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БЕЛГРАД 

БРОЈ 44 ГОД. XXVII 

Цена на овој број е 2 динари. -
Претплатата гл \91\ година ипмчува 
fO динари - Редакција ' Улица Јо-
вана Ристиќа бр I Пошт фах 224 
Телефони »"играла 50 911 5С-Л2 50 f3l 
в 50 »14: Преттатна служба Ѕ1-тзг; 

Про па лена служба 51 вТ1 

531. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ 

ОКТОМВРИ«"ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за финансираше на ф е -
дерацијата во периодот октомври—декември 1971 
година, што го усвои Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на народите од 1 октомври 1971 
година и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор од 1 октомври 1971 година. 

ПР бр. 8 
1 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕ-
РИОДОТ ОКТОМВРИ« ДЕКЕМВРИ 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Приходи на сојузниот буџет во периодот ок-

томври—декември 1971 година се царините, сојуз-
ните такси и приходите од работата на сојузните 
органи и организации, како и придонесите на ре-
публиките и автономните покраини што се оствару-
ваат со отстапување на федерацијата дел од при-
ходот од данокот на промет остварен според Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 
5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 
52/70. 24/71 и 32/71). 

Приходите од административни такси цгго ќе ги 
остварат сојузните органи и организации им се от-
стапуваат на општините, освен приходите од кон-
зуларните такси и царинските такси што се пла-
ќаат во готови пари. На општините им се отстапу-
ваат и приходите од судски такси што ги оствару-
ваат судовите на федерацијата, освен приходите од 
судските такси што се плаќаат во готови пари. На 
општината и припаѓа оној приход од такси што е 
остварен со продажба на таксени вредносници од 
единствена емисија на нејзината територија. 

Приходите од таксите што се плаќаат за сообра-
ќ а ј на странски друмски моторни возила на тери-
торијата на Југославија им се отстапуваат и распо-
редуваат на републиките и автономните покраини 
согласно одредбите на Основниот закон за јавните 
патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65, 7У67 
и 10/70). ? 

Член 2 
Приходите што ќе се остварат од 1 октомври до 

31 декешфи 1971 година според одредбите на За-

конот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
се приходи на републиките и автономните покраини 
на ЧИЈ а територија ќе се остварат тие приходи. 

Член 3 
Од приходите од член 2 на овој закон репуб-

ликите и автономните покраини и отстапуваат на 
федерацијата, на име придонес за намирување на 
потребите на сојузниот буџет во периодот од 1 ок-
томври до 31 декември 1971 година, вкупно 
4.256,000.000 динари, и тоа: 

Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина 508,355.000 

Социјалистичка Република Маке-
донија 224,046.800 

Социјалистичка Република Сло-
венија 682,302.800 

Социјалистичка Република Срби-
ја, без автономните покраини 1.109,871.600 

Социјалистичка Република Хр-
ватска 1.153,934.200 

Социјалистичка Република Црна 
Ѓора 77,765.400 

Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина 419,945.800 

Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 79,778.400 

Придонесот од став 1 на овој член го пресме-
тува Службата на општественото книговодство со 
примена на стапка од 76,5% врз приходот од член 
2 на овој закон и тој придонес го уплатува во ко-
рист на сојузниот буџет. 

Отстапувањето на приходот престанува кога ре-
публиката односно автономната покраина ќе ја из-
врши обврската од став 1 на овој член. 

Ако се утврди дека одделна република односно 
автономна покраина до 31 декември 1971 година не 
ќе може да ја изврши во целост обврската од став 
1 на овој член, стапката на отстапување средства на 
федерацијата од став 2 на овој член ќе се зголеми 
до височина која обезбедува обврската на репуб-
ликата односно на автономната покраина да се из-
врши во целост. 

Сојузниот секретар за финансии, по претходно 
"прибавено мислење од надлежниот орган на репуб-
ликата односно на автономната покраина, по потре-
ба, поблиску ќе го пропише начинот за пресметува-
ње и уплатување на средствата што и се отстапу-
ваат на федерацијата (ст. 1 и 2) и за зголемување 
на стапката од став 4 на овој член. 

Член 4 
Средствата на федерацијата за инвестиции во 

стопанството што се остваруваат според Законот за 
остварување и користење на средствата на федера-
цијата за инвестиции во стопанството во 1971 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71), средствата 
што ги остваруваат и користат сојузните органи и 
организации преку посебни сметки и средствата што 
се остваруваат според Законот за посебните давач-
ки при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), се вне-
суваат во сојузниот буџет за 1971 година како при-
ход на сојузниот буџет. 

Средствата од став 1 на овој член се и с к а ж а 
ваат во вкупните приходи и расходи и во Билансот 
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на приходите и на општиот распоред на приходите 
на сојузниот буџет за 1971 година. Средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството и сред-
ствата на посебните сметки на сојузните органи и 
организации ќе се користат за намените и на на-
чинот утврден со Законот за остварување и корис-
тење на средствата на федерацијата за инвестиции 
во стопанството во 1971 година и со прописите за 
користење на приходите на сојузните органи и ор-
ганизации преку посебните сметки, а средствата што 
ќе се остварат според Законот за посебните давачки 
при увозот на земјоделски и прехранбени произво-
ди, ќе се користат за намените утврдени со тој за-
кон. 

Член 5 
Средствата за обезбедување основна заштита на 

борците, на воените инвалиди и на семејствата на 
паднати борци од 1 октомври до 31 декември 1971 
година, во обем утврден со сојузен закон, се обезбе-
дуваат во Сојузниот буџет за 1971 година за секоја 
република и автономна покраина, според фактич-
ките потреби, и им се отстапуваат на -републиките 
и автономните покраини како наменски средства во 
утврдени из-носи. 

Ако средствата отстапени на одделна република 
односно автономна покраина за намени од став 1 
на овој член не бидат доволни, средствата што не-
достигаат ќе се обезбедат во Сојузниот буџет за 
1972 година, а ако отстапените средства ,не бидат 
потрошени во целост — за вишокот на средствата 
ќе се одлучи со Завршната сметка за извршувањето 
на сојузниот буџет за 1971 година. 

Член б 
Органите на федерацијата во 1971 година за 

лични доходи на работниците ги користат средства-
та што им се обезбедени за таа намена во С О Ј У З Н И О Т 
буџет за 1971 година односно во пресметките за 
користење на приходите од посебните сметки во 
1970 година и средствата што се распоредени за 
лични доходи со завршните сметки за 1970 година 
и пренесени во 1971 година. 

Со средствата на федерацијата формирани во 
периодот од 1 октомври до 31 декември 1971 година 
според одредбите на овој закон, ќе се финансираат 
во тој период функциите и обврските на федераци-
јата во обемот утврден со измените и дополненијата 
на Сојузниот буџет за 1971 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 44/71). 

