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Брз основа1 на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ. ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РО-

ДОТ НА 1984 ГОДИНА 
1 На организациите на здружен труд што про-

изведуваат пченица сами или во кооперација со ин-
дивидуалните производители, како и на индивиду-
алните произв,одители што пченицата ја продаваат 
преку организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст производители) за пченицата од родот 
на 1984 година им се обезбедуваат заштитни цени, и 
тоа за 

Дин/kg 
1) пченица од I класа 17 
2) пченица од II класа 16 
3) пченица од III класа 15 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 

применуваат на количините на пченица од родот на 
1984 година што производителите ќе им ги понудат 
на организациите за резерви во согласност со од-
редбите на оваа одлука 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за пченицата испорачана ЕО месец јули За 
секоЈ нареден месец, почнувајќи од месец август, а 
заклучно со месец маЈ наредната година, цените се 
зголемуваат за 0,081 динар за килограм 

Во месец јуни се применуваат цените од месец 
Maj 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварка станица на произ-
водителот, франко магазин железничка станица на 
производителот или франко магазин на мелница во 
местото на производителот за производителите што 
се занимаваат со производство на пченица сами или 
во кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители — по избор на' купувачот, а за индиви-
дуалните производители — франко магазин на ор-
ганизацијата па здружен труд на која и ја прода-
ваат пченицата. 

4 Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 

вкус и миризба,, употреблива за човечка исхрана, 
незаразена со пченични болести и штетници, со 76 
kg хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечи-
стотија и со 13% влага, и тоа за пченица од 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 40, 

2) II класа -1- ако содржи најмалку 11,5% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 30, 

3) III класа — ако содржи најмалку 10% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 18 

5 Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на уродица, нечистотија или влага од ОНОЈ што 
е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената за 
процентот на уродица, нечистотија итн влага ќе се 
намали односно зголеми за истиот процент. Крше-
ните зрна помали од половина се сметаат како уро-
дица 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 4 на оваа одлука, заштитната цена се зголе-
мува односно се намалува за 0,5% за секој килограм 
над или под предвидената хектолитарска тежина. 
Дропките се земаат предвид Ако пченицата има 
хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се сме-
та дека има хектолитарска тежина од 80 kg 

За ,пченица КОЈа има' процент на влага од 14% 
цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор 
склучен помеѓу производителот и купувачот 

За гламносаност на пченицата во поголем сте-
пен и за замачканост и запаленост на пченицата, 
цената ќе се намали до 5% 

6 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развоЈ на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
ките /и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат пченица од родот на 1984 годи-
на по цените од точка 1 на оваа "одлука за количи-
ните што ќе ги договорат производителите и орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на пченица — а до количините 
што договорно се утврдуваат со билансите на основ-
ните земјоделски производи на републиките, одно-
сно на автономните покраини, а над тие количини 
откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи 

Врз основа на билансите, со договор помеѓу Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските 
од став 1 на оваа точка 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежните организации за 
резерви на републиките односно на автономните 
покраини на ЧИЈа територија е седиштето на произ-
водителот 

Рокот за регистрации на -договорите склучени 
според став 1 на оваа точка е 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука 

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

Е п бр 537 
6 октомври 1983 година 

Белград , 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Среориќ, с р, 
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Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от договор за остварување на политиката за развој 
на ai роиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1081 
до 1935 година („Службен лист на СФРЈ" , бр 59/Ѕ2), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

З А ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителските продажни 
цени за пченица од родот на 1984 година, и тоа за 

Дин/kg 
1) пченица од Is класа 17 
2) пченица од II класа 16 
3) пченица од III класа 15 
Цените^ од став 1 на оваа точка служат како 

основ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на р е п р о д у к ц и о н и ^ целини, 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие производи и како основ за ф о р -
мирање на цените на производите добиени со прера-
ботка на пченица 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченицата испорачана во месец зули За секој на-
реден месец, почнувајќи од месец август, а з аклу-
чно со месец ма ј наредната година, цените се зголе-
муваат за 0,081 -динар за килограм 

2 Цените од точка Л на оваа одлука се подраз-
бира,ат франко вагон натоварна стапица на произ-
водителот, франко магазин железничка станица на 
производителот или франко магазин на мелница за 
производителите што се занимаваат со производство 
на пченица сами или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители — по избор на ку -
пувачот, а за индивидуалните производители — 
франко магазин на организацијата на здружен труд 
што врши Откуп 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
Екус и миризба употреблива за човечка исхрана, 
не заразена со пченички болести и штетници, со 
73 kg хектолитарска тежина, 20/о уродица и нечисто-
тија и 13% влага, и тоа за пченица од 

