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89. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДА-
НОК НА' ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

» 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување однос-

но укинување на стапките на основниот данок на 
промет на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 
61/73, 3/74, 18/74, 36/74 и 38/74) во член 1а став 1 точ. 
1 и 2 се менуваат и гласат: 

,Д) на специјални вина (десертни, ликерски и 
ароматизирани) и на десертни пијачки, ако набав-
ната цена изнесува за еден литар: 

— над 12 до 15 динари — — 7,80 динари 
— над 15 динари — — — 9,00 динари 
2) на ликери и жестоки алко-

холни пијачки, ако набавната цена 
изнесува за еден литар над 32 ди-
нара — — - — - — — - 96,00 динари" 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Стапката од 40% од тар. број 4 став 1 точка 4 

на Тарифата, според која се плаќа основниот данок 
на промет на производите од таа точка, се зголемува 
на стапка од 45%." 

Член 2 
Член 1в се менува и гласи: 
„На прометот на производи од тар. број 3 на 

Тарифата, се плаќа основен данок на промет на про-
изводи, и тоа: 

1) на сите видови екстра-цигари што не 
се произведени според југословенскиот 
стандард, односно што не спаѓаат во ниед-
на група од точ. 2 и 3 на овој член, како и 
на колекции на цигари и на сечен тутун од 
сите видови квалитети, освен тутунот за 
луле - - - - - - - - - — 90Vo 

2) на сите видови екстра-цигари на кои произ-
водителот им одредува малопродажни цени за 12 
парчиња, и тоа: 

— до најмногу 8 динари — — — — '64,25% 
— над 8 до најмногу 9 динари — — 66,00% 
— над 9 до најмногу 14 динари — 74,65% 
3) на сите видови цигари произведени според ју-

лословенскиот стандард, што спаѓаат во: 
— I квалитетна група — — — — 62,41% 
— II квалитетна група — — — - 60,00% 

— Ilia квалитетна група — — — — 58,22% 
— Шб квалитетна група — — — 53,85% 
— IV квалитетна група — — — — 49,40% 
4) на тутун за луле — - — — — 10% 
5) на пури, цигарилоси и бурмут — — 5%. 

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Та-
рифата се применуваат и врз прометот на произ-
водите од став 1 на овој член. 

Член 3 
Во член 1г став 1 точка 2 стапката: „16,95%" се 

заменува со стапката: „33,36%", стапката: „16,13%" — 
со стапката: „33,02%", а стапката: „15,53%" — со 
стапката: „32,65%". 

Член 4 
Во член 1ѓ став 1 се менува и гласи: 
„На прометот на производите од тар. број 6 на 

Тарифата, се плаќа основен данок на промет на 
производи според нивната вредност, и тоа: 

1) до 48.000 динари — - - — - 6% 
2) над 48.000 до 56.000 динари - - - 19,43% 
3) над 56 ООО динари, се плаќа 10.880 динари плус 

100% на вредноста над 56.000 динари." 

Член 5 
Во член 1ж на крајот се додаваат зборовите: „И 

печки и шпорети на цврсти горива". 
По став 1 се додаваат два нови става, кои гла-

сат: 
„Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, 

според која се плаќа основен данок на промет на 
производи на прометот на детергенти, се намалува 
на стапка од 6,5%. 

Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, 
според која се плаќа основен данок на промет на 
производи на прометот на ѕидни часовници и ма-
шини за перење садови, се зголемува на стапка од 
18%." 

Член 6 
По член 1ѕ се додава нов член 1и, кој гласи: 
„Стапката од 14 динари од тар. број 5 на Тари-

фата, според која се плаќа основен данок на про-
мет на производи на прометот на алкохол (етанол) 
за широка потрошувачка и за употреба и продажба 
во аптеки, се зголемува на стапка од 20 динари. 

Стапката од 8% од тар. број 11 на Тарифата, 
според која се плаќа основен данок на промет на 
производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царинската 
тарифа изработени од кожа, вештачка кожа или 
скај, се зголемува на стапка од 10%." 

Член 7 
Во член 2 став 1 точ. 1 и 2, стапката: „30%" се 

заменува со стапката4. „37%", 
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Член 8 1 ! , 
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„На прометот на козметички и тоалетни препа-

рати (тар. број 33.06 "на Царинската тарифа) од тар. 
број 15 на Тарифата, освен на прометот на прашо-
ци и пасти за заби, лосиони за уста, прашоци (пуд-
ри) и кремови (помади) за деца и шампони за коса, 
се плаќа основен данрк на промет наѓ производи 
според стапката од 55%, а на прометот на парфи-
мериските препарати ед тој тар. број се плаќа ос-
новен данок на промет на производи според стапка 
од 70%." 