Член 7 
При изработката, донесувањето и извршувањето 

на Сојузниот буџет за 1971 година согласно ќе се 
применуваат соодветните одредби од Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67, 30/68, 56/69, 32/70, 60/70 и 15/71). 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој зако^ 

престануваат да важат Законот за отстапување на 
републиките дел од приходот од сојузен данок на 
промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65 и 15/67), Законот за учеството на федера-
цијата во отстранувањето на штетите од поплавите 
во СОЦИЈ а листичка Автономна Покраина Војводина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70 и 7/71), Законот 
за издвојување дел на приходот од сојузниот данок 
на промет на преработки од тутун за стимулирање 
и унапредување на производството на суров тутун 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/71), одредбите на 
чл. 8 и 9 од Законот за извршување на Сојузниот 
буџет за 1971 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/71 и 29/71), освен во делот што се однесува на 
надоместоците за повластиците во патничкиот со-
обраќај, како и одредбите на други прописи што се 
во спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила на 1 октомври 1971 

година. 

532. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-

НЕНИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 
ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
сојузниот буџет за 1971 година, што ги усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 1 октомври 1971 година и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор од 1 октомври 1971 
година. 

ПР бр. 9-
1 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во Сојузниот буџет за 1971 година („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 15/71 и 29/71) во член 1 износот: 
„15.115,000.000" се заменува со износот: „18.861,800.000" 
на двете места. 

Член 2 
Во член 4 во Билансот на приходите и општиот 

распоред на приходите на Сојузниот буџет за 1971 
година, во оддел I. Приходи во билансот на сојуз-
ниот буџет, се вршат следните измени: 

1) во видот на приходите 1. Придонесени, во фор-
мата на приходи 11, потформа на приходи 111 — 
придонес од личниот доход од работен однос, из-
носот: „30,000.000" се заменува со износот: „25,000.000", 
во формата на приходи 12, потформа на приходи 
121 — придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност, износот: „35,000.000" се заменува со износот: 
„36,000.000", а износот: „65,000.000" - со износот: 
„61,000.000"; 

2) во видот на приходите 2. Даноци, во формата 
на приходи 21, потформа на приходи 211 — данок 
на промет на стоки на мало, износот: „5.923,000.000" 
се заменува со износот: „4.130,000.000", во потформа 
на приходи 212 — данок на надоместоци за услуги, 
износот: „1.770,000.000" се заменува со износот: 
„1.083,000.000", а износот: „7.693,000.000" - со износот: 
„5.213,000.000" на двете места; 

3) во видот на приходите 3. Такси, во формата 
на приходи 34 Конзуларни такси, износот: 
„22,000.000" се заменува со износот: „34,000.000", во 
формата, на приходи 35 Царински такси, износот: 
„58,000.000" се заменува со износот: „116,000.000", а из-
носот: „80,000.000" - со износот: „150,000.000"; 

4) во видот на приходите 4. Царина, формата на 
приходите 41 — Царина, се менува и гласи: 
„41 Царина 
411 — царина 7.270,000.000 
412 — посебни давачки 

при увозот на 
земјоделски и 
прехранбени 
производи 40,000.000 7.310,000.000 
Вкупно видот 4. 
Царина 7.310,000.000"; 
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5) во видот на приходите 6. Приходи на сојуз-
ните органи и други разни приходи, во формата на 
приходи 61 — Приходи на сојузните органи, износот: 
„4.000" се заменува со износот: „159,804.000", а во 
формата на приходи 62 — Други разни приходи, из-
носот: „29,996.000" се заменува со износот: 
„39,996.000", а износот: „30,000.000" - со износот: 
„199,800.000"; 

6) по видот 9. Пренесени средства, се додаваат 
два нови вида, кои гласат: 

„Вид 10. Средства 
за инвестиции во 
стопанството 

100 Дел од приходи од 
камата на креди-
тите на Народната 
банка на Југо-
славија 

101 Средства од емити-
рани обврзници 

102 Средства од стран-
ски заеми и кре-
дити 
Вкупно видот 10. 
Средства за инвес-
тиции во стопан-
ството 1.172,000.000 

Вид 11. Придонеси 
од републиките и 
автономните по-
краини 

111 Придонеси од репу-
бликите и автоном-

- ките покраини 
1111 - придонес од Соци-

јалистичка Репу-
блика Босна и 
Херцеговина 508,355.000 

1112 - придонес од Соци-
јалистичка Репуб-
лика Македонија 224,046.800 

1113 - придонес од Соци-
јалистичка Репуб-
лика Словенија 682,302.800 

1114 - придонес од Соци-
јалистичка Репуб-
лика Србија 1.109,871.60и 

1115 - придонес од Соци-
јалистичка Репуб-
лика Хрватска 1.153,934.200 

111b - придонес од Соци-
јалистичка Репуб-
лика Црна Гора - 77,765.400 

1117 - придонес од Соци-
јалистичка Авто-
номна Покраина 
Војводина 419,945.800 

1118 - придонес од Соци-
јалистичка Авто-
номна Покраина 
Косово 79,778.400 4.256,000.000 

Вкупно видот 11. 
Придонеси од ре-
публиките и авто-
номните покраини 4.256,000.000"; 

7) во ставката Вкупно приходите за распоред, 
бројот: „9" се заменува со бројот: „11", а износот: 
„15.115,000.000" - со износот: „18.861,800.000". 

Во одделот П. Распоред на приходите, се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) во ставката Основна намена 07. Работа на 
државните органи, во распоредната група 07-2 
Средства распоредени во определен износ, во рас-
поредната подгрупа 07-2-2 - за посебни намени 
(освен за инвестиции), износот: .,595,533.500" се заме-
нува со износот: „625,533 500", а износот: ,Д 082,386.160" 
— со износот: „1.112,386.160" на двете места; 

2) во ставката Основна намена 08. Народна од-
брана, во распоредната група 08-2 Средства распо-
редени во определен износ, износот: „8.838,000.000" 
се заменува со износот: „8.938,000.000" на двете места; 

3) во ставката Основна намена 10. Наменски до-
полнителни средства на други општествено-поли-
тички заедници, органи и организации, во распоред« 
ната група 10-2 Средства распоредени во определен 
износ, износот: „924,066.600" се заменува со износот: 
„1.554,066.600" на двете места; 

4) во ставката Основна намена 15. Инвестиции 
во стопанството, во распоредната група 15-2 Сред-
ства распоредени во определен износ, во распоред« 
ната подгрупа 15-2-21 — средства што се пренесу-
ваат врз сметката на федерацијата за инвестиции 
во стопанството, износот: „945,000.000" се завенува 
со износот: „2,117,000.000", а износот: „1.083,000.000" 
— со износот: „2.255,000.000" на двете места; 