1)) I класа — ако содржи на јмалку 13% сурори 
протеини и седимептациопа вредност на јмалку 40, 

2) II класа — ако содржи на јмалку 11,5% суро-
ви протеини и седимеитациона вредност на јмалку 
30, 

3̂  III класа — ако содржи на јмалку 10% сурови 
протеини и^ седиментациона вредност на јмалку 13, 

4 ако пченицата има поголем или помал процент 
на уродица, нечистотија или влага од ОНОЈ ШТО е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, ц е н а т за про-
центот на уродица, нечистотија или влага ќе се на-
мали, односно ќе се зголеми за истиот процент К р -
шените зрна помали од половина се сметаат како 
уродииа 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
3 на оваа одлука продажната цена се зголемува 
односно се намакува за 0,5% за секој килограм над 
или под предвидената хектолитаоска тежина Дроп-
ките се земаат предвид Ако пченицата има хекто-
литарска тежина поголема од ВО kg, се смета дека 
има хектолитарска тежина од 80 к з 

"За пченица кота има процент на влага поголема 
од 14% цената ќе се намани и ^а трошоците на су-
шењето Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителот и купу-
вачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем сте-
пен и за ЗС?мачкаиост и запаленост на пченицата, 
ценета ќ е се намали до 5% 

5 Купувачите и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземаше и другите услови 
за испорака на пченицата 

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

Е п бр 538 
6 октомври 1983 година 

Белград , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р 

/628. 

Врз основа ка член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот' комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на ЈугоставиЈа за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" , бр 50/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономиите покраини, С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА П Ч Е Н К А ОД РОДОТ 

НА 1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченка сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители и на инди-
видуалните производители што т е н к а т а ја прода-
ваат преку организациите на здружен труд (во на-
тамошниот текст производители) за т е н к а т а од 
родот на 1984 година им се обезбедува заштитна це-
на од 13,05' динари за еден килограм 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка Не се 
применува на количините на пченка од родот на 
1904 година: што производители! е ќе им ги пон,удат 
на организациите за резерви во согласност со одред-
биве на оваа одлука 

2 Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука са 
подразбира за пченката испорачана во септември, 
октомври и ноември 1984 година Таа цепа се зго-
лемува за секој следен месец почнува јќи од декем-
ври 1984 i одина па до Maj 1085 година, и тоа за 0 097 
динари за едеп килограм пченка Во Јуни, зули и 
август 1985 година се применува цената од МЅЈ 

П Пената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира ф р а н к о вагон натовареа станица на про-
изводителот ф р а н к о магазин железничка станица 
на производителот или ф р а н к о магазин на м е н и -
цата за производителите што се занимаваат со про-
изводство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители — по 
избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители — ф р а н к о магазин на организацијата на 
здружен труд на која и ја продаваат пченката, и 
тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и 
без туѓ вкус и миризба употреблива за човечка ис-
храна односно за добиточна исхрана, незаразена со 
житни болести и штетници, со квалитет во N зрното 
— со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други ^при-
меси и до 4% кршени зрна Процентот на кршени 
зрна се утврдува со решетење низ сито чии отвори 
имаат пречник од 5 m m 

4 Ако пченката има поголем или помал процент 
па влага од процентот што е предвиден во точка 3 
на оваа одлука, заштитната цена за процентот на 

влага под или над предвидениот процент ќе се на-
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мали односно зголеми за ист процент Дропките се 
земаат предвид 

Ако пченката има процент на влага поголем од 
14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на суше-
њето Трошоците на сушењето се утврдуваат со до-
говор склучен меѓу производителот и купувачот 

Ако пченката има процент на дефектни зрна 
и други примеси поголем од 2%, цената ќе се на-
мали сразмерно на зголемувањето на процентот на 
дефектни зрна и други примеси Дропките с^ земаат 
предвид 

Ако пченката има поголем процент на кршени 
зрна од 4%, цената ќе се намали за процентот на 
кршени зрна, и тоа за 0,25% за секоЈ процент крше-
ни зрна 

5 Согласно' со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот к-омплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат пченка од родот на 1984 година 
по цените од точка 1 на оваа х одлука за,, количи-
ните што ќе ги договорат производителите и орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на пченка — а до количините 
што договорно се утврдуваат со билансот на основ-
ните земјоделски производи на републиките односно 
на автономните покраини, а над тие количини откуп 
ќе врши Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи 

Врз основа на билансот, со договор меѓу Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произ-
води, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покра-
ини се утврдува начинот на извршување на обврс-
ките од став 1 на оваа точка 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат каЈ надлежната организација 
за резерви на републиката односно на автономната 
покраина на ЧИЈ а територија е седиштето на про-
изводителот 

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

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

Е п бр 532 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
t Борисав Сребриќ, с р. 

639. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

догово-р за остварување на политиката за развој на 
агронндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА 

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдува производителската продажна це-
на од 14,50 динари за пченка од родот на 1984 годи-' 
на, КОЈ а служи како основ за самоуправно спогоду-
вање и општествено договарање во рамките на ре-

продукционите целини, односно за договарање на 
прорхзводството, откупот и прометот на тие произво-
ди и како основ за формирање на цените на произ-
водите добиени со преработка на пченка 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат па пченката испорачана во септември, октом-
ври и ноември 1984 1одина Таа цена се 'зголемува 
За секоЈ нареден месец, почнувајќи од декември 
х984 година па до мај 1985 година, PI тоа за 0,97 дина-
ри за еден килограм пченка Во Јуни, Јули и август 
1985 година се применуваат цените од месец маЈ 

3 Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магазин железничка станица 
на производителот или франко магазин на мелница, 
во местото на производителот за производителите 
што се ;занимаваат со производство на пченка сами 
или во кооперација со индивидуалните земЈодетски 
производители, а за индивидуалните производители 
— франко магазин на организацијата на здружен 
труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здра-
ва, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, односно за доби-
точна исхрана, незаразека со житни болести и штет-
ници, квалитет во зрното — со 140/о влага, до 20,'о 
дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени 
зрна Процентот на кршените зрна се утврдува со 
решетење низ сито чии отвори имаат пречник од 
5 mm 

4 Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 3 
на оваа одлука, цената ѕа процентот на влагата под 
или над предвидениот процент ќе се намали, одно-
сно ќе се зголеми за истиот процент Дропките се 
земаат предвид 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и 
пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, 
со тоа што цените од точка 1 на оваа одлука за так-
ва пченка ќе се намалат и -за трошоците на суше-
њето Трошоците на cyniei-Beto се утврдуваат со до-
говор склучен помеѓу производителот и купувачот. 
Ако пченката има процент на дефектни зрна и дру-
ги примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сра-
змерно со зголемувањето на процентот на дефектни 
зрна и на други примеси Дропките ^е земаат пред-
вид Ако пченката има поголем процент кршени зр-
на од 4%, цената ќе се намали, и тоа за 0,25% за 
секоЈ процент на кршени зрна 

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

' Е п бр 546 
6 октомври 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

^ Потпретседател, 
Борисав Сребрмќ, с р. 

640. 
Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој 
на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Стужбен лист на СФРЈ" бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД 

г РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат оризова арпа сами' или во кооперација 
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со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст производители) им се обез-
бедуваат за оризова арпа од родот на 1984 година 
заштитни цени, и тоа 

Дин/kg 
1) за, I класа 36,40 
2) за II класа 34,30 
3) за III класа 33,30 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 

применуваат на количините на оризова арпа што 
производителите ќе им га понудат на организациите 
за резерви во согласност оо одредбите од оваа 
одлука 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на про-
изводителот, франко магазин железничка станица 
на производителот или франко магазин на мелии-
цата, по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа 
наполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени 
зрна, незаразена оо болести и штетници, со след-
ниот квалитет 

1) за I класа — од иста сорта, со на јмалку 30/о 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотии и 15% влага, 

2) за II класа — од иста сорта, со најмногу 
15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотии^ и 
15% влага, 

3) за III класа — од разни сорти, со преку 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечист отпи И 15% влага, 

3 'Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотии или влага поголем од процентот од 
точка 2 на оваа одлука, цените за секој поголем 
односно помал процент на примеси и нечистотии или 
влага ќе се намали односно зголеми за истиот про-
цент Дропките се земаат предвид 