По став 1 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Стапката од 50% од тар. број 15 на Тарифата, 
според која се плаќа основен данок на промет на 
производи на прометот на кожи од рептилии (од 
змија, гуштер, крокодил, и др), благородни и фини 
крзна и производи од тие кожи и крзна (облеки, 
обувки и други производи), со рака јазлуваки те-
писи над 120 000 јазли на 1 ш2 и волнени простирки 
ткаени со рака — еднобојни или мелирани, се зголе-
мува на стапка од 60%. 

Стапката од 50% од тар. број 15 на Тарифата, 
според коза се плаќа основен данок на промет на 
производи на прометот на запалки за цигари ЧИЈ а 
малопродажна цена без данокот на промет е над 30 
динари по парче, се зголемува на стапка од 70%." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, збо-
ровите: „од став 1 на овој член" се заменуваат со 
зборовите' „од ст. 1 до 3 на овој член". 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 86 
6 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

90. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕПИ ЗА 

ЦИГАРИ 

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

Динари за 
20 парчиња 

за I квалитетна група 
за II квалитетна група 
за Ilia квалитетна група 
за Шб квалитетна група 
за IV квалитетна група 

5,80 
5,20 
4,50 
3,90 
3,40 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е 
вклучен основниот данок на промет на производи, 
според важечките прописи. 

4. Трговските организации иза здружениот труд 
и други организации што продаваат цигари на го-
лемо и на мало (во понатамошниот текст: органи-
зациите), како и имателите на дуќани во сопстве-
ност на граѓани што продаваат цигари на мало (во 
понатамошниот текст: имателите на дуќани) можат 
да ги зголемат постојните продажни цени во про-
метот на големо и на мало за цигарите на залихи, и 
тоа вкупно: 

Динари за 
20 парчиња 

1) за екстра-цигари: 
— чија постојна малопродажна цена 

е 8,00 и 9,00 динари за 20 парчиња 5,00 
— чија постојна малопродажна цена 

е 6,00 и 7,00 динари за 20 парчиња 2,00 

2) за сите цигари произведени според 
југословенските стандарди: 
-— I квалитетна група 1,10 
— И квалитетна група 1,00 
— Ша квалитетна група 0,80 
— Шб квалитетна група 0,70 
— IV квалитетна група 0,50 

5. Организациите и имателите на дуќани ќе 
извршат попис на сихе количества цигари од точка 
4 на оваа одлука затечени на 9 февруари 1975 го-
дина, како и на сите количества тие цигари што до 
тој ден им се фактурирани на организациите и има-
телите на дуќани од производителите, односно од 
добавувачите (стоки на пат). 

6. Организациите и имателите на дуќани се 
должни за сите количества цигари од точка 4 на 
оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го пре-
сметаат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа од-
лука и од така пресметаниот вкупен износ да ги 
издвојат следните износи заради уплата на долу-
наведените сметки, и тоа: 

бр. 6Q804-
-654-37 - . 
Фонд за у-
напредува-
ње на на-
дворешно-
трговскиот 
промет на 
тутун и ту-
тунски пре-
работки — 
Белград 

бр. 840-2117 
— Основен 
данок на 
промет на 
преработки 

од тутун 
(тар. број 3) 

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

1) за екстра-цитѕри: 
— чија постојна ма-

лопродажна цена 
е 9,00 динари за 
20 парчиња 

— чија постојна ма-
лопродажна цена 
е 8,00 динари за 
20 парчиња 

'— чија постојна ма-
лопродажна цена 
е 7,00 динари за 
20 парчиња 

— чија постојна ма-
лопродажна цена 
е 6,00 динари за 
20 парчиња 

динари за 20 парчиња 

430 

4,25 

1,52 

1,43 

0,70 

0,75 

0,48 

0,57 
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0,38 

0,37 

0,32 

0,30 

2) за сите цигари про-
изведени според Ју-
гословенските стан-
да,рди 
— I квалитетна 

група О, 72 
— II квалитетна 

група 0,63 v 

— 111a квалитетна 
група 0,48 

— Шб квалитетна 
група 0,40 

— IV квалитетна 
група 0,20 0,30 

Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни износите од став 1 на оваа точка да ги упла-
тат на сметките од тој став во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со 
тоа што да можат за покритие на трошоците на 
пописот да задржат од тие износи, и тоа за екстра 
цигари 3%, а за цигарите произведени според југо-
словенските стандарди 50/о. 

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

7 Со парична казна од 5 ООО до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не 
постапи според точка 5 односно точка 6 од оваа 
одлука или ако во пописот на залихите цигари не 
ги прикаже точните податоци за залихите цигари. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во органи-
зацијата со паричка казна од 1 ООО до 5 ООО динари. 

