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955. 

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 
58 и 414 од Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет, доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за издатоците за патни и други 
трошоци што на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации им се признаваат во матери-
јални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79) 
во член 7 став 2 се менува и гласи: 

„Цела дневница му припаѓа на работник, на ра-
ководечки работник, односно на функционер и за 
времето поминато на службено патување ако трае-
ло вкупно од 12 до 24 часа." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 1151 

20 декември 1979 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

956. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Генералниот секретаријат на Сојузниот из-

вршен совет (во натамошниот текст: Генералниот 
секретаријат), формиран со Одлуката за органи-
зацијата и работата на Генералниот секретаријат 
На Сојузниот извршен совет, продолжува со рабо-
та какр самостојна стручна служба на Сојузниот 
извршен совет (во натамошниот текст: Советот), со 
положбата и делокругот што се утврдени со оваа 
Одлука. 

2, Генералниот секретаријат е самостојна 
Стручна служба на Советот која врши стручни за-

дачи и работи за потребите на Советот, на негови-
те работни и советодавни тела, на сојузните оп-
штествени совети и на Советот за човековата сре-
дина и просторното уредување, а кои се однесуваат 
на: 

1) извршувањето на обврските, правата и дол-
жностите на Советот утврдени со Уставот на СФРЈ, 
со законот, со Деловникот на Сојузниот извршен 
совет и со други прописи и по тие прашања презе-
ма определени мерки и соработува со соодветните 
органи на управата и стручните служби на сојуз-
ните, републичките и покраинските органи и орга-
низации; 

2) остварувањето на соработката на Советот со 
општествено-политичките организации, со Народ-
ната банка на Југославија, со Стопанската комора 
на Југославија, со организациите на здружен труд1 

и со други самоуправни организации и заедници 
и здруженија; 

3) организирањето, подготвувањето и свикување-
то на седниците на Советот, на Координационата 
комисија на Советот, на работните и советодавните 
тела на Советот, на сојузните општествени совети 
и на Советот за човековата средина и просторно-
то уредување т на други седници што се одржу-
ваат по заклучок на Советот; 

4) проучувањето и самостојната обработка на ма-
теријалите што се доставуваат за разгледување до 
Советот и неговите тела, до сојузните општествени 
совети и до Советот за човековата средина И про-
сторното уредување, вршењето на законодавно-прав-
ни и студиско-аналитички задачи и работи во обла-
ста на општественото уредување, на општествено-
-политичгрите и организационите прашања, ка 
општественото планирање и развојот и на други си-
стемски прашања, на економската и социјалната 
политика, на меѓународните односи и меѓународ-
ната соработка, на нуклеарната енергија, на зашти-
.тата на човековата средина и просторното уреду-
вање и во други области и вршењето на други 
стручни задачи и работи за седниците на Советот, 
на работните и советодавните тела на Советот, на 
сојузните општествени совети и на Советот за чо-
вековата средина и просторното уредување; 

5) стручните и други задачи и работи во вр-
ска со вршењето на функцијата претседател, пот-
претседател и членови на Советот, генерален се-
кретар на Советот во извршувањето на нивните 
обврски во Советот и во другите сојузни органи и 
нивните тела; 

6) подготвувањето на програми и планови 
за работа на Советот и неговите работни и совето-
давни тела, на сојузните општествени совети и на 
Советот за човековата средина и просторното уреду-
вање и предлагањето мерки за унапредување на 
нивната организација и работа; 

7) следењето на реализацијата и програмите И 
плановите за работа на Советот и извршувањето 
на заклучоците на Советот и неговите работни со-
ветодавни тела, на сојузните општествени совети 
и на Советот за човековата средина и просторното 
уредување и вршењето на задачите и работите што 
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да Генералниот секретаријат произлегуваат од тие 
заклучоци и програми и од плановите за работа; 

8) задачите и работите во поглед на техничка-
та опременост и на системот за врски на Советот 
и на определени други сојузни органи и организа-
ции; 

9) определените задачи и работи на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита; 

10) определените финансиско-материјални за-
дачи и работи за потребите на Советот, на сојузни-
те општествени совети и на Советот за човековата 
средина и просторното уредување; 

11) подготвувањето и собирањето на информа-
тивни, документациони и други материјали и по-
датоци потребни за работата на Советот и негови-
те работни и советодавно тела, "на сојузните оп-
штествени совети и на Советот за човековата сре-
дина и просторното уредување; 

12) определените организациони и стручни за-
дачи и работи на Сојузниот одбор за развој на 
творештвото и иновациите, формиран со Опште-
ствениот договор за поттикнување и вреднување 
на творештвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/77); 

13) административно-стручните и други задачи 
и работи за потребите на Советот, на сојузните 
општествени совети и на Советот за човековата 
средина и просторното уредување; 

14) другите задачи и работи што ќе му ги опре-
дели Советот. 

Во Генералниот секретаријат се вршат и струч-
ни и други задачи и работи од делокругот на Со-
јузниот центар за известување и тревожење и од 
делокругот на Службата за криптозаштита на Со-
јузниот извршен совет, формирани со Одлуката 
за организацијата и работата на Центарот за опе-
ративни работи, известување и тревожње, како 
и на посебни организациони единици во составот 
на Генералниот секретаријат. 

Сојузниот центар за известување и тревоже-
ње врши задачи и работи што согласно со негова-
та функција произлегуваат од Законот за народ-
ната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74) 
и од Правилникот за службата за набљудување, 
јавување, известување и тревожење, а особено: пре-
нос на соодветни одлуки и наредби на Претседа-
телот на Републиката, на Претседателството на 
ЦК СКЈ и на Претседателството на СФРЈ; прима, 
обработува и доставува подацити и информации 
на сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, како и до функционерите на федерацијата 
за 'вонредни настани во земјата и странство, за 
опасности и последици од природни непогоди и 
технички несреќи; врши меѓусебна раз,мена на 
соодветни информации со социјалистичките репуб-
лики и социјалистичките автономни покраини; 
обезбедува комуницирање и врши посредување РО 
давањето на телефонски и други врски за потре-
бите на определени функционери; врши и други 
задачи и работи кои поблиску се утврдуваат со 
правилникот за организацијата и работата на оваа 
организациона единица на Генералниот секретаријат. 

Службата за криптозаштита на Сојузниот из-
вршен совет врши особено: задачи и работи на 
криптозаштита и обработка и примопредавање на 
пишувани информации што се пренесуваат со тех-
нички средства за врска, кои поблиску се утврду-
ваат со правилникот за организацијата и работата 
на оваа организациона единица на Генералниот 
секретаријат. 

Генералниот секретаријат има свој печат. 
4. Генералниот секретаријат може во својата 

работа да користи услуги на стручни, технички и 
други служби на Советот кои работат за потреби-
те на Советот, на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации. 

5. Со работата на Генералниот секретаријат 
раководи генералниот секретар на Сојузниот из- -

вршен совет (во натамошниот текст: генералниов 
секретар). 

Во поглед на раководењето со'работата на Геч 
нералниот секретаријат и одлучувањето за засно-
вање и престанок на работен однос на работниве 
во Генералниот секретаријат, генералниот секре-
тар ги има правата и должностите на функционер 
кој раководи со сојузен орган на управата. 

6. Генералниот секретар е одговорен пред Со-: 
ветот за својата работа и за работата на Генерал-
ниот секретаријат. 

7. Генералниот секретар може да има заменик. 
Заменик-генералниот секретар, на предлог од 

претседателот на Советот, го назначува и разрез 
шува од должност Советот. 

Заменик-генералниот секретар го заменува ге-
нералниот секретар во случај на негова отсутност 
или спреченост во вршењето на должноста, со сите 
овластувања и 'одговорности во раководењето со 
работата на Генералниот секретаријат и врши и 
други задачи и работи што ќе му ги довери гене-
ралниот секретар. 

8. Во Генералниот секретаријат можат да се 
назначат како раководечки работници: потсекре-
тар, помошници на генералниот секретар, советни-
ци на претседателот, потпретседателот и членови-
те на Советот, советници на претседателите на со-
јузнитеА општествени совети и советници на гене-
ралниот секретар. 

Задачите и работите на кои се распоредуваат? 
раководечките работници од став 1 на овој член, 
како и нивниот број, Се утврдуваат со правилни-
кот за систематизацијата на задачите и работите 
во Генералниот секретаријат. 

Правилникот за систематизацијата на задачите 
и работите во Генералниот секретаријат е основ 
за назначување на раководечките работници од 
став 1 на овој член. 

На задачите и работите во Генералниот секре-
таријат можат да се распоредат и сојузни совет-
ници и потсекретари назначени во Советот. 

9. Раководечките работници ги назначува и 
разрешува од должност Советот, на предлог од 
генералниот секретар, по претходно прибавено ми- I 
слење од надлежниот орган во републиката, од-
носно автономната покраина. 

Личниот доход на раководечките работници го 
определува Советот. 

10. Генералниот секретар и неговиот заменик, 
ракоЕОдечките работници и работниците во Гене-
ралниот секретаријат ги остваруваат сво-ите само-
управни права во работната заедница на Генерал-
ниот секретаријат, на начинот утврден со статутот 
и со другите самоуправни општи акти на работната 
заедница во согласност со законот. 

Во работната заедница на Генералниот секре-
таријат своите самоуправни права ги остваруваат 
и сојузните советници и потсекретари во Советот 
што се распоредени на определени задачи и ра-
боти во Генералниот секретаријат. 

11. Средства за работа на Генералниот секре-
таријат се обезбедуваат во буџетот на федрацијата. 

12. На организацијата и работата на Генерал-
ниот секретаријат, во поглед на овластувањата и 
одговорноста на генералниот секретар и неговиот 
заменик, како и во поглед на правата, обврските 
и одговорностите на раководените работници и 
на работниците во Генералниот секретаријат, се 
применуваат прописите што важат за сојузните 
органи на управата, ако со сојузен закон или сој 
друг пропис не е определено поинаку. 