4 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување t на п-олитиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на рзпубли-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат оризова арпа од родот на 1984 
година по цените од точка 1 на оваа одлука за 
количините што ќе ги договорат производителите 
и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет и преработка на оризова арпа — 
а до количините што договорено се утврдуваат со 
билансот на основните земјоделски производи на 
републиките односно на автономните покраини, а 
над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирзк-
ција за резерви на прехранбени производи 

Врз основа на билансот, со договор Mei'y Сојуз-
ната дирекција за резерви на п р е х р а н б е н и произ-
води, организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерзИ на автономиите покра-
ини се утврдува начинот на извршувањето на об-
врските од став 1 па оваа точка 

Договорите склучени според став 1 на оваа 
точка се регистрираат ка ј надлежните организации 
за резерви на републиките односно на автономните 
покраини на ЧИЈ а територија е седиштето на про-, 
изводителот 

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

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

Е п бр 540 
6 октомври 1983 година 

Белград 

641. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от договор за остварување на политиката за р а з -
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 
59/82), во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономиите покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ П Р О Д А Ж Н И ЦЕНИ 
ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителски продажни це-
ни за оризова арпа од родот на 1984 година, и тоа за 

Дин/kg 
1) оризова арпа од I класа 40,40 
2) оризова арпа од II класа 38,10 
3) оризова арпа од III класа 37,00 

Цените од став 1 на оваа точка служат како 
основ за самоуправно спогодување и општествено 
дошварање во рамките на репродукционите целини, 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие производи и како основ за фор-
мирање на цените на производите добиени со пре-
работка на оризова арпа 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натовареа станица на произ-
водителот, франко магазин железничка станица на 
производителот или франко магазин во местото на 
производителот за производителите што се занима-
ваат со производство на оризова арпа сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители — по избор на купувачот, а за индивиду-
алните производители — франко магазин на орга-
низацијата на здружен труд која врши откуп, и тоа 
за оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефект-
ни и оштетени зрна, незаразена со болести или ште-
тници, со следниот квалитет ^ ^ 

1) за I класа — од иста сорта, со најмногу 30/о 
црвени зрна, 2'% примеси и нечистотија и 15п/о 
влага, 

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

3) за III класа — од разни сорти, со над 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага 

3 Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или на влага поголем или помал од 
процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за са-
ко.) псголем односно помал процент на примеси и 
нечистотија или на влага ќе се намали односно зго-
леми за ист процент Дропките се земаат предвид 

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

Е п бр 541 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав С а б р и ќ , с р. 

извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 
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642. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот, 
договор за остварување на политиката за развоЈ на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1935 година („Службен лист на СФРЈ", бр 58/82), 
во соработка со извршни!е совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА 

И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 
1Ѕ84 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами 
или во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители (во натамошниот текст производи-
тели) за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот 
на 1984 година им се обезбедуваат заштитни цени, и 
тоа за 

Дин/kg 
1) сончоглед 38,25 
?) соја 38,25 
Z) маслодајна репка 36,72 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-
ваат на количините па сончоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 1084 година што производителите 
Ire 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 40д/о масло, 11% влага 

и 3'% нечистота а, 
2) соја КОЈ а содржи 13% влага и 2% нечистотија, 
3) маслодајна репка која содржи 7% влага и 

2% нечистотија 
За сончогледот за секој процент на содржина 

на масло над или под 40%, цената од точка 1 на 
оваа одлука се зголемува или се намалува за 0,9552 
динари за еден килограм 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистотија над или под 3% за сон-
чоглед, за секоЈ процент слага над или под 13% и 
за секој процент нечистотија над или под 2% за со-
ја и за секој процент влага над или под 7% и за се-
кој процент нечистотија над или под 2% за масло-
дајна репка, цените се зголемува DT или се намалу-
ваат за 1% во однос на цените ед точка 1 на оваа 
одлука за еден килограм сончоглед, соја односно 
маслодајна репка 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, СОЈ а и масло-
дајна репка франко магазин, вагон, шлеп или друго 
превозно средство во местото на продавачот, по из-
бор на, купувачот 

4 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1931 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат сончоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 19ЅЗ година по цените од точка 1 
на оваа одлука за количините што ќе ги договорат 
производителите и организациите на ч пружен труд 
што се занимаваат со промет и прерс ботка на сон-
чоглед, соја и маслодајна репка — а до количините 
што договорно се утврдуваат со билансот на основ-
ните земјоделски производи на републиките одно-
сно на автономните покраини, а над тие количини 
откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на 
прехранбени производи. 
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Врз основа на билансот, со договор помеѓу Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи на организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономиите покраини, 
се утврдува начинот на извршување на обврските 
од став 1 на оваа точка 