Со парична казна до 10 ООО динари ќе се казни 
имателот на дуќан ако не постапи според точка 5, 
односно точка С на ов^а одлука или ако во пописот 
на залихите цигари не ги прикаже точните пода-
тоци за залихите цигари. 

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на 
оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одзе-
мање на имотната корист остварена со извршува-
њето на прекршокот. 

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

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанз^ва да важи Одлуката за формирање 
продажни цепи за цигари („Службен лист на 
СФ^Ј", бр 36/74). 

9 Оваа одлука влегува ЕО сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 87 
6 февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

91. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ 

1. Продажните цени за сурово кафе се зголему-
ваат во просек за 10,70 динари за еден килограм. 

Сојузниот секретаријат за пазар и цени ќе ги 
утврди во рамките на просекот од став 1 на оваа 
точка продажните цени за одделни видови сурово 
кафе. 

2. Трговските организации на здружениот труд 
на големо и па мало, и организациите на здруже-
ниот труд што се занимаваат со преработка и со 
продажба на кафе (во понатамошниот текст: орга-
низациите) и имателите на дуќани во сопственост 
на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на 
дуќани), ќе извршат попис на сите количества 
(залихи) кафе затечени на 9 февруари 1975 година, 
како и на сите количества кафе што до ТОЈ ден се 
фактурирани од Сојузната дирекци-ја за резерви на 
прехранбени производи или од нејзините комисио-
нери на организацијата (стоки на пат). 

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

3. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества кафе (залихи и стоки на 
пат) да го утзрдат вкупниот износ на разликата по-
меѓу цената за кафе (сурово и пржено) утврдена 
според точка 1 став 2 на оваа одлука и постојната 
цена за такво кафе, и до 10 март 1975 година да го 
уплатат ТОЈ износ на жиро-сметката на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
Белград, бр 60811-789-378. 

4. До прибавувањето на согласност од органот 
надлежен за контрола на калкулативното утврдува-
ње па цените на големо и на мало, организациите и 
имателите па дуќани по извршениот попис можат за 
кафето од попишаните залихи да формираат свои 
продажни цени калкулатизно со применување на 
разликата во цената согласно со прописите. 

5. Организациите можат во своите продажни 
цени да го засметаат и зголемувањето на трошоците 
за пакување и пржење за 2 динара за еден килогоам 
пржено кафе, односно за 1,50 динар за еден кило-
грам сурово кафе. 

6. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација, односно имател 
на дуќан ако не постапи според точка 2, односно 
според точка 3 на оваа одлука, или ако во пописот 
на залихите кафе не ги прикаже точните податоци 
за залихите кафе. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршок ш одговорното лице ЕО организа-
цијата со парична казна од 5.000 до 10.000 динари. 

Кон казната за прекршокот од став 1 на оваа 
точка ќе се изрече и заштитната мерка одземеле на 
имоната корист остварена со извршувањето на пре-
кршокот. 

Постапката по прекршокот од став 1 на оваа 
точка се смета како итна. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продажните 
цени "за кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/74). 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот да об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. П. бр. 88 
6 февруари 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. pi 
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92, 
Т 

Врз основа на точка 1 Став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/75Ј, сојузниот секретар за пазар и деби издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ 

1. Постојните продажни цени за одделни видови 
сурово кафе се зголемуваат, и тоа: 
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1 „Santos" Бразил 10,70 62,20 
2 „Mmas" Бразил 10,70 62,00 
3 „Parana" Бразил 10,70 62,00 
4 „Medelin excelso" Колумбија 10,70 62,20 
5 „Thula", и др Мексико 10,70 60,50 
6 „Tachita", и др. Венецуела 10,70 60,50 
7 „Arabica" Костарика 10 70 52,00 
8 „Arabica" Куба 10,70 60,20 
9 „Arabica" Салвацор 10 70 60,50 

10 „Arabica" Гватемала 5v00 64,80 
11 „Harrar" Етиопија 15 00 57,98 
12 „Moca" Етиопија 8,20 55,38 
13 „ Ј у т т а " Етиопија 10,70 55,28 
14 „Gimbi" Етиопија 10,70 55,28 
15 „Arabica" Танзапија, 

Кепи!а и 
Уганда 10,70 57,68 

16 „Plantation" Индија 10,70 58,15 
17 „Arabica Cherry" Индија 10,70 52,95 
18 „Robusta" сите з^мји 

49,20 извознички 10,70 49,20 
19 „Arabica" другите земји 10,70 59,50 

П р о с е к : 10,70 58,28 

2 Со Денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за утврдување 
на продажните цени за одделни видови кафе („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр, 36/74). 

3 Оваа наредба влегува во сила на 10 февру-
ари' 1975 година. 