13. Генералниот секретар е должен до Саветот 
да го поднесе на согласност правилникот за органи-
зацијата и работата и правилникот за систематиза-
цијата на задачите и работите на Генералниот сек-
ретаријат во рок од три месеци од денот на вле-ч 
гувањето во сила на оваа одлука. 
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14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат Одлуката за орга-
низацијата и работата на Генералниот секретари-
јат на сојузниот извршен совет, Е. п. бр. 824 од 11 
Декември 1974 година, Е. п. бр. 658 од 30 јули 1975 
година, Е. п. бр. 746 од 16 октомври 1975 година, 
Е. п. бр. 1001 од 4 декември 1975 година, Е. п. бр. 
228 од 7 април 1976 година, Е. п. бр. 657 од 21 јули 
1976 година, Е. п. бр. 228 од 2 март 1977 година и 
Е. п. бр. 208 од 16 февруари 1978 година и Одлу-
ката за организацијата и работата на Центарот за 
опепативни работи, известување и тревожење, Е. 
П. бр. 613 од 2 јуни 1976 година. 

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

Е. п. бр. 1153 
20 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпреседател 
Драгољуб Ставрев, с.р, 

957. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезените стоки („Службен лис-т 
на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 
1. За стоките што се увезуваат, освен за стоки-

те што се ослободени од плаќање царина според чл. 
25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79), односно 
за стоките за кои царина се плаќа по намалена ста-
пка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се пла-
ќа посебна такса во височина од 10% од вредноста 
на увезените стоки. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на суровини, репродукционен ма-
теријал и специфична опрема што се врши врз ос-
нова на решение на Сојузниот извршен совет за ца-
ринските контингенти донесени врз основа на член 
49 од Царинскиот закон и на важечките прописи 
за критериумите за царинските контингенти, посеб-
на такса се плаќа, и тоа: 

1) по стапка од 7% — ако царината се нама-
лува за 500/о, односно ако стапката на царината е на-
малена на 5% или на помалку од 5%; 

2) по стапка од 7,5% — ако царината се нама-
лува за 40%; 

3) по стапка од 8% — ако царината се нама-
лува за 20%. 

4) по стапка од 9% - ако царината се нама-
лува за 20%; 

По исклучок од одредбата^ на точка 1 од оваа 
одлука, посебна такса се плаќа по стапка од 7%, 
и тоа: 

1) на увозот на производите за кои во Законот 
за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/78) е пропишана стапката „Сл", односно 8% 
или помала од 8% со можност за намалување на 
царината преку решение за царинскиот контингент 
и кога решение за царинскиот контингент не е до-
несено; 

2) на увозот на специфична опрема од глава 84 
до 90 на Законот за Царинската тарифа за која со 
решение за царинскиот контингент за увоз на спе-
цифична опрема, односно во Царинската тарифа е 
пропишана стапка на царина од 8% или помала од 
8%. 

3) на увозот на бродови за меѓународен помор-
ски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската та-
рифа што се врши врз основа на договори за купу-
вање што се пријавени кај банката до 15 јуни 1973 
година, посебна такса се плаќа по стапка од 5%. 

Одредбата од став 1 на оваа точка се примену-
ва на увозот на бродови извршен по 1 јануари 
1976 година. 

4. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на два авиона со широк труп од 
тар. број 88.02/5а на Царинската тарифа, оо опрема 
и резервни делови, што го врши организацијата на 
здружен труд Југословенски аеротранспорт од Бел-
град, посебна такса се плаќа по стапка од 5%. 

5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, на увозот на сурова нафта од тар. број 
27.09/1, горивни масла — само на мазут од тар. број 
27.10/7 и на нафтени гасови и други гасовити јаг-
л е р о д оро ди во гасовита состојба од тар. број 27.11/3 
на Царинската тарифа, што се увезуваат за до-
машни потреби, а во согласност со Енергетскиот 
биланс на Југославија за 1980 година, нема да се 
наплатува посебна такса. 

6. Посебната такса од оваа одлука се пресме^ 
тува и се наплатува на вредноста на'увезените сто-
ки согласно со одредбите од член 34 на Царинскиот 
закон. 

7. За извршување на оваа одлука Сојузната уп-
рава за царини води евиденција, и тоа за следните 
податоци: за називот на стоките, за датумот на уво-
зот, за вредноста на стоките, за износот на напла-
тената и за износот на ненаплатената посебна так-
са, и за тие податоци поднесува месечни извештаи 
до Сојузниот секретаријат за финансии. 

8. Оваа одлука се применува на увозот на сто-
ките што се врши од 1 јануари до 31 декември 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 1154 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

958. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 
1. Во Одлуката за определување на стоките за 

кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/79), во точка 2 зборовите: 
„31 декември 1979 година" се заменуваат со зборо-
вите: „31 декември 1980 година". 

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

Е. п. бр. 1152 
20 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р 
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959. 

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) и со член 27 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА 

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченка сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители и на индиви-
дуалните производители што продаваат пченка 
преку организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: производители) за п.ченката од родот на 
1980 година им се обезбедува гарантирана (заштит-
на) цена од 3,45 динари за еден килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува за количините на пчен-
ка од родот на 1980 година што производителите 
ќе им^ги понудат на организациите за резерви во 
согласност со одредбите од оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира за пченка испорачана во септември, ок-
томври и ноември 1980 година. Таа цена се зголемува 
за секој следен месец, почнувајќи од декември, и 
тоа-за 0,025 динари по еден килограм пченка. Во ју-
ни, јули и август 1981 година се применува цената 
од месец мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира франко вагон натоварна станица на 
производителот, франко магазин на железничката 
станица на производителот или франко магазин на 
мелницата за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители — по избор 
на купувачот, а за индивидуалните производители — 
— франко магазин на организацијата на здружен 
труд на која и ја продаваат пченката, и тоа за пче-
нка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ 
вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, од-
носно за добиточна исхрана незаразена од житни 
болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% 
влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 
40/о кршени зрна. Процентот на кршени-зрно се ут-
врдува со решетање низ сито чии отвори се со преч-
ник од 5 ш т . 

4. Ако пченката има поголем или помал проце-
нт на влага од процентот што е предвиден во точка 
3 од оваа одлука, гарантираната заштитната цена за 
процентот на влага под или над предвидениот про-
цент ќе се намали, односно зголеми за истиот про-
цент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем од 
14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителите и купува-
чите. 

Ако пченката има помал или поголем процент 
на кршени зрна, цената се зголемува или се нама-
лува за процентот на кршените зрна, тоа во однос 
0,25 за секој процент. 

5. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 

1976 до 1980 година, организациите за резерви наѓ 
републиките и организациите за резерви на автог-
номните покраини купуваат пченка од родот на 
1980 година по цената од точка 1 на оваа одлука во 
количини што ќе ги договорат производителите џ 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на пченка, а до количините 
утврдени со билансите на републиките и билансите 
на автономните покраини. 

Количините на пченка, над количините откупе-
ни според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди (во натамошниот текст: Дирекцијата по цената од 
точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот,, со договор на Дирекци-
јата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализација на об,-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација за 
резерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произвр-
дителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето на оваа одлука во сила. 

6. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини можат, пченката откупена според од-
редбите од оваа одлука да ја продаваат по цени што 
не можат да бидат пониски од пропишаните произ-
Еодителеки продажни цени за пченка, зголемени за 
трошоците на откупот, транспортот, чувањето за 
текуштата економска година и на продажбата. 

7. Оваа одлука влег.ува во сили наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 1160 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р, 

980. 

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) и со член 27 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД РО-

ДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачите) ќе купуваат пченка од родот 
на 1980 година од организациите на здружен труд што 
произведуваат пченка сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители, како 
и од индивидуалните производители (во натамош-
ниот текст: производители) по продажна цена на 
производителите од 3;80 динари за еден килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира за пченка испорачана во септември, октомври 
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и ноември 1980 година. Таа цена се зголемува за се-
кој следен месец почнувајќи од декември наредна-
та година, и тоа за 0, 025 динари за еден килограм 
пченка. Во јуни, јули и август 1981 година се приме-
нува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на произ-
водителиот, франко магазин на железничката ста-
ница на производителот или франко магазин на 
мелницата во местото на производителот за произ-
водителите што се занимаваат со производство на 
пченка сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители, а за индивидуалните 
производители — франко магазин на̂  организаци-
јата на здружен труд што врши откуп, и тоа за 
пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ 
вкус и мирис, употреблива за човечки исхрана, од-
носно за добиточна исхрана, незаразена од житни 
болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% 
влага, до 2%) дефектни зрна и други примеси и до 
4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се ут-
врдува со решетање низ сито чии отвори се со преч-
ник од 5 шт. 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 3 
од оваа одлука, за процентот на влага под или над 
предвидениот процент цената ќе се намали, односно 
зголеми за истиот процент. Дропките се земаат пред-
вид. 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат 
и пченка што има процент на влага поголем од 
14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука 
за таквата пченка ќе се намали и за трошоците на 
сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу купувачите и производите-
лите. Ако пченката има помал или поголем процент 
на кршени зрна, цената се зголемува, односно нама-
лува за процентот на кршени зрна, и тоа во однос 
0,25 за секој процент. 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на пченка можат да ги формираат 
цените во прометот според прописите на надлежните 
општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 1162 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

со индивидуални земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производители) за оризова ар-
па од родот на 1980 година им се обезбедуваат га-
рантирани (заштитни) цени, и тоа: 

961. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за оспо-
рите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат оризова арпа сами или во кооперација 

1) за I класа 
2) за II класа 
3) за III класа 

Дин/кѕ 
д,во 
9,25 
8,60 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за количините на 
оризова арпа што производителите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви во согласност со 
одредбите од оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на 
производителот, франко магазин на железничката 
станица на производителот или франко магазин на 
мелницата — по избор на купувачот, и тоа за ори-
зова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни рј 
оштетени зрна, незаразена од болести или штетни-
ци, од следниот квалитет: 

1) за I класа — иста сорта, најмногу со 3% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

2) за II класа — иста сорта, најмногу со 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% 
влага; 

3) за III класа - разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија 
и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од 
процентот од точка 2 на оваа одлука, за секој по-
голем, односно помал процент на примеси и нечис-
тотија или влага цената ќе се намали, односно 
зголеми за истиот процент. Дропките се земаат 
предвид. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини купуваат оризова арпа од родот 
на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлу-
ка во количини што ќе ги договорат производите-
лите и организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет и преработка на оризова арпа, 

„а до количините утврдени со билансите на репуб-
ликите и билансите на автономиите покраини. 