5) во ставката Основна намена 16. Интервенции 
во стопанството, во распоредната група 16-2 Сред-
ства распоредени во определен износ, во распоред-
ната подгрупа 16-2-21 — за тековни вложувања, из-
носот: „582,134.850" се заменува со износот: 
„1.221,134.850" на двете места; 

6) во ставката Основна намена 17. Буџетски об-
врски од поранешните години, во распоредната гру-
па 17-2 Средства распоредени во определен износ, 
износот: „504,955.000" се заменува со износот: 
,,412,152.000" на двете места; 

7) во ставката Основна намена 19. Нераспоре-
дени приходи, во распоредната група 19-2 Средства 
распоредени во определен износ, во распоредната 
подгрупа 19-2-21 — средства распоредени во т е ч е -
ната буџетска резерва, износот: 66,591.390" се заме-
нува со износот: „75,394.390" на двете места; 

8) по ставката Основна намена 20. Надоместок 
на Службата на општественото книговодство, се до-
даваат две нови ставки, кои гласат: 

„Основна намена 21. 
Враќања на давачките 

21-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ 1.100,000.000 

Вкупно основната намена 21 1.100,000.000 

22-2 Средства распоредени во оп-
ределен износ 159,800.000 

Вкупно основната намена 22 159.800.000". 

9) во ставката Вкупно распоредени и нераспоре-
дени приходи, бројот: „20" се заменува со бројот: 
„22", а износот: „15.115,000.000" — со износот: 
„18.861.800.000". 

Член 3 
Во член 5 во уводната реченица износот: 

„15.115,000.000" се заменува со износот: „18,861,800 000". 
Во Посебниот дел на Сојузниот буџет за 1971 

година се вршат следните измени и дополненија: 
1) во разделот 10. Државен секретаријат за над-

ворешни работи, по позицијата 146 (07-2-2) За по-
требите на документацијата, се додава нова пози-
ција 146а, кода гласи: 

„146а 07-2-2 Средства за покри-
тие на курсните раз-
лики 30,000.000'' 

186,000.000 

833,000.000 

153,000.000 
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Во ставката Вкупно основната намена 07 изно-
сот: „247,098.050" се заменува do износот: 
„277,098.050". а во ставка Вкупно разделот 10, из-
носот: „266,822.840" - со износот: „296,822.840". Во 
ставката Рекапитулација на разделот 10 износот: 
„231,675.300" се заменува со износот: „261,675.300", а 
износот: „266,822.840" - со износот: „296,822.840"; 

2) во разделот 11. Државен секретаријат за 
народна одбрана, во главата 1. Секретаријат, во по-
зицијата 157 (08-2) Редовна дејност и во ставката 
Вкупно основната намена 08, износот: „8.792,388.000" 
се заменува со износот: „8.892,388.000". Во ставката 
Вкупно главата 1, износот: „8.905,388.000" се заме-
нува со износот: „9.005,388.000". а во ставката Вкуп-
но разделот 11, износот: „8.951,000.000" — со изно-
сот: „9 051,000 ООО". Во ставката Рекапитулација на 
разделот 11, износот: „8.838,000.000" се заменува со 
износот: „8.938,000.000'. а износот: „8.951.000.000" — 
со износот: „9.051,000.000"; 

3) во ,разделот 13. Сојузен секретаријат за сто-
панство, во позицијата 211 (16-2-21) Регреси за веш-
тачки ѓубриња, износот: „346,500.000" се заменува со 
износот: „340,500.000', во позицијата 212 (16-2-21) 
Премии за суров памук, суров коноп и волна, изно-
сот: „28,215.000" се заменува со износот: „24,215.000", 
а во позицијата 213 (16-2-21) Премии за млеко, изно-
сот: „151,470.000" — со износот: „141,470.000". 

По позицијата 216 (16-2-21) за покритие на об-
врските за повластеното возење, се додава нова по-
зиција, која гласи: 
„216а 16-2-21 За исплата на компен-

зации 619,000.000". 
Во ставката Вкупна основната намена 16, изно-

сот: „557,632.350" се заменува со износот: 
„1.156,632.350 ', а во ставката Вкупно разделот 13, 
износот: „660,530.110" - со износот: „1.259,530.110". 
Во ставката Рекапитулација на разделот 13, изно-
сот: „649,243.140" се заменува со износот: „1 248,243,140", 
а износот: „660,530.110" - со ,износот: „1.259,530.110"; 

4) во разредеот 14. Сојузен секретаријат за фи-
нансии, по ставката Вкупно основната намена 07, 
се додава нова основна намена, која гласи: 

„Основна намена 10 — 
Наменски дополнителни 
средства на други рпште-
ствено-политички заедни-
ци, органи и организации 

232а 10-2 Посебни дополнителни 
средства на Социјалис-
тичка Автономна Покра-
ина Војводина на име 
учество на федерацијата 
во отстранувањето на по-
следиците од поплавите 23,000.000 

2326 10-2 Учество на ' 'федерацијата 
во покритието на додатна-
та камата поради проме-
ната на паритетот на ди-
нарот 56,000.000 

232в 10-2 Наменски средства на 
Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина 
за основна инвалидска 
и боречка заштита 68,544.400 

232г 10-2 Наменски средства на 
Социјалистичка Републи-
ка Македонија за основ-
на инвалидска и боречка 
заштита 18,568.700 

232д 10-2 Наменски средства на 
Социјалистичка Републи-
ка Словенија за основна 
инвалидска и боречка за-
штита 74,605.400 

232Ѓ 10-2 Наменски средства на Со-
цијалистичка Република 
Србија за основна инва-
лидска и боречка заштита 111,239.300 

161,883.800 

32,343.700 

232е 10-2 Наменски средства на Со-
цијалистичка Република 
Хрватска за основна ин-
валидска и боречка заш-
тита 

232зК 10-2 Наменски средства на Со-
цијалистичка Република 
Црна Гора за основна ин-
валидска и боречка заш-
тита 

232з 10-2 Наменски средства на Со-
цијалистичка Автономна 
Покраина Војводина за 
основна инвалидска и бо-
речка заштита 72,540.500 

232ѕ 10-2 Наменски средства на Со-
цијалистичка Автономна 
Покраина Косово за ос-
новна инвалидска и бо-
речка заштита 11,274.200 

Вкупно основната наме-
на 10 630,000.000". 

Во позицијата 233 (15-2-21) Средства што се 
пренесуваат врз сметката на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството и во ставката Вкупно ос-
новната намена 15, износот: .,945,000.000" се заме-
нува со износот: „2.117,000 000". 