Бр. 29 
6 февруари 1975 година 

Белград 

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

93. 

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за 
продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 7/75), сојузниот секретар за пазар и цени издава 

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

НА ПОПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ КАФЕ 

1. Трговските организации на здружениот труд 
на големо и на мало и организациите на здружениот 
труд што се занимаваат со преработка и продажба 

на кафе ( во понатамошниот текст: организациите) 
и имателите на дуќани во сопственост на граѓани 
(во понатамошниот текст." имателите' на дуќани), 
ќе извршат попис на сите количества кафе што 
ќе се затечат на залихи на 9 февруари 1975 година. 

Како залихи кафе се сметаат сите количества 
кафе што се наоѓаат во магазини, продавници и во 
процесот на преработка (пржење, мелење, пакување 
и др.), како и оние количества што - до ТОЈ ден се 
фактурирани од добавувачот (од Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи, од неј-
зините комисионери и од други), односно што се 
наоѓаат на пат (кафе на пат). 

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

2. Организациите на здружениот труд што го 
чуваат кафето на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи, како нејзини ^ м и с и -
онери и складиштари. нема да вршат попис на неј-
зиното кафе според одредбите од Одлуката за про-
дажн,ите цени за кафе, туку тоа кафе ќе го попишат 
со Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи. 

3. Организациите ќе формираат комисии за по-
пис на кафето, што ќе го извршат пописот на ка-
фето, пред неговото пуштање во промет по новите 
цени водејќи сметка пописот да се изврши^без зад-
ржување на прометот. 

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

1) назив на организацијата, односно на имате-
лот на дуќан; 

2) седиште на организацијата, односно на има-
телот на дуќан што вршат попис и нивна адреса; 

3̂  вид кафе (сурово, пржено, мелено); 
4) количесто во килограми нето: 
— на залихи, 
- на пат; 
5) зголемување на цената во динари за 1 килог-

рам; 
6) вкупен динарски износ на разликата во це-

ната, што и е уплатува на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи. 

5. Сметковната исправност на потесната листа 
потпишана од членовите на 'комисијата, ја утврдува 
организацијата на здружениот труд и ја заверува 
со печат и потпис од одговорното лице-на органи-
зацијата на здружениот труд. 

Пописните листи се сочинуваат во потребен број 
примероци, од кои два примерока се доставуваат, 
до 10 март 1975 година, до Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи — Белград, Мо-
ше Пијаде ул. број 8/П. 

6. Организациите и имателите на дуќани, разли-
ката во цената од точка 1 став 1 на Одлуката зЗ 
продажните цени за кафе, ќе ја пресметаат за сите 
затечени и попишани залихи кафе (сурово, пржено 
и мелено). Во тој износ на разликата во цената не е 
засметан данокот на промет 

7. За количеството кафе што организациите и 
имателите на дуќани ќе го набават по влегувањето 
во сила на Одлуката за продажните цени за кафе, 
ќе ги формираат своите продажни цени на начинот 
и според постапката утврдени со важечките про-
писи. 

8. Контрола на исправноста на пописот на ка-
фето ќе вршат надлежните органи на пазарната 
инспекција. 

9. Оваа наредба влегува во сила на 10 февру-
ари 1975 година. 

Бр. 29/1 
6 февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар з 

пазар и цени, 
Имер Пуља,, с. р. 
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94. 
Врз основа на член 244 од Уставот па СФРЈ, во 

согласност со Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) 
и согласно со Резолуцијата за основите на заеднич-
ката политика на економскиот и социјалниот раз-
вој на Југославија во 1975 година, Сојузниот извр-
шен совет, извршните совети на републиките и из-
вршните совети на автономните покраини се сог-
ласија за спроведувањето на политиката на цените 
во 1975 година и утврдија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-

НИТЕ ВО 1975 ГОДИНА 
Член 1 

Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
републики! е и извршните совети на автономните 
покраини, во рамките на своите права, овластувања 
и обврски и во согласност со системот и политиката 
на цените, а заради извршување на задачите од Ре-
золуцијата за основите на заедничката политика на 
економскиот и социјалниот развој на Југославија 
во 1975 година (во понатамошниот текст: Резолуци-
јата) во областа на цените, со преземање решителни 
мерки на сите подрачја на економската политика ќе 
обезбедат услови за забавање на понатамошниот 
растеж на цените, а со тоа и животните трошоци, 
така што просечната стапка на општиот пораст на 
цените да не ги прејде границите на стапката оства-
рена во 1974 година. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, во рамките на 
своите овластувања, веднаш ќе преземат акции и 
мерки, надлежните органи џа општините во рамки-
те на нивната надлежност, да преземаат решителни 
мерки и да обезбедат услови за извршување на за-
дачите од Резолуцијата и од ОВОЈ договор. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

републиките и извршните совети на автономните 
покраини, како и надлежните сојузни, републички 
односно покраински органи, во рамките на својата 
надлежност, со активно спроведување на полити-
ката на цените кај сите видови одлучување за це-
ните, ќе обезбедат тековниот пораст на цените во 
1975 година да биде помал од остварениот во прет-
ходната година, во согласност со рамките и со ди-
намиката утврдени во соодветните акти на потпис-
ниците на овој договор. 