Количините на оризова арпа, над количините 
откупени според став 1 од оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализација на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини можат интервентно да го прода-
ваат оризот произведен од откупената оризова ар-
па според одредбите од оваа одлука по пропиша-
ните производителот продажни цени на оризовата 
арпа, зголемени за трошоците на откупот, тран-
споротот, чувањето за текуштата економска година 
и на продажбата. 
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в. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1161 
20 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

962. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на атроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачите) ќе купуваат оризова арпа 
од родот на 1980 година од организациите на здру-
жен труд што произведуваат оризова арпа сами или 
во кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители, како и од индивидуалните производители 
(во натамошниот текст: производители) по продаж-
ните цени на производителите, и тоа за: 

Дин/кѕ 
1) I класа 10,60 
2) И класа 10,20 
3) III класа 9,70 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на 
производителот, франко магазин на железничката 
станица на производителот или франко магазин во 
местото на производителот за производителите што 
се занимаваат со производство на оризова арпа сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители — по избор на купувачот, а за инди-
видуалните производители — франко магазин на 
организацијата на здружен труд што врши откуп, и 
тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без 
дефектни и оштетени зрна, незаразена од болеста 
или штетници, од следниот квалитет: 

1) за Г класа — иста сорта, најмногу со 3% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

2) за II класа — иста сорта, најмногу со 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% 
влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија 
и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од 
процентот од точка 2 на оваа одлука, за секој по-
голем, односно помал процент на примеси и нечис-
тотија или влага цената ќе се намали, односно 
зголеми за истиот процент (1:1). Дропките се земаат 
предвид. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
0ткуп и промет на оризова арпа можат цените во 

прометот да ги формираат според прописите на над-
лежните опшрествено-политички заедници. 
5 . Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. л. бр. 1163 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

'963. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развод на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА 

ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои про-
изведуваат шеќерна репа сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производителите) им се обезбе-
дува за шеќерната репа од родот на 1980 година 
гарантирана (заштитна) цена од 0,64 динари за еден 
килограм. 

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на 
оваа точка ќе се применува за количествата на 
шеќерна репа од родот на 1980 година што произ-
водителите ќе им ги понудат на организациите за 
резерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
'шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој 
процент дигестија поголем или помал од 15,5%, це-
ната од точка 1 на оваа одлука се зголемува, од-
носно намалува за 0,0413 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чис-
та шеќерна репа, по одбивањето на тежината на 
туѓи примеси, 'земја и неисправно отсечени глави, 
лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна 
станица во местото на производителот, а по избор 
на купувачот, крај железничка, бродска, односно 
камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за 
натовар во превозно средство. 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година,организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат шеќерна репа од родот на 
1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
во количествата што ќе ги договорат производите-
лите и организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет и преработка на шеќерната 
репа, а до количините утврдени со билансите на 
републиките и со билансите на автономните покра-
ини. 

Количествата на шеќерната репа, над количес-
твата откупени според став 1 на овој член, ќе ги 
купува Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи (во натамошниот текст: Ди-
рекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука. 
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Врз основа на билансите, со договорот на Ди-
рекцијата, на организациите за резерви на репуб-
ликите и на организациите за резерви на автоном-
ните покраини се утврдува начинот на реализаци-
јата на обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат кај надлежната организаци-
ја за резерви на републиката, односно на автоном-
ната покраина на чија територија е седиштето на 
производителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, односно организациите за резерви на ав-
тономните покраини и производителите, односно 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка на шеќерна репа со договор ги утвр-
дуваат поблиските услови за купување, односно за 
преработка на шеќерна репа во обликот во кој ќе 
се преземе, како и роковите на испораката и дру-
гите услови и тоа во рамките на разликата помеѓу 
цената на шеќерната репа според оваа одлука и про-
пишаните продажни цени на преработките од ше-
ќерна репа. 

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

Е. п. бр. 1158 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев/ с. р. 

964. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА 

ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачите) ќе купуваат шеќерна 
репа од родот на 1980 година од организациите на 
здружен труд КОИ произведуваат шеќерна репа са-
ми или во кооперација со индивидуалните земјо-
делски производители, како и од индивидуалните 
прозиводители (во натамошниот текст: производи-
телите) по продажната цена на производителите од 
0,70 динари за еден килограм. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел 
процент дигестија поголем или помал од 15,5% це-
ната од точка 1 на оваа одлука се зголемува, од-
носно намалува за 0,0452 динари за еден килограм, 
со тоа што дропките се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината 

на туш примеси, земја и неисправно отсечени гла-
ви, лисја, жилички и опавчиња, франко натоварив 
станица во местото на производителот, а по избор 
на купувачот, крај железничка, бродска, односно 
камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за 
натовар во превозно средство. 

4. Организациите на здружен труд кои вршат 
откуп и промет на шеќерна репа можат цените 
во прометот да ги формираат според прописите на 
надлежните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 1164 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р, 

965. 

Врз основа на член 31 од Законот за општесч 
ти ен а контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделска 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за осшн 
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 
СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛЕНА РЕПА ОД РО-

ДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед, соја и маслена репа самт! 
или во кооперација со индивидуални земјоделска 
производители (во натамошниот текст: производи-и 
телите) им се обезбедуваат за сончоглед, соја и ма-в 
елена репа од родот на 1980 година гарантираш! 
(заштитни) цени, и тоа за: 

Дин/ќј1 
1) сончоглед 6,20 
2) соја 7,30 
3) маслена репа 6,20 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-
ваат на количествата на сончоглед, соја и маслена 
репа од родот на 1980 година што производителите 
ќе им ги понудат на организациите за резерви, во 
согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за! 
1) сончоглед кој содржи 40% масло, 11% влага1 

и 3% нечистота; 
2) соја која содржи 13% влага и 2% нечистота 
3) маслена репа која содржи 7% влага и 2% 

нечистота. 
За сончоглед за секој процент содржина на 

масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа 
одлука се зголемува или се намалува за 0,155 ди-
кари за еден килограм, 
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За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистота над или под Зв/о — за сон-
чоглед за секој процент влага над или под 13% и 
за секој процент нечистота над или под 2% — за 
соја; за секој процент влага над или под 7% и за 
секој процент нечистота над или под 2% — за ма-
слена репа, цените се зголемуваат или намалуваат 
за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа од-
лука за еден килограм сончоглед, соја, односно 
маслена репа. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, соја, односно 
маслена репа франко магацин, вагон, шлеп или 
друго превозно средство во местото на продавачот, 
по избор на купувачот. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини купуваат сончоглед, соја, однос-
но маслена репа од родот на 1980 година, по це-
ните од точка 1 на оваа одлука, во количествата 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд кои се занимаваат со про-
мет и преработка на сончоглед, соја, односно ма-
слена репа, а до количествата утврдени со билан-
сите на републиките и со билансите на автономните 
покраини. 

Количествата на сончоглед, соја, односно мас-
лена репа над количествата откупени според став 
1 на оваа точка ќе ги купи Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи (во натамош-
ниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на 
оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор помеѓу 
Дирекцијата, организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите на организациите за резерви склу-
чени според став 1 на оваа точка се регистрираат 
кај надлежната организација за резерви на репуб-
ликата, односно кај организацијата за резерви на 
автономната покраина на чијд територија е седиш-
тето на производителот. Рокот за регистрација на 
договорот е 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

5. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, односно организациите за резерви на ав-
тономните покраини и производителите, односно ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на сончоглед, соја и маслена репа со 
договор ги утврдува поблиските услови за купува-
ње, односно за преработка на тие производи во об-
ликот во кој ќе се преземат, како и роковите на 
испораката и другите услови, и тоа во рамките на 
разликата помеѓу цената на сончогледот, сој ата и 
маслената репа според оваа одлука и пропишаните 
продажни цени на преработките од тие производи. 

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

Е. п. бр. 3159 
20 декември 1979 година 

Белград ' 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 

966. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА 
И МАСЛОДАЈНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1880 ГО-

ДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачите) ќе купуваат сончо-
глед, соја и маслодајна репа од родот на 1980 го-
дина од организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед, соја и маслодајна репа сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, како и од индивидуални произво-
дители (во натамошниот текст: производителите) 
по продажните цени на производителите, и тоа: 

Дин/кз, 
1) за сончоглед 6,80 
2) за соја 8,00 
3) за маслодајна репа 6,80 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, соја, односно 
маслодајна репа франко магацин, вагон, шлеп 
или друго превозно средство во местото на прода-
вачот, по изборот на купувачот. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага 

и 3% нечистота; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечисто-

та; 
3) маслодајна репа што содржи 7% влага и 2% 

нечистота. 
За сончогледот за секој процент на содржина на 

масло над или под 40% производителска продажна 
цена се зголемува или се намалува за 0,170 динари 
за еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистота над или под 3% и за сончо-
глед; за секој процент влага над или под 13% и за 
секој процент нечистота над или под 2% за соја; 
за секој процент влага над или под 7% и за секој 
процент нечистота над или под 2% - за маслодај-
на репа, цените се зголемуваат или намалуваат за 
1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука 
за еден килограм сончоглед, соја односно маслодај-
на репа. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп на сончоглед, соја односно маслодајна репа 
можат да ги формираат цените во прометот според 
прописите на надлежните општествено-политички 
заедници. 