Во позицијата 235 (17-2) За амортизација на 
обврзниците издадени по основ на бенефицираните 
пензии, износот: „143,000.000" се заменува со изно-
сот: „150,197 ООО". 

Во ставката Вкупно основната намена 17 из-
носот: „160,500.000" се заменува со износот: 
,.167,000.000". 

По ставката Вкупно основната намена 17, се до-
дава нова основна намена, која гласи: 

„Основна најмена 21 — 
Враќања на давачките 

235а 21-2 Враќања на давачките 1.100,000.000 

Вкупно основната наме-
на 21 1.100,000.000". 

Во ставката Вкупно разделот 14, бројот: „235" 
се заменува со бројот: „235а", а износот: 
„1,116.413.740" - со износот: „4 025 610.740". Во став-
ката Рекапитулација на разделот 14, износот: 
„1.106,648.140" се заменува со износот: „4.015,845.140", 
а износот' „1.116,413.740" - со износот: „4.025,610.740"; 

5) во разделот 15. Сојузен секретаријат за над-
ворешна трговија, по - ставката Вкупно основната 
намена 14, се додава нова основна намена, која 
гласи: 

„Основна намена 16 — 
Интервенции во сто-
панството 

245а 16-2-21 За унапредување на 
пазарот на земјодел-
ско-прехранбените 
производи 

Вкупно основната 
намена 16 

40,000.000 

40,000.000". 

Во ставката Вкупно разделот 15, износот: 
„7,955.810" се заменува со износот: „47,955.810". Во 
ставката Рекапитулација на разделот 15 износот: 
„2,464.310" се заменува со износот: „42,464.310", а 
износот: „7,955:810" со износот: „47,955.810"; 

6) во разделот 45. Секретаријат за сојузен буџет 
и општи работи во Сојузниот извршен совет, во по-
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зиди јата 506 (17-2) За отплата на кредитите за зем-
јоделските вишоци користени за финансирање на 
сојузниот буџет во 1965 и 1966 година, износот: 
„188,671.000" се заменува со износот: „88,671.000", а 
во ставката Вкупно основната намена 17, износот: 
„324,605.000" - со износот: „224,605.000". 

Во позицијата 513 (19-2-21) Тековна буџетска 
резерва, износот: „29,109.990" се заменува со изно-
сот: „37,912.990", а во ставката Вкупно основната на-
мена 19, износот: „66,591.390" — со износот: 
„75,394.390". 

. Во ставката Вкупно разделот 45, износот: 
,,2 740,016 890" се заменува со износот: „2.648,819.890". 
Во ставката Рекапитулација на разделот 45, из-
носов: „2.738,524.090" се заменува со износот: 
„2.647,327.090", а износот: .,2.740.016 890" - со изно-
сот: „2.648.819.890"; 

7) по ставката Вкупно разделот 51 се додава нов 
раздел, кој гласи: 

„Раздел 51а. Посебни смет-
ки на сојузните органи и 
организации 
Основна намена 22 — по-
себни сметки 

542а 22-2 Средства што се користат 
преку посебните сметки 159,800.000 

Вкупно основната на-
мена 22 159,800.000 
Вкупно разделот 51а (по-
зиција 542а) 159,800.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕ-
ЛОТ 51а. 

Посебни сметки на сојузните 
органи и организации 
— Редовна дејност — 
- Други намени 159,800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛОТ 51а 159,800.000". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

на 1 октомври 1971 година. 

533. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕН-
ЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПОРАДИ ЗГО-

ЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за компензации на производителите на 
определени прехранбени производи поради зголе-
мувањето на цените на земјоделските производи, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 30 септември 1971 година и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор 
од 30 септември 1971 година. 

ПР бр. 6 
N30 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републѕиката, 
Јосив Броз Тито, с. р. 

. Претседател, 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н " 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА КОМПЕНЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО-
РАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
« 

Член 1 
Во Законот за компензации на производителите 

на определени прехранбени производи поради зго-
лемувањето на цените на земјоделските производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71) во член 1 став 
1 се менува и гласи: 

„На организациите на здружениот труд — про-
изводители на брашно и масло за јадење ќе им се 
исплатува од средствата на федерацијата, во форма 
и на начин определен со овој закон, компензација 
за зголемените трошоци на производството односно 
на работењето настанати поради зголемувањето на 
откупните и увозните Цени за пченица и 'рж, сон-
чогледово семе и сурово масло, утврдени со пропи-
сите донесени во јули 1971 година и поради зголе-
мувањето на цената за СОЈ а од домашно производ-
ство, како и поради зголемувањето на другите 
трошоци на производството на брашно и масло за 
јадење." 

Во став 2 по зборот: „боаћшо" се брише запир-
ката, а зборовите: „на-масло за« јадење и на шеќер" 
се заменуваат со зборовите: „и на масло за јадење". 

Член 2 
Во член 3 став 1 се менува и гласи: 
„Компензацијата се пресметува и им се испла-

тува на производителите од член 1 на овој закон по 
килограм продадено и испорачано брашно и масло 
за јадење, ако за производството на тие производи 
ја платиле пченицата и 'ржта, сончогледовото семе 
и суровото масло според прописите за цените што 
се влезени во сила во јули 1971 година, а сој ата од 
домашно производство — по цените определени со 
договор помеѓу производителите на соја и произво-
дителите на масло за јадење." 

Во став 2 по зборот: „откупните" се додава за-
пирка, а зборовите' „и увозните" се заменуваат со 
зборовите: „увозните и со договор определените" и 
на крајот се додаваат зборовите: „и за износот на 
зголемените други трошоци на производството на 
брашно и масло за јадење 

Член 3 
Правото на компензацијата според одредбите од 

Законот за компензапии на производителите на 
определени прехранбени производи поради зголему-
вањето на цените на земјоделските производи им 
престанува на производителите на шеќер за коли-
чините шеќер продадени почнувајќи од 4 септември 
1971 година. 

На производителите на брашно им се признава 
правото на компензацијата според одредбите од овој 
закон поради зголемувањето на другите трошоци 
на производството за брашното продадено од 1 ав-
густ 1971 година, а на производителите на масло за 
јадење — за маслото за јадење продадено од 1 сеп-
тември 1971 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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5Ѕ4. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА H^t ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗА-
ЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за компензации на производителите на 
определени прехранбени производи поради зголе-
мувањето на цените на« земјоделските производи, 
што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на 
Соборот на народите од 1 октомври 1971 година и 
на седницата на ОтПтествено-политичкиот собор од 
1 октомври 1971 година. 