Член 3 
Во спроведувањето на политиката на цените, во 

согласност со рамките од Резолуцијата, учесниците 
во договарањето во рамките на нивната надлежност 
ќе обезбедат во декември 1975 година спрема декем-
ври 1974 година стапката на растежот на цените во 
однос на остварената стапка од истиот период за 
претходната година да биде помала, и тоа кај цени-
те на производителите на индустриски производи за 
околу 50%, кај цените на мало за околу 35%, кај 
животните трошоци за околу 5%, а стапката на рас-
тежот на цените на производите,лите на земјоделски 
производи да се одржи во утврдените рамки на рас-
тежот, и во согласност со одредбите од меѓурепуб-
личкиот договор за системските решенија за реали-
зација на политиката на развојот на земјоделството 
во периодот од 1973—1975 година, применувајќи го 
и трошочниот принцип и во сточарството. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет и надлежните ^сојузни 

органи ќе обезбедат цените на производите и услу-
гите од надлежноста на федерацијата да се форми-
раат во' согласност со Основите и рамките на поли-
тиката на цените што Не ги утврди Сојузниот извр-

шен совет заради спроведување на политиката на 
цените утврдена со Резолуцијата, и тоа така што во 
декември 1975 година спремна декември 1974 година 
стапката на растежот во однос на остварената стап-
ка од истиот период на претходната година да биде 
помала, и тоа: кај цените на производителите на 
индустриски производи за околу 50%, ка ј цените 
на мало за околу 40%, кај животните трошоци за 
околу 14%, а стапката на растежот на цените на 
производителите на земјоделски производи да се 
одржи во рамките на утврдениот растеж, во соглас-
ност со предвиденото зголемување на заштитните 
цени. 

Член 5 
Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономните покраини и другите надлеж-
ни републички односно покраински органи ќе обез-
бедат, цените за производи и услуги од надлежноста 
на републиките и автономните покраини да се фор-
мираат во согласност со рамките утврдени со Резо-
луцијата и со овој договор, и тоа така што во де-
кември 1975 година спрема декември 1974 година' 
стапката на растежот на цените во однос на оства-
рената стапка од истиот период на претходната го-
дина да биде помала, и тоа: кај цените на произво-
дителите на индустриски производи за околу 14% 
и кај цените на мало за околу 30%, а стапките на 
растежот на животните трошоци, како и цените на 
производителите на земјоделски производи да лсе 
одржат во утврдените рамки на растежот. 

Член 6 
Со^рглед на тоа што републиките, автономиите 

покраини и општините ги контролираат малопро-
дажните цег!и за околу 42% од вкупната вредност 
на производите и услугите што влијаат врз живот-
ните трошоци, потребно е извршните совети на ре-
публиките и извршните совети на автономните по-
краини да обезбедат, животните трошоци врз осно-
ва на, цените од нивната надлежност и надлежноста 
на општините на определено подрачје да не ги преј-
дат рамките утврдени со овој договор, односно да 
не дејствуваат врз вкупните животни трошоци по-
веќе од околу 12%. 

При утврдувањето на животните трошоци е зе-
мен предвид порастот на цените за производи и ус-
луги од надлежноста на републиките, автономните 
покраини и општините, и тоа за индустриско-не-
прехранбени производи од 18% и за услуги од 18%. 

Член 7 
Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономните покраини, во согласност со 
своите права, овластувања и обврски, ќе ја утврдат 
програмата за спроведување на политиката на це-
ните утврдена со Резолуцијата и со овој договор, и 
ќе преземаат мерки, надлежните органи на општи-
ните, во рамките на нивната надлежност, да презе-
маат решителни мерки и да обезбедат формирање 
на цените во согласност со одредбите на Резолуци-
јата и на овој договор и со актите на републиките, 
односно на автономните покраини од член 2 на овој 
договор. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, како и надлежни-
те органи во спроведувањето на политиката на це-
ните и на овој договор, можат заеднички да го ут-
врдат режимот и нивото (критериум за формирање 
на цените) на цените за поважни производи и ус-
луги од својата надлежност, а од надлежноста на 
општините — критериумите и мерилата за форми-
рање на цените. 