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

Е. п. бр. 1170 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р, 
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967. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат суров памук сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
за суровиов памук од родот на 1980 година гаранти-
рани (заштитни) цени, и тоа за: 

1) I класа, просечен рандман 31 
2) II класа, просечен рандман 30 
3) III класа, просечен рандман 30 
4) IV класа, просечен рандман 28 

Дин/кѕ ' 
13,00 
11,00 
10,60 
10,20 

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

Е. ц. бр. 1168 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за количествата на 
суров памук од родот на 1980 година што производи-
телите ќе им ги понудат на организациите за резер-
ви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупното место на производителот, 
а важат за суров памук со 8,5% влага. 

3. Согласно на член 33 од Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини ќе купуваат суров памук од родот на 1980 
година по цените од точка 1 на оваа одлука за ко-
личествата што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на суров памук — а до ко-
личествата утврдени со билансите на републиките и 
со билансите на автономните покраини. 

Количествата на суров памук, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по 
цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз" основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, на организациите за резерви на републиките и 
на организациите за резерви на автономните покра-
ини се утврдува начинот на реализацијата на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат кај организацијата за резерви на 
републиката, односно организацијата за резерви на 
автономната покраина на чија територија е седи-
штето на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.: 

Дирекцијата, организациите за резерви на ре-
публиките, организациите за резерви на автономни-
те покраини и производителите со договор ги утвр-
дуваат,.Роковите 'За испорака и другите услови на 
испораката на суров памук. 

908. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД 

РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачите) ќе купуваат суров памук од 
родот на 1980 година од организациите на здружен 
труд што произведуваат суров памук сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произво-
дители, како и од индивидуални производители (во 
натамошниот текст: производителите) по следните 
производител ски продажни цени, и тоа за: 

1) I класа, просечен рандман 31 
2) II класа, просечен рандман 30 
3) III класа, просечен рандман 30 
4) IV класа, просечен рандман 28 

Дин/к^ 
14,30 

12,00 
11,40 
11,00 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупно место на производителот, а 
важат за суров памук со 8,5% влага; 

3. Купувачите и производителите со договор јги 
утврдуваат роковите на преземањето и другите ус-
лови за испорака на суров памук. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на суров памук можат да ги форми-
раат цените во прометот за суров памук од родот на 
1980 година според прописите на надлежните оп-
штествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 1169 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен, извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р 
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969. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјодел-
ски производи што се сметаат како земјоделски 
производи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72), и со член 27 од Догово-
рот на основите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на агроиндустрискиот комплекс во 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат тутун Сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во натамош-
ниот текст производителите) им се обезбедува за 
суровиот тутун од родот на 1980 година гарантира-
на (заштитна) цена во просек од 43,50 динари за 
еден килограм. 

Цените за суровиот тутун од родот на 1980 го-
дина според сортите и класите се сметаат како за-
течени цени. Производителите и потрошувачите, 
односно купувачите можат тие цени да ги мену-
ваат со спогодба за промена на затечените про-
дажни цени, согласно со Законот за општествена 
контрола на цените и тоа во рамките на просеч-
ната продажна цена на суров тутун од родот на 
1980 година од став 1 на оваа точка. 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат за количествата на 
тутун од родот на 1980 година што производителите 
ќе им ги понудат на организациите за резерви на 
републиките и на организациите за резерви на 
автономните покраини во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Купувачите и производителите се должни 
при преземањето на тутунот да се придржуваат 
кон Мерилата за класификација на тутунот (Дода-
ток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

3. Согласно со член 33 од Договорот за основ-
ите на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроикдустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини Ќе купуваат суров тутун од ро-
дот на 1980 година по цените од точка 1 на( оваа 
одлука за количеството што ќе ги договорат про-
изводителите и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет и преработка на су-
ров тутун а до количествата утврдени со биланси-
те на републиките и со билансите на автономниге 
покраини. 

Количествата на суров тутун, над количествата 
откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на индустриски 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) 
по цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните покра-
ини, се утврдува начинот на реализацијата на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат кај надлежната организа-
ција за резерви на републиката, односно на авто-
номната покраина на чија територија е седиштето 
на производителот. 

Рокот за регистрација на договорот е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

4. Дирекцијата, организациите за резерви на 
републиките, односно организациите за резерви на 
автономните покраини и производителите, односно 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка на суров тутун со договор ги утвр-
дуваат поблиските услови за купувањето, односно 
преработката на суров тутун во обликот во кој ќе 
се преземе, како и роковите на испораката и дру-
гите услови и тоа во рамките на разликата помеѓу 
цената на суровиот тутун според оваа одлука и 
пропишаните продажни цени на преработките од 
суров тутун. 

5. Суровиот, односно ферментираниот тутун 
Дирекцијата, организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономни-
те покраини можат да го продаваат по цените утвр-
дени со оваа одлука, односно со спогодбата за про-
мена на затечените цени, зголемени за трошоците 
на откупот, на транспортот, на чувањето во теков-
ната година и на продажбата. 

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

Е. п. бр. 1157 
20 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

970. 

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 на 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) и член 27 од Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за развој на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачите) ќе купуваат тутун од родот 
на 1980 година од организациите на здружен труд 
што произведуваат тутун сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители, како 
и од индивидуални производители (во натамошниот 
текст: производителите) по производителската про-
дажна цена во просек од 48 динари за еден кило-
грам. 

Цените на суров тутун од родот на 1980 година 
според сортите и класите се сметаат како затечени це-
ни. Производителите и потрошувачите, односно купу-
вачите можат тие цени да ги менуваат со спогодба за 
промена на затечените цени, согласно со Законот за 
општествена контрола на цените и тоа во рамките 
на просечната цена на суров тутун од родот на 1980 
година од став 1 на оваа точка. 

2. Купувачите и производителите, во рамните на 
Стопанската комора на Југославија, со спогодба ќе 
ги определат производителските продажни цени за 
тутун од родот на 1980 година по одделни сорти И 
класи тутун во рамките на просекот од точка 1 на 
оваа одлука, како и поблиските услови за презема-
њето и за цените за мешанќци на тутун, тутун во 
низи (некалепен), влажен тутун, ситнеж, мувлосан 
тутун и др. 



Леток, 28 декември 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број бб - Страна 1939 

' Спогодбата од став 1 на оваа точка е полноважна 
Кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод за цени, 
а Ќе се применува од наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

3. Цените од точка 1 и 2 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магацин — по избор 
на купувачот. 

4. Купувачите и производителите се должни при 
преземањето на тутунот да се придржуваат кон 
Мерилата за класификација на тутунот (Додаток кон 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/61). 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на тутун можат во прометот да ги 
формираат цените на суров тутун од родот на 1980 
година според прописите на надлежните општествен 
но-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 1156 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с р. 

971. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА 

ДОБИТОКОТ 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производители) во 1980 година им 
се обезбедуваат гарантирани (заштитни) цени . за 
добитокот, и тоа за: 

Дин/kg 

I 
А. Свињи 

За месест свињи и нивни меѓусеб-
ни мелеви, врз база на 26% месо на 100 
kg жива мера или 33% месо на 100 kg 
топли полутки 

За живи мери на свињи што содр-
жат над 20% месо, цената се зголемува 
За секој процент месо за 0,90 динари за 
килограм. 

За топли полутки од месеста свињи, 
За секој процент месо над 33%, цена' л 
јсе зголемува за 0,99 динари за килогра 

Гарантираните (заштитните) цени од 
1, 2 и 3 не се однесуваат на свињите 

23,40 29,76 

што содржат под 25% месо на 100 kg 
жива мера, или што содржат под 33% 
месо на 100 kg топли полутки. 

Процентот на месо се утврдува на 
линијата на колењето во однос на кла-
т е н а т а тежина според југословенскиот 
стандард — - Месеста свињи за индус-
триска преработка - JUS Е.С1.021 под 3 
и 5, односно врз основа на дебелината 
на слојот на сланината, заедно со ко-
жата, измерено на линијата на коле-
њето, и тоа: на крстот на местото каде 
што мускулот најмногу влегува во сла-
нината и на средината на грбот помеѓу 
13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа 
вредност на дебелината на сланината, се 
утврдува процентот на месо според та-
бела 2 на тој стандард. 

Б. Говеда 

1) За згоени јуниња од благородни 
раси и за нивни меѓусебни мелези, над 
6 до 12 месеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 320 kg за женски грла, ран-
дман 58% 

За секој процент месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5594 динари за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 320 kg за женски грла, ран-
дман 56% 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5625 динари за 
килограм. 

2) 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 400 kg за женски грла, ран-
дман 58% 

За секој процент месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5594 динари за 
килограм; 

б)Л класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, ран-
дман 56% 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5625 динари за 
килограм. 