ПР бр. 11 
1 октомври 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОМПЕНЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО-
РАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Законот за компензации на производителите 

на определени прехранбени производи поради зго-
лемувањето на цените на земјоделските производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 44/71) називот 
на законот се менува и гласи: „Закон за компенза-
ции на производителите на вештачки ѓубриња и на 
производителите на определени прехранбени про-
изводи поради зголемувањето на цените на земјо-
делските производи". 

. Член 2 
Во член 1 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи. 
„Од средствата на федерацијата, од 1 октомври 

до 31 декември 1971 година, заради обезбедување 
рамноправност во стекнувањето на доход на един-
ствениот југословенски пазар, во форма и на начин 
определен со овој закон, на организациите на здру-
жениот труд што произведуваат или увезуваат ве-
штачки ѓубриња, ќе им се исплатува компензација 
за продадено и испорачано вештачко ѓубре." 

Член 3 
Во член 3 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи' 
„Компензацијата за вештачки ѓубриња им се 

пресметува и се уплатува на организациите од член 
1 став 3 на овој закон по соодветна единица на 
мерка на вештачко ѓубре." 

По досегашниот став 2, кој станува став 3, се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет, по претходен договор 
со надлежните органи на републиките и автоном-
ните покраини, ги определува условите под кои ор-
ганизациите од член 1 став 3 на овој закон имаат 
право на компензацијата, износот на компензација" 

та по единица мерка на вештачко ѓубре и побли-
ските услови за исплата на компензацијата." 

Досегашниот став 3 станува став 5 и по него се 
додава нов став в, кој гласи: 

„Начинот за остварување на компензацијата за 
вештачко ѓубре го пропишува сојузниот секретар 
за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

535. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 30 септември 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
30 септември 1971 година. 

ПР бр. 10 
30 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65. 57/65, 
4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67. 31/67, 24/68, 30/68, 
45/68, 55/68, 50/69, 18/70, 52/70, 24/71 и 32/71) во Та-
рифата на сојузниот данок на промет се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) во тар. број 7 наименувањето се менува и 
гласи: 

„1 На прометот на природни скапо-
цени камења и природен бисер и на пред-
мети изработени со тие камења и бисер — 50% 

2. На прометот не сите видови произ-
води изработени во целост или делум од 
злато и од други благородни метали — — 25%"; 

2) во тар. број 9 стапката: „40%" се заменува 
со стапката: „50%"; 

3) во тар. број 12, во забелешката во точка 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Како украсни стоки (накит) се подразбираат и 
производи од брусено кристално (оловно) стакло, 
како и фигури и украсни предмети за стан или 
мебел изработени од порцелан, мајолика, теракота, 
фа јанс и од друг керамичен материјал."; 

4) по тар. број 16в се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 

„Tap. бр. 16г 
На прометот на телевизори во боја, на стерео 

радиоприемиици и стерео грамофони; на мотори за 
бродови и чамци јачина над 9 КЅ; на фотографски 
апарати чија предав на цена без данокот на промет 
е поголема од 250 динари по парче; на машини за 
пишување чија продавна цена без данокот на про-
мет е поголема од 1.300 динари по парче, како и 
на прометот на бои, пигменти, фирнајс, лакови, 
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глазури, емајл, разредувачи и премачкувачки сред-
ства за мебел — — — — — — — — 20% 

Tap. бр. 16д 
На прометот на производи од гума: 
1) на надворешни и внатрешни гуми 

за патнички автомобили — — — — — 20о/о 
2) на други производи изработени од 

гума, освен чевли за деца на кои не се 
плаќа данок — — — — — — — — 8% 

Забелешка: 
Како производи од точка 2 на овој тарифен 

број се подразбираат производи кад кои гумата како 
суровина е застапена со повеќе од 50%." 

Член 2 
Со денот н^ влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи член 6 од Уредбата за С О Ј У З -
НИОТ данок на промет на стоки на мало за одделни 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/71 и 
8/71). 

Член 3 
Овој заков влегува во сила со денот на обја -

вувањето во „Слул^Сен лист на СФРЈ". 

536. 
Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 

точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ ДОДАТНИ СРЕДСТВА ЗА МОДЕРНИ-
ЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се проглсува Законот за обезбедување додатни 
средства за модернизација на Југословенските же-
лезници. што го УСБСИ Сојузната скупштина, на 
седницата на, Соборот на народите од 30 септември 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 30 септември 1971 година. 

П Р ' б р 5 
30 септември 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р.-

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОДАТНИ СРЕДСТВА ЗА 

МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 1 
Народната банка на Југославија за потребите 

на вложувањата во модернизацијата на Југословен-
ските железници ќе обезбеди износ од 100 милиони 
динари во рамките на утврдената кредитно-моне-
тарна политика за 1971 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе и се ста-
ват на располагање на Заедницата на Југословен-
ските железници како кредит преку деловната 
банка што ќе ја одреди Заедницата. 

Член 2 
Искористениот износ на кредитот од член 1 на 

овој закон Заедницата на Југословенските желез-
ници ќе го врати во рок од две години, почнувајќи од 
31 март 1973 година, и тоа во еднакви годишни от-
плати. 

Член 3 
Врз искористениот износ на кредитот од член 

1 на овој закон Заедницата на Југословенските же-
лезници ќе Л плати на деловната банка камата по 
стапка од 3% годишно, а деловната банка — на На-
родната банка на Југославија - по стапка од 2,75% 

годишно. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

537. 
Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 

став 3, во врска со член 8 став 4 од Законот за на-
доместоците на личните доходи и трошоците на со-
јузните пратеници и функционери, Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 30 
септември 1971 година и на седницата на Опште-
ствено-политичкиот собор од 30 септември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-

КОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА СОЈУЗНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ 

1. Во Одлуката за надоместокот на личниот 
доход на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/69) точка 1 се менува и гласи: 

„Височината на надоместокот на личниот доход 
на сојузните пратеници почнувајќи од 1 август 1971 
година не може да биде помала од 3.300 динари ме-
сечно. 

Износот од став 1 на оваа точка се зголемува 
односно се намалува во согласност со Одлуката за 
зголемување односно намалување на надоместоците 
на личните доходи на сојузните пратеници и функ-
ционери („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/70)." 

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

Сојузна скупштина . li 

АС бр 469 
30 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател на 
Општествено-политичкиот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
Радомир Кематина, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

538. 
Врз основа на член 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
член 32 став 2 од Основниот закон за општестве-
ните стоковни резерви/ Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 30 септември 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 30 септември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1970 година, што ја донесе Советот на Сојузната ди-
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рекција за резерви на" прехранбени производи, на 
седницата од 9 јуни 1971 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 456 
30 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на С О Ј У З Н И О Т собор, на Соборот на народите, 

д-р Васил Гривчев, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

брашното продадено" почнувајќи од 1 август 1971 
година, а на маслото за јадење — продадено почну-
вајќи од 1 септември 1971 година. 