Републичките, односно покраинските органи на 
управата надлежни за цените ќе обезбедат соработ-
ка, консултации и меѓусебно известување за доне-
сувањето и преземањето на мерки за цените за про-
изводи и услуги од својата надлежност, како и из-
вестување на Сојузниот секретаријат за назар и 
цени. 
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Член 8 
Во остварувањето на политиката на цените во 

согласност со целите од Резолуцијата, Сојузниот из-
вршен сосгт, извршните совети на републиките и 
извршните совети на автономните покраини ќе пре-
земаат мерки, општите услови за стопанисување и 
економските инструменти што имаат врз нив битно 
влијание, а особено политиката на формирањето и 
распределбата на доходот, кредитно-монетарната по-
литика, политиката на даноците, придонесите и так-
сите, системот на економските однеси со странство, 
вклучувајќи ги и девизниот режим и царинската 
политика, да обезбедат во 1975 година помал теко-
вен пораст на цените и на животните трошоци во 
однос на 1974 година. 

Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
републиките и извршните совети на автономните 
покраини ќе преземат мерки и ќе обезбедат услови, 
растежот па цените за производи и услуги од нив-
ната надлежност и растежот на животните трошо-
ци, како и цените што се формираат врз основа на 
општествените договори и самозшравните спогодби, 
да се движат во границите на нивото предвидено во 
Резолуцијата и со ОВОЈ договор. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини ЕО рамките на сво-
ите овластувања, ќе преземаат мерки, надлежните 
органи на општините во рамките на нивната над-
лежност во областа на цените за производи и ус-
луги да преземаат решителни мерки и да обезбе-
дат услови за извршување на задачите од Резолу-
цијата, заради постигање на целите од став 1 на 
овој член. ч, 

Член 9 
Во остварувањето на политиката на цените во 

согласност со целите од Резолуцијата, Сојузниот из-
вршен совет ќе соработува со Стопанската комора 
на Југославија за да се обезбедат што поповолни ус-
лови, здружениот труд организиран во рамките на 
Комората да влијае што понепосредно врз одлучу-
вањето за политиката на цените во сите други пра-
шања од надлежноста на Сојузниот извршен совет, 
што се од влијание за создавање на што постабил-
ни условр! за етопанисзтвање на организациите на 
здружениот труд. 

Со активната улога на коморите неопходно е да 
се афирмира решително практиката, во рамките на 
заинтересираните стопански субјекти во реиродзгк-
ционист процес, зголемувањето па цените и проме-
ните на условите за стопанисување да се усогласу-
ваат во принцип преку самоуправни спогодби, обез-
бедувајќи влијание и самоконтрола па пошироките 
репродукциони целини, и тоа со активност само на 
здружениот труд и со остварување на што постабил-
ни услови за стопанисување во борбата за постојано 
зголемување на продуктивноста. 

Извршните сенети на републиките и извршните 
совети на автономните потчини, во рамките на сво-
јата надлежност, ќе обезбедуваат соодветна соработ-
ка со стопанските комори на републиките и па ав-
тономните покраини. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, во рамките на 
своите овластувања, ќе ги поттикнуваат надлеж-
ните органи на општините, да соработуваат во рам-
ките На нивната надлежност, со основните стопан-
ски кокори, заради постигање на целите усвоени 
со Резолуцијата и со овој договор. 

Член 10 
Сојузниот извршев совет, извршните совети на 

републиките и извршните совети на автономните 
покраини, во согласност со своите права, овласту-
вања и обврски заради извршување на задачите од 
Резолуцијата на подрачјето на цените, посебно за-
ради забавање на натамошниот растеж на цените 
и на животните трошоци ќе осигурат да се обез-
беди реализација на основите и рамките на поли-

тиката на цените утврдени во Резолуцијата, посебно 
на рамките на порастот на цените од член 2 на овој 
договор 

СОЈУЗНИОТ извршен совет, заради усогласување на 
системот на цените со Уставот па С Ф Р Ј , ќе при-
стапи кон преиспитување, усовршување и изград-
ба на системот и на политиката на цените, а до 
крајот на Јуни 1975 година ќе се донесе документ 
за усогласување и врз основа на тоа Советот ќе 
предложи измени и дополненија "на Законот за 
општестве.на контрола па цените. Извршните совети 
на републиките и извршните совети на автономните 
покраини ќе предложат измени и дополненија на 
важечките закони на републиките, односно на авто-
номните покраини што се однесуваат на формира-
њето на цените заради нивно усогласување со Уста-
вот. С О Ј У З Н И О Т извршен совет, извршните совети на 
републиките и извршните совети на автономните 
покраини, во рамките на своите надлежности, ќе 
извршат измени и дополненија на своите прописи 
од областа на цените, за да се овозможи поефикасно 
остварување на правата на здружениот труд во 
формирањето на цените. 