3) За згоени постари јуниња (мла-
ди говеда) од благородни раси и за нив-
ни меѓу собни мелези, над 18 до 36 месе-
ци старост, со најмногу 4 постојани 
заби: 

а) 1а класа, тежина најмлаку 500 kg 
за машки и 450 kg за женски грла, ран-
дман 58% 

За секој процнт месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5431 динари за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg 
за машки и 420 kg за женски грлау ран-
дман 56% 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5339 динари за 
килограм, 

Дии/к^ѓ 
жива мера 

32,45 

31,50 

32,43 

31,50 

31,50 

29,90 
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Дин/кѕ 
жива мера 

4) За згоени помлади јуниња — меле-
ви од раса бута или од други домашни 
раси (нотарска, колубарска, посавска, 
лодолска и гатачка) со благородни раси, 
над 6 до 18 месеци старост, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, ран-
дман 54% 

За секој процент месо под или над 
рандман 54%, цената се намалува од-
носно се зголемува за 0,5370 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg : за машки и 260 kg за женски грла, ран-
дман 52% 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5211 динари за 
килограм. 

5) За згоени постари јуниња, млади 
говеда — мелези од раса буша или од 
други домашни раси (нотарска, колубар-

, ска, посавска, подолска и гатачка) со 
благородни раси, над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg 
За машки и 360 kg за женски грла, ран-
дман 54% 

За секој процент месо под или над 
рандман 54%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5185 динари за 
килограм; 

6) II класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, ран-
дман 50% 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5220 динари за 
килограм. 

б) За згоени млади јуниња, над в до 
18 месеци старост, од раса буша, со 
млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg 
За машки и 180 kg за женски грла, ран-
дман 52% 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5144 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла, ран-
дман 48% 

За секој процент месо под или над 
рандман 48%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5144 динари за 
килограм. 

7) За згоени постари јуниња — мла-
ди говеда, од раса 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 ранд-
ман 52% 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,4788 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg 
za машки и 200 kg за женски грла, ран-

дман 48% 
За секој процент месо под или над 

29,00 

27,10 

28,00. 

26,10 

26,75 

24,55 

24,90 

рандман 48%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,4854 динари за 
Килограм. 

8) За други категории говеда, по-
стари од 3 години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg, 
рандман 50% 23,60 

За секој процент месо под или ' над 
рандман 50%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,4720 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg, 
рандман 48% 21,70 

За секој процент месо под или над 
рандман 48%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,4520 динари за 
килограм; 

в) III класа, тежина најмалку 230 
kg, рандман 44% 19,95 

За секој процент месо под или над 
рандман 44%, цената се намалува, од-
носно се зголемувала 0,4534 динари за 
килограм. 

В. Овци 

1) За згоеии јагниња, од 5 до 12 
месеци старост, што не измениле ние-
ден млечен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54%; 

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

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 
години старост, што имаат најмногу 2 
постојани заба: 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52%; 

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 48% 

3) За згоени овци и овни, над 2 го-
дини старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg, рандман најмалку 50%; 

б) II класа, до 5 години старост со 
најмалку 6 постојани заби, тежина 
најмалку 30 kg, рандман најмалку 46% 

32,30 

30,20 

28,55 

26,45 

23,40 

22,20 

Г. Живина 

За згоени пилиња — број лери: 
а) I класа 
б) II класа 

23,40 
22,45 

23,30 

2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 
на оваа одлука ќе се применуваат за количествата 
на добиток што производителите ќе им ги понудат 
на организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покра-

, иии, во согласност со одредбите на оваа одлука. 
3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 

еден килограм добиток жива мера или за еден ки-
лограм топла полутка, франко натоварено во вагон 
или во камион — по избор на купувачот, во место-
то на продавачот. Тежината се утврдува по исте-
кот нa 12 часови од последното ранење, или нај-
доцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утвр-
дува пред истекот на 12 часа од последното ране-
ње, од утврдената тежина на говедата и овците се 
одбива до 5% а од утврдената тежина на свињите 
- до 2%. 



Петок, 28 декември 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ БроЈ бб - Страна 1941 

; Цените од точка 1 на оваа одлука се одне-
суваат на квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со југословенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка — JUS Е.С1.021, 

2) со прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење и тоа: РК-Е2 (II изменето и до-
полнето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нуваат на грла кај кои постојат скриени марш, што 
ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземањето на добитокот според квалитетот 
го врши овластената организација што ќе ја опре-
дели надлежниот републички, односно покраински 
орган, под надзор на органот на пазарната инспек-
ција. 

4. Согласно со член 33 од Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат добиток според цет 
ните од точка 1 на оваа одлука за количествата 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет и преработка на добиток — а до количествата 
утврдени со билансите на републиките и билансите 
на автономните покраини. 

Количествата на добиток над количествата' от-
купени според став 1 на оваа точка ќе ги купува 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) 
според цените од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републи-
ките и на организациите за' резерви на автоном-
ните покраини, се утврдува начинот на реализаци-
ја на обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација за 
резерви на републиката односно организација за 
резерви на автономната покраина на чија територи-
ја е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрирање на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Дирекции ата, организациите за резерви на ре-
публиките односно организациите за резерви на ав-
тономните покраини к производителите, односно ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
колење на добиток и со производство па месо со до-
говор ги утврдуваат поблиските услови за купува-
ње на добиток и поблиските услови за колење, про-
изводство и обработката на месо, како и роковите 
на испораката и другите услови и тоа во рамките 
на разликата помеѓу цената на добитокот според 
оваа одлука и пресметаната цена на произведеното, 
односно обработеното месо. 

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

Е. п. бр. 1155 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

972, 1 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ44, 
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 листана СФРЈ", бр, 
40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за развој на агро-
индустрискиот комплекс во периодот рд 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК 

1. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: купувачите) ќе купуваат добиток од ор-
ганизациите на здружен труд што произведуваа^ 
добиток сами или во кооперација со ин,дивидуални 
земјоделски производители, како и од индивидуал-
ни производители (во натамошниот текст: произво-
дителите) по продажните цени на производителите, 
м таа' 

За месести свињи и нивни меѓусебни i 
мелези, врз база на 26% месо на 100 Kg I 
жива мера или 33% месо на 100 Kg топли 
полутки. 26 33 

За жива мера на свињи кои содржат 
над 26% месо, цената за секој процент 
месо се зголемува за 1 динар за кило-
грам. 

За топли полутки од месести свињи, 
за секој процент месо над 33% цената се 
зголемува за 1,10 динари за килограм. 

Производителските продажни цени 
од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињи 
кои содржат под 26% месо на 100 Kg 
жива мера, или кои содржат под 33% 
месо на 100 Kg топли полутки. 

Процентот на месото се утврдува на 
линијата на колењето во однос на кла-
ничната тежина според југословенскиот 
стандард Месести свињи за индустриска 
преработка - JUS Е. С1 021 под 3 и 5, 
односно врз основа на дебелината на 
слојот на сланината, заедно со кожата, 
измерено на линијата на колењето, и тоа: 
на крстот на местото када што мускулот 
најмногу влегува во сланината и на сре-
дината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ре-
бро. Врз основа на таа вредност на дебе-
лината на сланината, се утврдува про-
центот на месото според табела 2̂  на тој 
стандард. 

Б. Говеда 
Дин/kg 
жива мера 

1) За згоени телиња од благородни раси / 
и нивни меѓусебни мелези до 6 месеци 
старост: 

а) 1а клјаса, тежина најмалку 150 Kg, 
рандман 62% 40,95 

А. Свињи 
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Дин/kg 
жива мера 

За секој процент месо под или над ран-
дман 54%, цената се намалува, односно се 
зголемува за 0,5962 динари за килограм; 

6) II класа, тежина најмалку 300 Kg за 
машки и 260 Kg за женски грла, рандман 
52% 30,19 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,5788 динари за килограм; 

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

а) I класа, тежина најмалку 400 Kg за 
машки и 360 Kg за женски грла, рандман 
54% 31,15 

За секој процент месо под или над ран-" 
дман 54%, цената се намалува, односно се 
зголемува за 0,5768 динари за килограм; 

б) П класа, тежина најмалку 350 Kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
50% 29,05 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цена се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,5810 динари за кило-
грам. 

8) За згоени телиња до 6 месеци ста-
рост, од расата буша: 

а) I класа, тежина најмалку 60 Kg, 
рандман 54% 32,20 

б) II класа, тежина најмалку 60 Kg, 
рандман 52% 30,80 

9) За згоени јуниња, над 6 до 18 ме-
сеци старост, од расата буша, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 Kg за 
машки и 180 Kg за женски грла, рандман 
52% 29,75 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, однос-
но се зголемува за 0,5721 динар за килог-
рам; v 

б) II класа, тежина најмалку 200 Kg за 
машки и 180 Kg за женски грла, рандман 
48% 27,30 

За секој процент месо под или над 
рандман 48%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,5687 динари за килограм; 

10) За згоенИ јуниња — млади гове-
да, од расата бута, 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 
52%, цената се намалува односно се зго-
лемува за 0,5317 динари за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 Kg 
за машки и 200 Kg за женски грла, ранд-
ман 48% 25,90 
52% 27,65 

За секој процент под или над рандман 

Д и и / k g 
жива мера 

б) I класа, тежина најмалку 150 Kg, 
рандман 62% 38,85 

2) За згоени јуниња од благородни раси 
и нивни меѓусебни мелези од 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, рандман 
58% 36,05 

За секој процент месо под или над ран-
дман 58%, цената се намалува, односно се 
зголемува за 0,6215 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 Kg за 
машки и 320 Kg за женски грла, рандман 
56% 35 

За секој процент месо под или над ран-
дман 56%, цената се намалува односно се 
зголемува за 0,6250 динари за килограм; 

3) За згоени јуниња од благородни раси 
' и нивни меѓусебни мелези над 12 до 18 ме-

сеци старост, без постојани заби: 
а) 1а класа, тежина најмалку 450 Kg за 

машки и 400 kg за женски грла, рандман 
58% 36,05 

За секој процент месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, односно 
се зголемува за 0,6215 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 Kg за 
машки и 400 Kg за женски грла, рандман 
56% 35 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, односно 
Се зголемува за 0,6250 динари за килограм; 