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

Р. п. бр. 184 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

539. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за ком-

пензации на производителите на определени пре-
хранбени производи поради зголемувањето на цени-
те на земјоделските производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71 и 44/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ 
РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО 

ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ШЕЌЕР 

1. Во Одлуката за износот на компензациите на 
име разлика во цената за брашно, за масло за ја-
дење и за шеќер („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/71) називот на одлуката се менува и гласи: „Од-
лука за износот на компензациите на име разлика 
во цената за брашно и за масло за јадење". 

2. Во точка 1 став .1 уводната реченица се ме-
нува и гласи: 

„Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченично и 'ржено брашно и масло за 
јадење (во' понатамошниот текст: корисниците на 
компензацијата) остваруваат компензација на име 
разлика во цената поради зголемувањето на откуп-
ните, увозните и со договор определените цени за 
пченица и 'рж сончогледово семе, соја од домашно 
производство и сурово масло за произведените и 
продадените количини на односните производи, и 
тоа за:" 

Одредбата под 3 се брише. 
Во став 2 одредбата под 2 се брише, а одредбата 

под 3. која станува одредба под 2, се менува и гласи: 
„2) масло за јадење произведено од сончоглед 

кој е платен најмалку по минималната откупна це-
на од 2,10 динари за 1 kg или од соја од домашно 
производство која е платена по цените определени 
со договор помеѓу производителот на масло за ја-
дење и производителот на соја, односно од сурово 
масло од увоз кое е платено по цена од 5,50 динари 
за 1 kg." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Корисниците на компензацијата ја оствару-

ваат компензацијата на име зголемување на другите 
трошоци на производството за продадените коли-
чини на брашно и масло за јадење, и тоа за: 

Дин/kg 
1) брашно: пченично и 'ржено — — 0,0425 
2) рафинирано масло за јадење, освен 

за рафинирано масло за јадење од маслин-
ки, од пченковни никулци и од тиквини 
семки — — — — — — - — — — 0,061", 

3 Одредбата на точка 1 став 3 од Одлуката за 
изно-сот на компензациите на име разлика во цена-
та за брашно и за масло за јадење се однесува на 

540. 
Врз основа на чл 17 и 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за волна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 28/71) во точка 1 став 
1 одредбите под 1 до 7 се менуваат и гласат: 

Дин/кг 
,Д) за волна мерино I класа 54,00 

2) за волна полумерино 1а класа 49,40 
3) за волна полумерино 16 класа 41,10 
4) за волна цигаја На класа 32,70 
5) за волна цигаја Иб класа 29,90 
6) за волна руда праменка Ш а класа 25,90 
7) за волна руда праменка Ш б класа 24,80". 

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

Р. п бр 178 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

541. 
Врз основа на чл 17 и 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРА-

НИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК 

1. Во Одлуката за гарантираните цени за суров 
памук („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/71) во точ-
ка 1 алинеите 1 до 3 се менуваат и гласат: 

Дин/kg 
,Д класа, просечен рандман 31 5,30 
II класа, просечен рандман 30 5,05 
III класа, просечен рандман 30 4^85". 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 180 
29 септември 1971 година 

Белград « 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

2) сорта „Прилеп": 

класа I 
" II 
" IIIа 
" IIIб 
" IVa 
" IV6 
" V 
" VI 

мувлосан 

35,50 
31,50 
25.50 
22,50 
19,00 
16.50 
13,70 
12,00 
11,50 

542. 
Врз основа на чл 17 и 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ ' , бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРА-

ВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Одлуката за минималната откупна цена за 
кравјо и овчо млеко (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/71) престанува да важи. 

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

Р. п. бр 183 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

б) за македонски дополнителен тип тутун: 
1) сорти ,,Јака" и „Џебел" 

543. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67. 40'68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУ-

НОТ 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство, обработка и преработка на тутун (во 
понатамошниот текст: организациите) ќе го купу-
ваат тутунот од индивидуални производители и 
граѓански правни лица по цени кои не можат да 
бидат пониски од-

а) за македонски ароматичен тип тутун: 
1) сорти ,Лака" и „Џебел": 

класа I 
» II 
,, III 

,, IV 
» v 
„ VI 

мувлосан 

класа I 
,, II 
,, III 

,, IV 
,, V 
,, VI 

мувлосан 

класа I 
,, II 

,, III 
,, IV 
,, V 
,, VI 

мувлосан 

класа I 
" II 
" IIIа 
" IIIб 
" IVa 
" IVб 
» Va 
" Vб 
» VI 

мувлосан 

сорта „Прилеп" 

3) сорта "Баина Бапгга": 

в) за тип тутун „Отља" 

22,80 
20,80 
18,80 
16,80 
13,80 
13,30 
12,80 

17,50 
15,50 
14,50 
13,50 
12,0b 
11,50 
11,50 

20,50 
17,20 
14,50 
13,00 
10.50 
9Д0 
8,00 

19.20 
16,70 
14,70 
13,70 
12,20 
11,20 
10,20 
9,20 
8.20 

8,20 

Дин /kg 
класа I 42.80 г) за тип тутун „Просочан": 

» II 34.80 
99 IIIa 29.80 класа I 15,40 
П IIIб 26,80 „ II 13,40 
П IVa 23,30 „ III 11,Ѕ0 
П IV6 20,30 99 IV 9,90 
П V 16,80 „ V 8,40 

VI 14,30 „ VI 7,40 
мувлосан 12,80 мувлосан 6,00 



Страна 842 - Број 44 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Сабота, 2 октомври 1971 

д) за херцеговски тип тутун сорта „Равњак": 

класа 1а 24,50 
it 16 22,00 
it Па 22,00 
It Нб 19.00 
» Ш а 19,00 
9t 1116 16,50 
99 IVa 16,00 
» IV6 15,00 
П Va , 14.00 
99 V6 12,50 
tt VI 11.00 

мувлосан 9,50 

ѓ) за босански тип тутун сорта „Равњак : 

класа I 14,20 
м II 12,40 

III 10,60 
п IV 9,00 
99 V 7,20 
99 VI 6,20 

мувлосан 4,80 

е) за војводинските типови тутун „Нова Црња", 
„Сегединска ружа" и „Зрењанин" 

класа I 
„ И 
„ I H 
м IV 
ж V 
w VI 

мувлосан 

10,00 
9,00 
8,00 
7,50 
6,60 
5,70 
4,50 

ж) за типовите тутун „Светла Вирџинија", 
„Вирџинија Ц-17" и „Столац": 

класа I 
„ П 
„ III 
и I V 
„ V 
,, VI 

мувлосан 

класа I 
,, И 
„ Ш 
„ IV 
„ V 
и VI 

мувлосан 

класа I 
„ I I 
и III 
„ IV 
,, V 
,, VI 

мувлосан 

класа I 
,, И 
„ H I 
» IV 
„ V 
» VI 

мувлосан 

з) за тип тутун „Авала": 

ѕ) за тип тутун „Дрина": 

и) за тип тутун „Берлеј" 

18,10 
16,10 
14,10 
11,80 
10,60 
9Д0 
6,70 

14,00 
12,50 
10,50 
9,70 
8,00 
7,00 
5,60 

17,00 
14,50 
12,00 
10,00 
8,50 
7,50 
7 00 

14,10 
13,10 
12,10 
10,60 
8,60 
7,10 
5,60 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магазин, по избор на 
организациЈ ата. 