Изврншите совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини ќе преземаат меч-
ити, и надлежните органи на општините да извршат 
потребни измени на своите прописи заради пости-
гање на целите од став 1 на овој член. 

Член 11 
Реализацијата на утврдената политика на це-

ните во 1975 година ќе се спроведува врз основа на 
општествените договори, самоуправните »спогодби, 
со формирањето на цените според условите на па-
зарот и врз основа на одлуките од органите на 
општествено-политичките заедници, а во согласност 
со тековната економска политика, со политиката на 
развојот, со договорните приоритети, со развојот на 
општоствепо-економските односи и со системот и 
политиката на цените, земајќи ја предвид и полож-
бата во примарната распределба. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд склучуваат 

општествени договори и самоуправни спогодби за 
формирање на цените, по правило, во рамките на 
заокружени производствено-прометни комплекси и 
групацзш, посебно опие што се од значење за вкуп-
носта на остварување-то па репродукционите, про-
цеси и интересните заедници, со вклучување на 
крајните потрошувачи. 

Со општествените догозори и со самоуправните 
спогодби врз долгорочна основа ќе се регулираат 
меѓусебните односи на организациите на здруже-
ниот труд, односно критериумите за формирање на 
цените и други односи, како што се меѓусебните 
испораки, прашањата на извоз и увоз и други битни 
прашања на заедничкиот развој, вложувањата, 
истражувањата, распределбата на доходот и сл., во 
согласност со основата на утврдената политика на 
економскиот и социјалниот развој на земјата. Цени-
те што се формираат во рамките на самоуправните 
интересни заедници се формираат во согласност со 
утврдената политика на цените и со важечките 
прописи за општествена контрола на цените. 

Член 13 
Сојузниот извршен созет, врз основа на усогла-

сените ставови на извршните совети на републики-
те и извршните совети на автономните покраини, 
во текот на 1975 година ќе ги определат производ 
дите и услугите од надлежноста на федерацијата 
за кои овластувањата за преземање мерки во об-
ласта на цените ќе се пренесат во надлежност на 
републиките и автономните покраини. 

Сојузниот извршен совет, извршните созети на 
републиките и извршните совети на автономните 
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покраини, во рамките на своите надлежности, ќе 
преземаат иницијатива да се зголеми бројот на 
производите и услугите чии цени се формираат врз 
основа на општествени договори, самоуправни спо-
годби и според условите на пазарот. 

Списокот на производите и услугите од став 2 
на овој член ќе го утврдат Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини во рок од 30 
дена од денот на потпишувањето на ОВОЈ договор. 

Ако за производите и услугите од став 2 на 
овој член не се склучи општествен договор или 
самоуправна спогодба, односно ако цените форми-
рани - преку општествени договори, самоуправни 
спогодби или според условите на пазарот не се во 
согласност со политиката на цените утврдена во 
Резолуцијата и со одредбите од овој договор, Со-
јузниот извршен совет, односно извршните совети 
на републиките и извршните совети на автоном-
ните покраини можат да го определат нивото до 
кое можат да се формираат цените за тие произво-
ди и услуги^ водејќи сметка за изминатиот времен-
ски период од претходното поместување Јна цените. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на -

републиките и извршните совети на автономните 
покраини ќе обезбедат, и цените за производи од-
носно услуги што се формираат според условите 
на пазарот да се движат во рамките што се утвр-
дуваат со Резолуцијата и со овој договор. 

За таа цел надлежните сојузни, републички и 
покраински органи се должни да преземаат потреб-
ни мерки за да се обезбеди создавање такви услови 
на пазарот што порастот на цените за производи 
и услуга што се формираат според условите на па-
зарот да се одвива во согласност со утврдената 
политика на цените, 

Во спроведувањето на обврските од став 1 на 
овој член, односно ако се пробиваат предвидените 
рамки, учесниците на Договорот се должни да ги 
пропишуваат мерките за непосредна општестве-
на контрола на цените, односно други соодветни 
мерки. 

Член 15 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

републиките и извршните совети на автономните 
покраини ќе ја следат реализацијата на овој до-
говор, како во поглед на утврдените рамки, така 
и во поглед на предвидената динамика, во согласност 
со одредбите од член 2 на овој договор. 

Ако во спроведувањето на политиката на це-
ните се отстапува од рамките и динамиката од овој 
договор, учесниците на Договорот ќе ги утврдат и 
анализираат причините и ќе преземаат економски 
и други мерки, вклучувајќи ја и промената на 
условите за стопанисување (увозно-извозНи инстру-
менти, промена на режимот на цените и на увозно-
-извозните режими, мерки за кредитната политика 
и политиката на потрошувачки кредити, Интервен-
тен увоз, преземање мерки на фискалната политика 
и слични мерки) во согласност со важечките про-
писи, за да се усогласи порастот на цените со 
предвидените рамки. 