4) За згоени постари јуниња (млади 
говеда) од благородни раси и нивни меѓусе-
бни мелез и над 18 до 36 месеци старост, со 
најмногу 4 постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg за 
машки и 450 Kg за женски грла, рандман 
68% 35 

За секој процент месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува односноv. 
се зголемува за 0,6034 динари за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за 
машки и 420 Kg за женски грла, рандман 
56% 33,25 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува односно 
се зголемува за 0,5937 динари за килограм; 

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

а) I класа, тежина нај малу 90 kg ран-
дман 58% 33,95 

6) ГГ класа, тежина најмалку 90 kg, ран-
дман 54% 32,20 

б) За згоени млади јуниња — мелези 
од расата бута или други домашни раси 
(истарска, колубарска, посавска, подолска 
и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 
месеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 Kg за 
машки и 300 kg за женски грла, рандман 
54% ' 32,20 
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Дин/kg 
жива мера 

За секој процент месо под или над 
рандман од 48%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,5396 динари за ки-
лограм; 

И) За други категории говеда постари 
од 3 години; 

а) I класа, тежина најмалку 360 Kg, 
рандман 50% 26,25 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цената се намалува, однос-
но се зголемува за 0,5250 динари за кило-
грам; 

б) II класа, тежина најмалку 320 Kg, 
рандман 48% ^ 24,15 

За секој процент месо под или над 
рандман 48%, цената се намалува, однос-
но се зголемува за 0,5031 динар за кило-
грам; 

в) III класа, тежина најмалку 230 Kg, 
рандман 44% 22,20 

За секој процент месо под или над 
рандман 44%, цената се намалува, однос-
но се зголемува за 0Ѕ5045 динари за кило-
грам. 

В. Овци 

1. За згоени јагниња, од 5 до 12 месе-
ци старост, кои не измениле ниеден мле-
чен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 
рандман најмалку 54% 

Kg, 

најмалку 20 Kg, б) II класа, тежина 
рандман најмалку 50% 

2. За згоени шилежиња, над 1 до 2 го-
дини старост, кои имаат најмногу 2 посто-
јани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 25 Kg, 
рандман најмалку 52% 

б) И класа, тежина најмалку 25 Kg, 
рандман најмалку 48% 

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, рандман најмалку 50% 

б) И класа, до 5 години старост, со нај-
малку 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 Kg, рандман најмалку 46% 

Г. Живина 

За згоени пилиња - број лери: 
а) I класа 
б) II класа 

35.90 

35,55 

31,70 

29,40 

26,00 

24,70 

26,00 
24,95 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм добиток жива мера или за еден ки-
лограм топла полутка, франко натоварено во ва-
гон или камион — по избор на купувачот, во мес-
тото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот 
на 12 часа од последното растење, или најдоца 2 
часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред 
истекот на 12 часа од последното ранење, од утвр-
дената тежина на говедата и овците се одбива до 
5%, а од утврдената тежина на свињите — до 2%. 

Цените од точката 1 на оваа одлука се одне-
суваат на квалитетот на добитокот пропишан: 

1) со југословенскиот стандард - Мееести сви-
њи за индустриска преработка JUS Е.С1.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење, и тоа: ПК-Е2 (II изменето и допол-
нето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нуваат на грлата кај кои постојат скриени дефекти 
што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

Преземањето на добитокот според квалитетот 
врши овластената организација што ќе ја определи 
надлежниот републички, односно покраински орган 
под надзор на органот на пазарната инспекција. 

3. Купувачите и производителите ги утврдуваат 
со договор роковите на преземањето и другите ус-
лови на испораката на добитокот, 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на добиток можат во прометот да 
ги формираат цените на добитокот според прописи-
те на надлежните општествено-политички заедни-
ци. 

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

Е. п. бр. 1167 
26 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с. р, 

973. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производр! што се сметаат како земјоделски произ^ 
води од интерес за целата земја („Службен лист на; 
СФРЈ'', бр. 40/72) и со член 27 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија зSt 
развој на а ̂ индустрискиот комплекс во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА1 

ВОЛНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат волна сами или во кооперација со ин^ 
дивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
во 1980 година гарантирани (заштитш!) цени за 
волна, и тоа за: 

1) волна мерино екстра класа 
2) волна мерино I класа 
3) волна полумерино 1а класа 
4) волна полумерино 16 класа 
5) волна цигаја Па класа 
6) волна цигаја Иб класа 
7) волна руда праменка Ша класа 
8) волна руда праменка Шб класа 
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2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 
на оваа одлука ќе се применуваат за количествата 
на волна што производителите ќе им ги понудат на 
организациите за резерви на републиките и на ор-
ганизациите за резерви На автономните покраини во 
согласност со одредбите на оваа одлука. 

3. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-
рина), од иста класа, се пониски за 10% од цените 
од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на волната во боја се пониски за 15% 
од цените на волната од иста класа од точка 1 на 
ораа одлука. 

Цените на белата табачка волна се пониски за 
30%, а цените на табачката волна во боја или ша-
рена — за 40% од соодветните цени за рунската 
^олна, ако поради симнување со хемиски средства, 
долната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е 
Поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја 
утврдуваат цената сразмерно на оштетувањето. 

4. Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната 
пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 
Донесен со Решението за југословенскиот стандард 
oд областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

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

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите 
нa Општествениот план на Југославија за развој на 

агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-

ките и организациите за резерви на автономните по-
крамни ќе купуваат волна по цените од точка 1 на 

бваа одлука за количествата што ќе ги договорат 
производителите и организациите на здружен труд 
Што се занимаваат со промет и преработка на вол-
на — а до количествата утврдени со билансите на 
републиките и со билансите на автономните покра-
ини. 

Количествата на волна над количествата отку-
пени според став 1 на оваа точка ќе ги купува Со-

јузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по це-
ните од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација 
за резерви на републиката односно организацијата 
За резерви на автономната покраина на чија тери-
торија е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Дирекцијата и производителите со договор ги 
утврдуваат роковите за испорака и другите услови 
на испораката. 

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

Е. п. бр. 1160 
20 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ' 

974. 

Врз основа на член 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените. („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјодел-
ски производи што се сметаат како земјоделски 
производи од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 40/72), и со член 27 од Догово-
рот за основите на Општествениот план на Југо-
славија за развој на агроиндустрискиот комлекс 
во периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/77), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА 

1. Организациите на здружен труд кои купу-
ваат волна од организациите на здружен труд што 
произведуваат волна сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители или ја ку-
пуваат од индивидуални производители (во натамо-
шниот текст: производителите) се должни волната да 
ја купуваат од производителите по следните произ-
водител ски продажни цени, и тоа за волна: 

Дин/кѕ 
1) мерино екстра класа 127,65 
2) мерино I класа 111,00 
3) полумерино 1а класа 101,00 
4) полумерино 16 класа 84,35 
5) цигаја На клзса 67,70 
6) цигаја 116 класа 61.00 
7) руда праменка Ша класа 53,30 
8) руда праменка Шб класа 51,00 

2. Цените на волна стрижена од јагниња (За-
рива), од иста класа, се пониски за 5% од цените 
од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на волна во боја од иста класа се по-
ниски за 10% од цените од точка 1 од оваа одлу-
ка. 

Цените на бела табачка волна се пониски за 
30%, а цените на табачка волна во боја или на 
шарена — за 40% од соодветните цени за рунска 
волна, ако поради симнувањето со хемиски сред-
ства волната не е битно оштетена. Ако оштету-
вањето е поголемо, купувачот и производителот 
спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно на 
оштетувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната 
пропишан со југословенскиот стандард ЈТЈЅ Е.В1. 
012 донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на текстилната индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подра-
збираат франко натоварено во вагон, брод или 
друго превозно средство во местото на продавачот 
— по избор на купувачот. 

5. Организациите на здружен труд што вршат 
откуп и промет на волна можат во прометот да ја 
формираат цената на Болната според прописите на 
надлежните општествено-политички заедници. 

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

Е. п. бр. 1165 
20 декамври 3979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с.р. 
' ' потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с.р, 
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975. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ 
ЈЉТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИ-

СНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките-за уплата на при-

ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и други самоуправни организации и заед-
ници^ за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 
9/78, 41/78, 5/79) точка 36 се менува и гласи: 

„Приходите на месните заедници, месниот са-
мопридонес и другите приходи на месните заед-
ници се уплатуваат на сметката бр. 842-822 Прихо-
ди на месните заедници, местен самопридонес и 
други приходи на месните заедници. 

На сметката став 1 на оваа точка се упла-
туваат приходите на месните заедници од обврзни-
ците од општествениот сектор и од другите обвр-
зници (работните луѓе кои самостојно вршат сто-
панска, односно нестопанска дејност, работните лу-
ѓе вработени кај граѓаните кои самостојно вршат 
стопанска или нестопанска дејност и други неспоме-
нати обврзници), кои своите обврски ги извршу-
ваат редовно од секој остварен личен доход на 
обврзникот или од доход на организацијата на 
здружен труд. 

Надлежната служба на општественото книго -
водство, во согласност со став 1 од оваа точка, ќе 
отвори потсметки за секоја месна заедница. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство во општината ќе врши распоред на при-
ходите од сметката од став 3 на оваа точка во ро-
ковите од точка 54 на оваа наредба, а за уплатите 
и распоредот на приходите ќе ја известува надлеж-
ната месна заедница и надлежните органи во 
општината во согласност со точка 60 од оваа на-
редба. 

На сметката од оваа точка, согласно со точка 
47 од оваа наредба, ќе се прекнижуваат само при-
донесите кои се разрежуваат во годишен износ, 
а се плаќаат тримесечно на начинот и во роковите 
што договорно ќе ги определи општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на приходите и 
односната месна заедница." 

