 1.471 
— потрбушина 1,471 
— коленица 1Д76 
— подлактица 1,176 
За телешко месо без коски цените добиени со 

,примена на коефициентите од став 1 на оваа од-
редба /можат да се зголемат за 30%; 

5) за пилешко месо од бројлери — 
класична обработка — просечно до 1,500 

За пилешко месо од бројлери „готово за пече-
ње" цената добиена, со примена на коефициентот од 
став 1 на оваа одредба може да се зголеми за 1,50 
дин/kg. 

За пилешко месо од бројлери „готово за скара" 
цената добиена со примена на коефициентот од став 
1 на оваа одредба, може да се зголеми за 2,50 дин/kg. 

3. За месо прасешко, од масни свињи, јагнешко, 
овчо, коњско, живинско, освен бројлери, и од ди-
веч и за речни, морски и езерски риби — малопро-
дажните цени можат да се формираат според кри-
териумите што ќе ги определат републиките однос-
но автономните' 'покраини. 

4: Малопродажните цени за свежо месо утврде-
ни според точка 2 на овој договор можат во турис-
тичките / места, што се наоѓаат на морски или 
езерски брег, како и на подрачје каде. што врши 
малограничен промет, да се зголемат до .5%, а 
малопродажните цени за пилешко месо од точка 3 
на овој договор - уште за 0,50^ динари за еден ки-
лограм. 

5. Како просечна малопродажна цена за свежо 
месо од точка 2' на овој договор се подразбира це-
ната за месо од следниот квалитет: 

1) к а ј свинско месо: полутинка без кожа, без 
поткожно масно ткиво, без сало, без глава, без дол-
ни делови на нозете, без внатрешни органи и без 
опашка; 

2) к а ј телешко месо: полутинки заедно со буб-
реЗи и со бубрежен лој, без глав.а, без кожа, без 
долни делови на нозете, без опашка и без внатреш-
ни органи; 

3) к а ј јунешко и говедско месо: полути шеи без 
кожа, без глава, без долни делови на нозете, без 
внатрешни органи, без бубрежен лој и без опашка. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Како пилешко месо се подразбира пилешка ме-
со од број лери: 

1) ,класична обработка: пилиња со глава, со 
долни делови на нозе, со внатрешни органи ч без 
црева, без волка и без клоака; 

2) „готово за печење": пилиња без глава, без 
волка, без клоака и без долни делови на нозете, 
врат, мускулен желудник, црн џигер, срце и слезин-
ка, со тоа што да бидат спакувани во пластични 
ќесиња и ставен,и во стомачната празнина; 

3) „готово за скара": пилиња без глава, без врат, 
внатрешните органи (волка, црева, црн џигер, сле-
з и н а , мускулен желудник и клоака) и без долните 
делови на нозете.. 

6. Потписниците на ОВОЈ договор се согласни да 
пропишат поблиски мерила, критериуми и услови 
за формирање на малопродажните цени за свежо 
месо, а најмногу до нивоата од точка 2 на овој до-
говор. 

7. Организациите на ' здружениот труд можат 
малопродажните цени за свежо месо да ги форми-
раат согласно со прописот на' републиката, односно 
на автономната покраина, донесен според точка 6 
на овој договор. На така формираните малопродаж-
ни цени согласност дава надлежниот општински 
орган. 

8. Овој договор е составен во девет идентични 
примероци, од коишто секој потписник задржува по 
еден примерок, а еден примерок ќе се депонира во 
Сојузниот извршен совет. 

9. Со денот на влегувањето во сила на овој до-
говор престанува да важи Договорот за начинот на 
формирањето на малопродажните цени за свежо месо 
("Службен лист на СФРЈ", бр. 55/73V ' 

10. Овој договор влегува во сила наоедниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

6 јуни 1975 година 
Белград 

За Извршниот совет 
на СР Босна и Херцеговина, 

Шемсудин Лејлиќ, с. р. 

За Извршниот совет 
на СР Македонија, 

Нуреднноски Мемед, с. р. 

За Извршниот совет 
на СР Словенија, 

Корошец Штефан, с. р. 

За Извршниот совет 
на СР Србија, 

Стојковиќ Миливое, с р. 

За Извршниот совет 
на СР Хрватска, 

Породат Еторе, с. р. 

За Извршниот совет 
на СР Црна Гора, 

Дубак Миодраг, с. р. 

За Извршниот совет 
на САП Војводина, 
Рамач Симеон, с. р. 

За Извршниот совет 
на САП Косово, 

Тасиќ Димитриј, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 од -Уставот на Социјали-

стичка Федеративна Република Југославија и член 
4 од. Законот за . одликувањата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликува 

— по повод осумдесетгодишнината на животот, 
а за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот нацредок на 
земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
Симиќ Светислава Владимир. 

Бр. 191 
18 декември 1974 година 

Белград Претседател » 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 4 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува 

— по повод педесетгодишнината од излегување-
то на првиот број, а за придонес за револуционер-
ната борба на работничката класа и за победата на 
југословенската социјалистичка револуција, за за-
слуги во издигањето на п р о т р е с е н а т а свест во на-
шето општество и за значаен удел во изградбата на 
самоуправните социјалистички општествени односи, 
засновани врз браството, единството и рамноправ-
носта на народите и народностите на Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Весникот „Комунист", орган на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија. 

Бр. 194 
30 декември 1974 ,година 

Белград ^ Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
С-трана 

421. Одлука за гарантираните цени за добиток 1 901 
422. Одлука за минималните откупни цени за 

добиток — — — — — — — — — 903 
423. Одлука за условите за остварување ' на 

премијата за млеко и згоени телиња, ју-
ниња и јагниња и за компензациите за 
свежо месо ' — — :— — — — — — 905" 

424. Наредба за начинот на остварување на 
премијата за млеко и згоени телиња, ју -
ниња и јагниња и за компензациите за 
свежо месо — — — — — — — — 905 

425.. Договор за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо — 907 

Одликувања — — — — — — — — — 908 
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