Договорите на организациите за резерви, склу-
чени според став 1 на оваа точка, се регистрираат 
ка ј надлежните организации за резерви на репуб-
ликите односно на автономните покраини 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 

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

Е п бр 543 
С октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 

643. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от договор за остварување на политиката за развој 
на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опш-
тествениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, С О Ј У З Н И О Т извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА 

ОД РОДОТ МА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителските продажни 
цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот 
на 1934 година, и тоа за 

Дин/kg 
1) сончоглед 42,50 
2) соја 42,50 
3) маслодајна репка 40,30 

Цените од став 1 на оваа точка Не служат како 
ОСЕТОВ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рампите на репродукциони^ целини, 
односно за договарање на производството откупот 
и прометот на тие производи и како основ за форми-
рање на цените на производите добиени со прера-
ботка на сончоглед, соја и маслодајна репка 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за еден килограм сончоглед, соја односно маслодај-
на репка франко магазин вагон, шлеп или друго 
превозно средство во местото на продавачот, по из-
бор на купувачот. 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука важат за ' 
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага 

и 3% нечистотен, 
2) СОЈ а што содржи 13% влага и 2% нечистотен; 
С) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% 

нечистотии 
За секој процент на содржината на маслото над 

или под 40%, производителската продажна цена за 
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сончоглед се зголемува односно се намалува за 1,062 
динари за еден килограм 

За секоЈ процент влага над или под 11% и за 
секоЈ процент нечистотија над или под 3% за сон-
чоглед, за секој процент влага над или под 13% и 
за секоЈ процент нечистотија над или под 2% за 
СОЈа, ќ за секој процент нечистотија над или под 
2% за СОЈа, и за секоЈ процент влага пад или под' 
7% и за секоЈ процент нечистотија пад или под 2% 
за маслодајна репка, цените се зголемуваат одно-сно 
намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на 
оваа одлука за еден килограм сончоглед, СОЈ а одно-
сно маслодајна репка 

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

Е п бр 539 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р 

644. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА 

ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репка сами или во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст производители) за шеќерната 
репка од родот на 1984 година им ее обезбедува заш-
титна цена од 3,83 динари за еден килограм 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините на шеќерна репка од ро-
дот на 1984 година што производителите ќе им ги 
понудат на организациите за резерви во согласност 
со одредбите на оваа одлука 

2 Пената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репка со дигестта од 15 5% За секој про-
цент на дигестија поголем или помал од 15,5%, це-
ната од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно 
се намалува за 0,2471 динар за еден килограм 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста 
шеќерна репка, по одбивање на тежината на тзгѓи 
примеси земЈа и неисправно отсечени глави, лисЈа, 
зкилички и опавчиња, франко натоварпа станика во 
местото на производителот, а по избор на купувачот, 
покрај железничка, бродска односно камионска 
рампа, кеј или дигалка подготвена за натовар во 
превозно средство 

3 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврден^ со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1935 година организациите за резерви на (републи-
ките и организациите за резерви на автономиите 
покраини купуваат соодветни количини на шеќер-
на репка според цените на шеќерната репка од точ-
ка 1 па оваа одлука за количините што ќе ги дого-

ворат производителите па шеќерна репка и шеќер 
и организациите на здру.жен труд што се занима-
ваат со промет на шекер — а до количините што 
договорно се утврдуваат со билансот па основните 
земјоделски производи на републиките односно на 
автономните покраини, а над тие количини откуп 
ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени производи 

Врз основа на билансот, со договор помеѓу Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи на организациите за резерви на републиките и 
cpi анизациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на извршување на обврските 
од став 1 на оваа точка 

Договорите склучени според ста^ 1 од ,оваа точ-
ка CQ регистрираат к а ј надлежната организација за 
резерви на републиката, односно на автономната 
покраина па ЧИЈ а териториј а е седиштето на произ-
водителот. 