„Средствата на з,адолжителниот заем за 
фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1905 — Деловни сред-
ства на организациите на здружен труд од обла-
ста на стопанството по основ на задолжителниот 
заем од 1979 година; 

2) на сметката бр. 842-1910 - - Деловни сред-
ства на организациите на здружен труд од обла- , 
ста на стопанството по основ на задолжителниот 
заем од 1980 година." 

3. Во точка 55 став 1 одредбата под 1 се брише. 
Одредбата под 2 станува одредба п о д . 1 На 

Крајот, на таа одредба точката се заменува со точка 

и запирка и потоа се додава нова одредба под % 
која гласи: 

"2) проодна сметка бр. 842 - 2010 - Средства 
на задолжителниот заем за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и САД Косово за 1980 година". 

4. Точка 61 се менува и гласи: 
"61. Приходите од буџетот на федерацијата 

од царини и други увозни давачки, а за стоки 
увезени до 31 декември 1979 година, приходите од 
придонесите на републиките и автономните покра-
ини од 1979 година и делот од приходите ,од ос-
новниот данок на промет на производи, за проме-
тот остварен до 31 декември 1979 година, што ќе 
се наплатат до 31 јануари 1980 година, се уплату-
ваат, во смисла на член 18 од Законот за извршу-
вање на буџетот на федрацијата за 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), во корист 
на Буџетот на федерацијата за 1979 година. 

При уплатите на приходите од царини и дру-
ги увозни давачки за стокитет увезени до 31 де-
кември 1979 година приходите од придонесите на 
републиките и автономните покраини од 1979 го-
дина и делот од приходите од основниот данок на 
промет на производи за прометот остварен до 31 
декември 1979 година, што ќе се наплатат до 31 
јануари 1980 година, уплатувачите на тие прихо-
ди се должни на сите налози за уплата во горни-
от агол да назначат: „за 1979 година". 

Заради разграничување на приходите од ст. 1 
и 2 на оваа точка меѓу 1979 и 1980 година уплату-: 
вачите на приходите се должни при уплатата на 
приходите до 31 јануари 1980 година, за приходи-
те кои припаѓаат на таа година, на сите делови на; 
налогот за уплата во горниот десен агол да назна-
чат: „за 1980 година"." 

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1980 година. 

Бр. 6-10253 
14 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

976. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска ео член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се^ 
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА^ 

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt" број 279 од 
29 ноември 1979 година кој излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германка. 

Бр. 650-1-22/823 
10 декември 1979 година 

Белград 
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977. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО К РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО L'EXPRESSe 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „L'Exspress" број 1480 
од 24 ноември 1979 година кој излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/533 
10 декември 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с.р. 

978. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ^INTERNATIONAL HE-

RALD TRIBUNE^ 

Се забранува внесувањето и растурањето в о 
југославија на весникот „International herald tri-
bunes број 30099 од 20 ноември 1979 година кој из-
легува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-30/35 
10 декември 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. ' 

979. 

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/76), претседателот на Сојузниот ко-
митет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НА-
РЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУ-
ГОСЛАВИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОБИТОЧНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД СР РОМАНИЈА 

1. Наредбата за забрана на внесување во Југо-
славија на определени добиточни производи од СР 

Романија („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/77)' 
престанува да важи. 

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

Бр. 6801/1 
7 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
инж. Милован Зидар, с.р. 

980. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА НОВА ГОРИЦА СО СЕДИШ-

ТЕ ВО ИДРИЈА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Нова Горица со седиште во Идри ја. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре^ 
шение почнува со работа на 1 јануари 1980 година. 

03-01 Бр. 15863/1 
10 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Та раб ар, с. р. 

981. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШТЕ ВО 

СЕНТА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Суботица со седиште во Сента. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре^ 
решение почнува со работа на 1 јануари 1980 го-
дина. 

03 01 Бр. 15054/1 
10 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 
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982. 

Врз основа на член 12 етав 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба СтСлужбен ,вист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА РИБНА СО СЕДИШТЕ ВО 

ОМИШАЉ 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Риека со седиште во Омишаљ. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 јануари 1900 година. 

03-01 Бр. 16322/1 
12 декември 19Т9 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, с. р. 

983. 

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и точка 15 од Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 
36/79, 48/79, 55/79 и 59/79) во точка 2 став 1 во одред-
бата под 1 зборовите: „по стопка од 21%" се заме-
нуваат со зборовите: „по стапка од 19,6%". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Стапката на задолжителната резерва од став 

1 одредба под 1 на оваа точка се применува од прес-
метката на задолжителната резерва според состој-
бата на средствата на 30 ноември 1979 година. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Досегашниот став 3, кој станува став 4, се ме-

нува и гласи: 
„По исклучок, во периодот од 20 декември 1979 

година до 10 февруари 1980 година, банките ќе при-
менуваат стапка од 18,6% на средствата од одред-
бата под 1 на став 1 од оваа точка, а според состој-
бата на средствата на 30 ноември и 31 декември 1979 
година. Банките ќе извршат корекција на пресмет-
ката на задолжителната резерва според состојбата 
на средствата на 30 ноември 1979 година и разли-
ката добиена со примената на таа стапка ќе ја пре-
несат на своја жиро-сметка." 

2. Точката 8 се брише. 
3. На банката која поради неостварен просек на 

задолжителната резерва во пресметковниот период 
од 1 јануар 1979 година платила надомест од 0,1%, 
уплатениот износ ќе и се врати. 

Враќањето на надоместот во смисла на став 1 
од оваа точка, банките ќе го спроведуваат на начин 
што ќе го определи Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 52 
20 декември 1979 година 

Белград 

984. 

Врз основа на член 17 ст. 6 и 7, член 29 и член 
бб став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И 
НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 4 

ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИ-
ДНОСТ 

1. Во Одлуката за начинот у условите за корис-
тење на задолжителната резерва на банките и на 
другите финансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/77) во точка 4 по став 1 се додаваат 
два нови става, кои гласат: 

„За пресметка на надоместот од став 1 на оваа 
точка како користени средства на задолжителната 
резерва, од 1 јануар 1979 година, се смета износот 
на ^остварениот просек на задолжителната резерва 
во пресметковниот период во кој банката ја корис-
тела задолжителната резерва. На тој износ се пла-
ќа надомест од 0,05% за секој ден во тој период. 

Враќањето на надоместот во смисла на став 2 од 
оваа точка, банката ќе го спроведе на начин што 
ќе го определи Народната банка на Југославија." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 5, збо-

ровите: „на став 2" се заменуваат со зборовите: „на 
став 4". 

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

О. бр. 53 
20 декември 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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985. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОЛИ 

ГУМЕНИ НИШКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
е н и т е на потрошувачите, на 12 јуни 1979 година, 
склучија vi потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за гали гумени нишки, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, да ги зголемат така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) голи гумени нишки, М? 20/22 55,40 
2) голи гумени нишки, Ne 26/30 55,40 
3) голи гумени нишки, JVs 32/36 61,80 
4) голи гумени нишки, No 34/38 61,80 
5) голи гумени нишки, Њ 36/40 65,25 
Ќ) голи гумени нишки, NQ 38/42 65,25 
7) голи гумени нишки, ЈЅГѕ 39/44 75,10 
8) голи гумени нишки, ЈЅПг 40/46 75,10 
9) голи гумени нишки, NQ 42/48 90,05 

10) голи гумени нишки, NQ 44/50 90,05 
11) голи гумени нишки, М? 46/52 90,05 
12) голи гумени нишки, JVe 48/54 98,75 
13) голи гумени нишки, NQ 50/56 98/75 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5026 од 18 декември 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Тигар" — Пи-
рот. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

986. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ХАР-

ТИЈА ВО ГОЛЕМ ФОРМАТ И ВО МАКАРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставницитте на потрошувачите на 13 март 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на хартија во голем формат и во 
макари, со тоа што производителските организации 
на здружен труд да можат своите затечени продаж-
ни цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

Ѕ. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 2433 од 19 декем-
ври 1979 го душа. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утвр-
ден во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Аеро" -
Медводе, БИГЗ — Белград, „Целпак" - П р о -
дор, „Матроз" - Сремска Митровица, „Папир-
ница Вевче" — Љубљана Поље, „Папирница" 
— Радече, Загребачка творница папира — За-
греб, фабрика сулфатне целулозе и хартија 

— Иванград, „Божо Томиќ" Чачак и фабрика 
на хартија и целулоза — Кочани. 
Претставници на купувачите" потрошувачи: 
46 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

987. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХАР-

ТИЈА ЗА ЦИГАРИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 25 април 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за хартија за цигари, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд, сво-
ите затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, да можат да ги зголеми до 80/о. 

2. Учесниците во оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение број 3118 од 20 декември 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница папн-
ра „Ријека" — Риека. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

бата. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПА-

ТРОН ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 го-



Петок, 28 декември 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број бб - Страна 1938 

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон хартија, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да мозќат своите затече-ни продажни цени, при 
Постојните услови на' продажбата, да ги зголемат 
до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги придаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решението бр. 5116 од 19 декем-
ври 1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува ве? сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од денот што е. утвр-
ден во Спогодбата. 

Представник на производителот: „Натрон" — 
Маглај. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
25 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

Ѕ89. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА-НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КРАФТ-

ЛАЈНЕР ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за крафтлајнер хартија, со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5238 од 19 декември 
1979. година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

- Претставници на производителите: „Симо Ди-
миќ" — Плашки и „Натрон" — Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

990. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ"; бр. 25/72 и 35/72), претставникот на прои-
зводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУ-

РОВ ПОКРИВЕН КАРТОН 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 февруари 1979 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
-На затечените цени за суров покривен картон, сој 
тоа што производител ските организации на здрун 
жен труд да можат своите заточени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 8%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа!? 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќ(5 
ги продаваат односно -к-упуват по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
Завод за цени со решението бр. 1892 од 19 декем-: 
ври 1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот! 
ден од денот на Објавувањето во „Службен лист? 
на СФРЈ". 