Член 16 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

републиките и извршните совети на автономните 
покраини ќе преземаат мерки, маржите и рабатите 
да се формираат низ самоуправни спогодби за со-
работка, односно здружување на трудот и средства 
или со промена на затечените маржи и рабати во 
согласност со Одлуката за начинот на формирање 
на рабати и маржи во прометот на стоки на големо 
и на мало, и со други важечки прописи. 

Член 17 
Сојузниот извршен совет, Извршните совети на 

републиките и извршните совети на автономните 

покраини, во рамките на своите овластувања, ќе 
преземат мерки да се формираат стоковни резерви 
и да се користат за што поефикасно одржување на 
снабденоста и стабилноста на движењето на це-
ните и пазарот. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини ќе преземат мерки 
да се почне со создавање резерви на соодветни 
производи на ниво на републиката, односно авто-
номната покраина. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, во рамките на 
своите овластувања, веднаш ќе преземат акции и 
мерки, надлежните органи на општините во рам-
ките на нивната надлежност да преземаат реши-
телни мерки за да пристапат крупните потрошу-
вачи и индустриските центри кон договарање, аван-
сирање на производството и задолжително презе-
мање на основните земјоделски производи со цел 
да се намири поуспешно побарувачката -за овие 
производи и да се одржува стабилноста на цените. 

Член 13 
Сојузниот извршен совет извршните совети на ре-

публиките и извршните совети на автономните по^ 
краини ќе обезбедат стриктно спроведување на ва-
жечките прописи за сузбивање на монопол и с т и ч ката 
положба на одделни организации на здружениот 
труд на пазарот и на монополистичка спогодба и не-
лојален натпревар, и ќе преземаат натамошни реши-
телни мерки за да се спречи нарушувањето на 
единството на југословенскиот пазар. 

Извршните совети на републиките и извршните 
совети на автономните покраини, во рамките на 
своите овластувања, ќе преземаат мерки, надлеж-
ните органи на општините во рамките на нивната 
надлежност да преземаат решителни мерки и да 
обезбедат услови за постигање на целите од став 1 
на овој член. 

Член 19 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

6 февруари 1975 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Љубомир Марковиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Босна и Херцеговина, 

Шемсудин Лејлиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

СР Македонија, 
Александар Донев, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Словенија, 

Драго Петрович, с. р. 
За Извршниот совет на 

СР Србија, 
Миливое Стојковиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

СР Хрватска, 
Еторе Поропат, с. р. ' 

За Извршниот совет на 
СР Црна Гора, 

Владимир Стиеповиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

САП Војводина, 
Симеон Раман, с. р. 

За Извршниот совет на 
САП Косово, 

Диинтрие Тасиќ, 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 
одликуваат: 

— за особени заслуги здобиени во борбата про-
тив непријателот и за чување на безбедноста на др-
жавната граница на СФРЈ, а по повод 30-годишни-
ната од формирањето на КНОЈ (на граничните еди-
ници) 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

2. граничен сектор на Граничниот дунавски од-
ред; 

Граничната караула „Жарко Зрењанин-Уча"; 
Граничната караула „Шћербе"; 
Граничната караула „Борис Вукмировић"; 
Граничната караула Ратко Павловиќ Ћићко"; 
Граничната караула „Ситаница Градиње"; 
Граничната караула „Селник"; 
Граничната караула „Равна Њива"; 
Граничната караула „Нови Мароф"; I 
Граничната караула „Мославина"; 
Граничната караула „Штефан Ковач"; 
Граничната караула „Дане Шумењак"; 
Граничната караула „22. јули"; 
Граничната караула „Плавље"; 
Граничната караула „Осме Бригаде"; 

Патролниот чамац — 137 ЈРМ; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности во создавање-
то и развивањето на политичкото и моралното един-
ство на народот, а по повод 30-годишнината од фор-
мирањето на КНОЈ (граничните единици) 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Граничната караула „Пабе"; 
Граничната караула „Бошко Палковљевић-

Пинки"; 
Граничната караула „Рибарци"; 
Граничната караула „Кадибогас"; 
Граничната караула „Вера Радосављевић-

Нада"; 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 
Граничната 

Граничната караула „Жировница"; 
Граничната караула „Вогричи"; 
Граничната караула „Репентабор"; 
Граничната караула „Попрат"; 
Граничната караула „Језеро"; 
Граничната караула „Рифат Бурџевић-Тршо"; 

Бр, 105 
31 јули 1974 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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 

— за заслуги во развивањето и зацврстува-
њето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичката Федеративна Република 
Југославија и Република Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Dr Johann Dengler, австриски генерален конзул 
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