За тутун во бали (чекии) кој претставува ме-
шаница на две соседни класи тутун, - важат мини-
малните откупни цени за пониска класа тутун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница на 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средната 
класа и за "ѓаков тутун важи минималната откупна 
цена за првата пониска класа од утврдената средна 
класа. 

За тутун во низи (некалапен) важат минимал-
ните откупни цени што за 15% се пониски од цените 
одредени во точка 1 на оваа одлука за ист тип, 
сорта и класа тутун. 

За невообичаено влажен тутун, чија невооби-
чаена влажност е утврдена со вештачење,»важат 
минималните откупни цени за една класа пониско, 
а за тутуни од најниска класа важат минималните 
откупни цени за мувлосан тутун. 

Тутунска ситнотија^-и тутунски отпадоци се 
преземаат без надоместок, а се признаваат при 
раздолжување само ако произлегуваат од матичен 
лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината 
на овој тутун се утврдува со вештачење и за неа 
важат минималните откупни цени за мувлосан 
тутун. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
измешани со тутунот, нивната тежина,, утврдена со 
вештачење, се одбива од тежината на тутунот. 

3. Организациите при преземањето на тутунот 
се должни да се придржуваат кон Мерилата за кла-
сификацијата на тутунот (Додаток кон „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи 'Одлуката за минимал-
ните откупни цени на тутунот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/70). 

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

Р. п. бр 181 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

544. 
Врз основа на член 20 од Законот за формира-

њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 
15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЦИГАРИ 

1. За долунаведените квалитетни групи цигари 
цените во продажба на мало можат да се форми-
раат до следното највисоко ниво: 

за I квалитетна група 
за II квалитетна група 
за I l i a квалететна група 
за Ш б квалитетна група 
за IV квалитетна група 

Динари за 
20 парчиња 

3,80 
3,30 
2,80 
2,30 
2,00 
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2. Производителските работни организации ќе 
им одобруваат на купувачите — трговски работни 
и други организации, за цигарите од точка 1 на оваа 
одлука, рабат најмалку во височина на износот што 
за тој вид цигари им го одобрувале до денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклу-
чен данокот на промет на стоки на мало, според ва-
жечките сојузни прописи. 

4. Трговските работни и други организации што 
вршат продажба на големо и на мало на цигарите 
од точка 1 на оваа одлука ќе ја утврдат со денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука книговодствената 
состојба на залихите на тие видови цигари и ќе ја 
уплатат на посебната сметка ка ј Службата на оп-
штественото книговодство разликата во цената од 
0,30 динари за 20 парчиња за цигарите од I, II, Ш а 
и Шб квалитетна група, и разликата во цената од 
0,20 динари за 20 парчиња за цигарите од IV квали-
тетна група, и тоа забите количини затечени на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и 
за количините што пред денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука се фактурирани од произво-
дителот на трговската работна или друга организа-
ција што врши продажба на големо и на мало на 
овие цигари (стока на пат). 

Посебната сметка на која ќе се врши уплатата 
во смисла на став 1 од оваа точка, како и рокот на 
таа уплата, ќе ги одреди сојузниот секретар за ф и -
нансии. 

5. Трговските работни и други организации што 
вршат продажба на големо и на мало, во рок од 8 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го известат општинскиот орган надлежен 
за пазарна инспекција за состојбата утврдена во 
смисла на точка 4 став 1 на оваа одлука, и ќе го 
уплатат соодветниот износ на посебната сметка к а ј 
Службата на општественото книговодство (точка 4 
став 2). 

6. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок трговска работна или друга 
организација ако не постапи според одредбата на 
точка 5 на оваа одлука или ако на општинскиот 
орган надлежен за пазарна инспекција му даде не-
точни податоци за затечените односно фактурира-
ните залихи на цигари од точка 1 на оваа одлука. 

За кое и да е од дејствијата од став 1 на оваа 
точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице 
во трговската работна или друга организација со 
парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Покрај казната за прекршок од став 1 на оваа 
точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршување на пре-
кршокот. 

Постапката по прекршоците од ст. 1 и 2 на оваа 
точка се смета за итна. 

7. За специјалните цигари — екстра квалитетна 
група, како и за колекции, цигари, цигари и режан 
тутун, работните и други организации можат да ги 
формираат своите продавни цени според условите 
на пазарот. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на продавните цени за цигари С,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71). 

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

- Р. п. бр. 179 
1 октомври 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Цјѓгигагс БиедкЕ, с. р, 

545 
Врз основа на член 13 став 1, член 24 став 2 и 

член 35 од Законот за формирањето и општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАТЕЧЕНО-
ТО НИВО ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ДО 
КОЛКУ СЕ ОДНЕСУВА НА ПРЕРАБОТКИТЕ ОД 

МЛЕКО 

1. Одредбите на Одлуката за задржување на 
цените на затеченото ниво за индустриските произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/70 и 51/70), 
чие важење е продолжено со Одлуката за продол-
жување на важењето на Одлуката за задржување 
на цените' на затеченото ниво за индустриските 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/71), 
престануваат да важат до колку се однесуваат на 
формирањето на продажните цени на преработките 
од млеко во производството и прометот. 