Претставник на производителот: ,,Слаткогорн 
ска" - Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи:1 

,.Грмеч" — Белград, „Хромос-катран-кутрулин" 
— Загреб, „Битуменка" — Сараево, „Изолирка" 
— Љубљана, „Бим" Свети Николе и ,,Тим'4 

— Лашко. 

991. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ"! 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОЛч 

НИ И ПЛОЧИ ОД БРАНОВИТ КАРТОН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 10 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на' 
затечените цени за ролни и плочи од брановит кар-
тон, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да гИ 
зголемат до 80/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат? 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 4237 од 19 декември 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: 9 производи-
телите потписници на Спогодбата. 
Претставници на. купувачите-потрошувачи: 97 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

бата. 

992. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИЦн 

ЛЕКС КАРТОН 

1. Претставниците на производителите и прети 
ставниците на потрошувачите, на 25 мај 1979. годи-
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на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за триплекс картон, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголемат до 80/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 3699 од 19 декември 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: Фабрика за 
картон „Умка" — Умка и „Папирница Количево" 
— Домжале. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

бата. 

993. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
'бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАТ-

РОН ВРЕЌИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 3 јули 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените "цени за натрон вреќи, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд своите 
затечени продажни цени, при постојните услови 
за продажба, д^ можат да ги зголемат до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
Продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението број 5234 од 19 декември 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Натрон" 
Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Литопа-
пир" - Чачак и „Комуна" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 147 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

994. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72). претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
Склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ВЕЛО-
СИПЕДИ СО ПОМОШЕН МОТОР -L „PONY EX-

PRESS" 
\ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 јуни 1979 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечената цена за велосипеди со помошен мо-
тор вРопу Ехргеѕѕк, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат својата за-
течена малопродажна цена за наведениот произ-
вод, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 12%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 5018 од 12 декември 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: Радна орга-
низација „РОГ" — Љубљана и Радна органи-
зација „ТОМОС" - Колар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 

купузачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

995. 

Воз основа на. член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производител-
ите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОБЛО-

ЖЕН КВАРЦЕН ПЕСОК 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 27 јуни 1979 го ди-
нај склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за обложен кварцен песок, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за обложен кварцен песок: 

ДинД 
1) со 2,5% смола 2,382 
2) со 3,0% смола 2,561 
3) со 3,5% смола 2,742 
4) со 4,0% смола 2,923 
5) со 4,5% смола 3,102 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 5067 од 20 декември 
1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Галеника" 
— 2емун, „Кварц" — Рготина и „Термит" -
Домжале. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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996. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО 

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

- 1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 1 јуни 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за производите од индустриски 
преработено овошје и зеленчук, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
своите затечени малопродажни цени да ги зголемат 
до 8%. Во тие цени е вклучен процентот за покри-
тие на трошоците, и тоа во прометот на големо до 
6,48%, а во прометот на мало — до 13,88%. 

Другите услови на продажбата остануваат не-
променети. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидеа во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 4198 од 21 декември 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: 49 произ-
водители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи — 14 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

997. 

Врз основа на член 72 став 2а во врска со член 
79 став 2 од Законот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78), Коми-
сијата за избор и отповик на делегати во Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ об авува 

Р Е З У Л Т А Т 
НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР ХРВАТСКА 

I. Изборот е одржан од 10 ноември до 10 де-
кември 1979 година во сите собранија на општи-
ните на територијата на СР Хрватска. На седници-
те на собранијата на општините присуствувале 
вкупно 7.148 делегати. 

Кандидатот од листата на кандидатите Шимиќ 
Иван — добил вкупно 7.093 гласови. 

Неважечки листи имало 55. 
II. Републичката изборна комисија на СЕ Хр-

ватска на седницата од 21 декември 1979 година 
утврди дека во смисла на член 67, став 1 од Законот 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ за делегат во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ е избран 

Шимиќ Иван, роден на 22 јуни 1928 година, 
ВКВ лимар, работоводител на Браварија, Хрват, 
член на Делегацијата на ООЗТ „Метал", ООЗТ 
ОЛТ - Оси ек. 

Бр. 198 
25 декември 1979 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Со-ј 
јузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател 
Властимир Живковиќ, с. р. Бошко Брановиќ, с. р 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за крите-
риумите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на увозот на специфична опрема во 
1979 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/79), се поткрадоа долунаведените грешки, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО НЕ СЕ 
ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦА-
РИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕ. 

МА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во точка 7 по одредбата под 13) треба да со 
додаде по грешка испуштената одредба, под 14), ко-: 
ја гласи: 

„14) Производство на бел лим". 
2. Во точка 13 став 3 наместо зборовите: „точка! 

6" треба да стои: „точка 7". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 декем-

ври 1979 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ 
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за извонреден алпинистички подвиг — осво-
јување на највисокиот планински врв на светот, 
што претставува голем придонес на меѓународниот 
углед на југословенскиот спорт 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Седма југословенска алпинистичка хималајска 
експедиција на Монт Еверест. 

Бр. 60 
15 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страил 

955. Уредба за измена на Уредбата за издато-
ците за патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во 
материјални трошоци — - — — — 1929 

956. Одлука за Генералниот секретаријат на 
Сојузниот извршен совет — — — — 1929 

957. Онлука за определување на стоките за 
кои при увозот се плаќа посебна такса 1931 

958. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стокиве за кои при увозот 
се плаќа посебна такса - ^ 1931 

959. Одлука за гарантираната (заштитната) 
цена за пченка од родот на 1980 година 1932 

960. Одлука за продажната цена на пченката 
од родот на 1980 година - — — — 1932 

961. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени за оризова арпа од родот на 1980 
година — — — — — — — — — 1933 

962. Одлука за продажните цени за оризо-
ва арпа од родот на 1980 година — — 1934 

963. Одлука за гарантираната (заштитната) 
цена за шеќерна репа од родот на 1980 
година — — — — - — — — — 1934 

964. Одлука за продажната цена за.шеќерна 
репа од родот на 1980 година — — — 1935 

965. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени за сончоглед, соја, и маслена репа 
од родот на 1980 година — - — — 1935 

966. Одлука за продажните цени за сончоглед, 
соја и маслодајна репа од родот на 1980 
година — — — — — — — — — 1936 

967. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени за суров памук од родот на 1980 
година — — — — — — — — — 1937 

968. Одлука за продажните цени за суров 
памук од родот на 1980 година — — — 1937 

969. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени за суров тутун од родот на 1980 
година — — — — — — — — 1938 

970. Одлука за продажните цени за суров 
тутун од родот на 1980 година — — — 1938 

971. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени на добитокот — — — - — — 1939 

972. Одлука за продажните цени на добитокот 1941 
973. Одлука за гарантираните (заштитните) 

цени за волна — — - - — — — — 1943 
974. Одлука за продажните цени за волна т- 1944 
975. Наредба за измени и дополненија на На-

редбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките зае-
дници и нивните фондови, на самоуправ- ; 
вите интересни заедници и Други самоуп- ! 

равни организации и заедници, за начи-
нот на уплатување на тие приходи и за 
начинот на известување на корисниците 
на тие приходи— — — - - - — 1945 

976. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,ДМе ЧУеН" — 1945 

Страна 
977. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на списанието „L'Express" 1946 
978. Решение за забрана на внесувањето и 

растурањето на весникот „International 
herald tribune" - - - - - - 1946 

979. Наредба за престанување на важењето 
на Наредбата за забрана на внесување 
во Југославија на определени добиточни 
производи од СР Романија — — — 194(1 

980. Решение за отворање Царинска изос-
тава на Царинарницата Нова Горица со 
седиште во Идри ја - — - — - 1946 

981. Решение за отворање Царинска изос-
тава на Царинарницата Суботица со се-
диште во Сента — — — — — — 1946 

982. Решение за отварање Царинска испостава 
на Царинарницата Риека со седиште во 
Омишаљ. — — — — — — — — 1947 

983. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за задолжителната резерва на' бан-
ките кај Народната банка на Југославија 1947 

984. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот и условите за корис-
тење на задолжителната резерва на бан-
ките и на другите финансиски организа-
ции за одржување на нивната дневна 
ликвидност — — — — — — — 1947 

985. Спогодба за промена на затечените цени 
за голи гумени нишки — — — — — 1948 

986. Спогодба за промена на затечените цени 
за хартија во голем формат и во макари 1948 

987. Спогодба за промена на затечените цени 
за хартија за цигари — — — — — 1948: 

988. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон хартија — — — — — 1948 

989. Спогодба за промена на затечените цени 
за крафтлајнер хартија — — — - 1949 

990. Спогодба за промена на затечените цени 
за суров покрстен картон — — — — 1949 

991. Спогодба за промена на затечените цени 
за ролни и плочи од брановит картон — 1949 

992. Спогодба за промена на затечените цени 
за триплекс картон — — — — — 1949 

993. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон вреќи — — — — — — 1950 

994. Спогодба за промена на затечената цена 
за велосипеди со помошен мотор — 
„Ропу - Ехргеѕѕ" - - - - - 1950 

995. Спогодба за промена на затечените цени 
за обложен кварцен песок — — — — 1950 

996. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите од индустриски прерабо-
тено овошје и зеленчук — — — — 1951 

997. Резултат на дополнителниот избор за еден 
делегат во Сојузниот собор на Собра-

нието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од СР Хрватска 1951 

Исправка^ на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на увозот на специфичната 
опрема во 1979 година — — — — — 1951 

Одликувања — — — — — — — — — 1951' 