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

Р. п. бр 182 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1 
врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за заслуги на заштитата тt 
спасувањето на животи, општествен и личен имот 
со што е сторен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гасилското друштво, Птуј; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Черне др Франц, Хаџи др Душан, Јејчић инж. 
Данило, Керснић др инж. Виктор, Кобе др Петар, 
Кожељ Франц, Крижнар Франц, Лекше Иван, 
Меде-Шкапин Роза, Микуж инж. Франц, I I w i 
инж. Алфонз, Пољанец-Бродар Францка, Ракон еп 
др Иван, Симчич-Јеленц Михаела, Вербич А Ч Т О -
Водњрв Јакоб; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНАЦ 

Вездај др Франц, Бричел инж. Стане, Бургар 
Макс, Центар Јанко, Цигој др Стојан, - Фкредер 
Франц, Фурлан др Борут, Графенауер др Бого, 
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;:асл Драго, Хајдиж Станко, Кастелиц Алојз, Кре-
мени Албин, Кокољ Мирослав, Комад А Л О Ј З , Кошир 
Иван,' Лаврич Иван, Либник Алојз, Логар Јосип, 
Махне Стане, Мервиц Станислав, Михајловић-Фај-
дига Марија, Мочан Владимир, Новак Анте, Пехани 
инж. Ернест, Прегељ Наташа, Презељ Јанко, Презел, 
Марко, Сем др Јоже, Сракар Марјан, Станич Стане, 
Штампар др Емил, Веховец Јакоб, Виторовић др 
Момчило, Водопивец-Черне др Катја, Врховец Ми-
лан, Загорц Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА " ч 

Божич Бранко, Брачко-Пожлеп Катарина, Чер-
н и л е ц И в о , Ферјанчич-Штибиљ Марија, Гошник 
Тоне, Јакопец Милош, Јанкович Алојз, Јанкович 
Ангела, Јапељ-Заложник Антонија, Кордеж Алојз, 
Коси Терезија, Кучан Ернест. Ламут Бранимир, Лан-
гус Иван, Ликар Францка, Мерчуи Франц, Мервич 
Доротеја, Пертекел Карел, Пивец Марија, Погачар 
Иван, Песочник Карел, Штупникар Јернеј, Шустер-
шич Камила, Танцер Младен, Томшич-Горенц Ан-
тонија, Тротошек Јулиј , Улчар Данијела, Видмар 
Франц, Заложник Јанез, Жагар Франц; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амон Густи Бачер Марија, Бевц Урх, Церков-
ник Иван, Циглич Хенрик, Цвар Иван, Чисар Алек-
сандер, Емри-Красилник Зинаида, Филипчич Јуриј, 
Фрелих Јанез, Гердина Ловро, Горњац Корнељ, 
Грабнар Винко, Гранда Јанез, Излакар Липе, Јанц 
Јанез, Коленко Иван, Корошец-Лауер Ика, Кос-Го-
сар Иванка, Крижник Јоже, Лесјак Иван, Љубич 
Антон, Мар-Мерник Марија, Марко Матилда. Ма-
жир Рудолф, Меглич-Стрле Францка, Мекиш Ро-
ман, Мохор Богдан, Нартник Јернеј, Нашич Каре л, 
Новак Алојз, Пипп Антон, Погачник Владо, Прејац 
Станко, Презел Тончка, Прежељ Штефан, Пушник 
Штефка, Рамуш-Урх Здравка, Реисман Јоже, Рејц 
Михаел, Рожич-Видиц Ангелца, Сагадин Владо, Смо-
ле Андреј, Снедиц Лојзе, Сорец Херберт, Шебеник 
Ј?икоб, Шкафар Франц, Шкербец Марија, Штецл 
Јрже, Штупникар Франц, Тавчар Карел, Тербуц-
Поредош Марјета, Трстењак Иван, Уле Франц, Ве-
бер-Мешко Иванка, Војвода Франц, Залар Иван, 
Зорец инж. Егон, Зупанц Мартин, Жонта Јелко; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесура за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
. ВЕНЕЦ 

Церјак Иван, Добравец Лудвик, Кордеж-Мрак 
Франчиска, Кошак Мартина, Ленарчич Марина, 
Рзтпник-Ознец Кристина, Старе-Зупанчич Марија, 
Троха-Микуж Албина; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Витнер Франц, Коцјанчич Јанез, К р а ^ ц Антон, 
Пирц Бронислава, Содја Франц; 

за примерно з а л а г а ј и постигнатите успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Адам-Древеншек Терезија, Чебела Марија, Кер-
жан др Бартол. Косанчич Франц, Космач-Јереб Рези-
ка, Мавсар Франчишка, Межек Звонко, Мрак 
Франц, Нагоде-Долиншек Марија, Cojep Јоже, Шер-
тел Иванка, Усар-Мерљак Божена; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Фабјан Јакоб, Хвала Алојз, Јамник Аница, Кен-
да Аница, Клеп Август. Клингер Павла, Кокот 
Франц, Ковач-Рупник Милица, Краљ-Ержен Мојца, 
Лахајнар Антон, Мазовец Цирила, Мерц Конрад, 
Озмец Виктор, Пешец Иван. Пирих Франц, Пра-
протник Павле, Пургар Штефан, Рудолф Данаел , 
Сетничар Павел, Сојер Јоже, Сухадолц Јоже, Штер-
бенк Антон, Штербенк Франц, Штремфељ Душан, 
Шваб Виктор. 

Бр. 121 
16 јули 1970 година 

Белград Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

531. Закон , за финансирање на федерацијата 
во гГериодот октомври-декември 1971 го-
дина - - - - - - - — — - 833 

532 Измени и дополненија на сојузниот буџет 
за 1971 година — — — — — — — 834 

533 Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за компензации на производителите на 
определени прехранбени производи пора-
ди зголемувањето на цените на земјодел-
ските производи — — — — — — — 837 

534. Закон за Измени и дополненија на Зако-
нот за компензации на производителите 
на определени прехранбени прозводи по-
ради зголемувањето на цените на земјо-
делските производи — — — — — — 837 

535. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — 838 

536. Закон за обезбедување додатни средства 
за модернизација на Југословенските же-
лезници — - — — — — — — 839 

537. Одлука за измени на Одлуката за надо-
местокот на личниот доход на сојузните 
пратеници — - — — — — — — 839 

538. Одлука за одобрување на завршната 
сметка на Сојузната дирекција за резер-
ви на прехранбени производи за 1970 
година — — — — — — — — — 839 

539. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за извозот на компензациите на 
име разлика во цената за брашно, за мас-
ло за јадење и за шеќер — — — — — 840 

540. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за волна — — — — — 840 

541. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени за суров памук — — — 840 

542. Одлука за престанок на важењето на 
Одлуката за минималната откупна цена 
за кравјо и овчо млеко — — — — — 841 

543. Одлука за минималните откупни цени на 
тутунот — — - — — — — — — 841 

544. Одлука за формирање на продавните це-
ни за цигари — — — — — — — — 842 

545. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за задржување на цените на за-
теченото ниво за индустриските произ-
води до колку се однесува на преработ-
ките од млеко — — — — — — — 843 

Одликувања — — — — — — — — — 843 
Издавач: Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ44, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 

- Директор и главен и одговорев уредник Исо Барух. Улица Јована Ристиќа бр. 1« -
Нечии Беиградскш графички завод, Бел град, Булевар војводе Мишиќ« бр. 17 