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

Е п бр 544 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен СОЕЅТ 

; Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р 

645. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за остварување на политиката за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со 
Општествениот план па Југославија за периодот од 
13G1 до 1085 година ( ,Службен лист на С Ф Р Ј ' , бр 
59/32), во соработка со извршните совети' на собра-
нијата на републиките и извршните совети и д со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА 

ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 
1984 ГОДИНА 

1 Се утврдува производителот продажна 
цена од 4,25 динари за шеќерна ,репка од родот на 
1934 година, која служи како основ за самоуправно 
спогодување и општествено договарање во рамките 
на репродуктивните целини, односно за договарање, 
на производството, откупот и прометот на тие про-
изводи и како основ за формирање на цените на 
производите добиени со преработка на шеќерна 
репка 

2 Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репка со дигестија од 15,5% За секој цел 
процент на дигестија поголем или помал од 15,5%, 
цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува 
односно се намалува за 0,2712 динара за еден кило-
грам, со тоа што дропките се земаат предвид 

3 Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репка, по одбивање на тежината на 
други примеси, земја и неисправно отсечени глави, 
лисЈа, жилички и опавчиња, франко натоварна 
станица во местото на производителот, а по избор 
на купувачот, покрај железничка, бродска односно 
камионска рампа кеј или дигалка, подготвена за 
натовар во превозно средство. 
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4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е п бр 542 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

РОДОТ МА 1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат суров памук сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст п р о и з в о д и т е л и ) за суровиот памук 
од родот на 1984 година им се обезбедуваат заштит-
ни цени, и тоа за 

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

Дин/kg 
77,20 
64 70 
61,40 
59,20 

резерви на републиката односно на автономната по-
краина на ЧИЈ а територија е седиштето на произво-
дителот 

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

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

Е п бр 535 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

647. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за остварување на политиката за раз -
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година („Службен лист на С Ф Р Ј ' , 
бр 59/82), во соработка со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ П Р О Д А Ж Н И ЦЕНИ 
ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителски продажни 
цени за суров памук од родот на 1984 година, и 
тоа за 

Дин/kg 
1) суров памук од I класа со просечен 

рапдман 31 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат на количините на суров памук од ро-
дот на 1984 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 се подраз-
бираат франко откупно место на производителот, а 
важат за суров памук со 8,50/о влага 

3 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
А985 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини купуваат суров памук од родот на 1984 го-
дина по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чините што ќе ги договорат производителите и ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на суров памук — а до коли-
чините што договорно се утврдуваат СO билансите на 
основните земјоделски производи на републиките, 
односно на автономните покраини, а над тие коли-
чини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резер-
ви на индустриски производи 

Врз основа на билансот со договор помеѓу Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи на организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраи-
ни се утврдува начинот на извршување на обврски-
те од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат к а ј надлежната организација за 

2) суров памук од И класа, со просечен 
рандман 30 

3) суров памук од III класа, со просечен 
рандман 30 

4) суров памук од IV класа, со просечен 
рандман 28 

85,82 

71,92 

68,25 

65,77 
ч Цените од став 1 на оваа точка служат како 

основ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цени, 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие произв-оди и како основ за ф о р -
мирање на цените на производите добиени со пре-
работка на суров памук 

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

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

Е п бр 534 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р, 
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648. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до ±9В5 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата па 
автономиите покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат тутун сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во ната-
мошниот текст производители) за суровиот тутун 
од^ родот на 1984 година им се обезбедува заштитна 
цена во просек од 160 динари за еден килограм 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините на суров тутун од родот 
па 1934 година што производителите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви на републиките и 
па организациите за резерви на автономните покра-
ини во согласност со одредбите на оваа одлука 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на видовите, типовите и класите на суров ту-
тун што се утврдени со Мерилата за класификација 
на тутунот, кои се објавени како додаток на ,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 27/61 и претставуваат соста-
вен дел на Наредбата за измени и дополненија на 
Наредбата за откупните цени за тутун од родот на 
1961 година 

3 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на полрггиката за развој на аг-
роипдустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1955 родина, организациите за резерви^ на републи-
ките и организациите за резерви на автономиите 
покраини купуваат суров тутун од родот на 1981 го-
дина по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чините што ќе ги договорат производителите и ор-
ганизациите па здружен труд што се занимаваат со 
промет и преработка на суров тутун — а до колИ-
читтите што договорно се утврдуваат со билансот на 
основни зелт одел ски производи на републиките од-
носно на автономните покраини, а над тие количини 
откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на 
индустриски производи 

Врз основа на билансот, со договор меѓу Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произво-
ди организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на 'извршување на обврските 
од став 1 на оваа точка 

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа 
томга се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката односно на автономната 
пол ранка на чија територија е седиштето на произ-
водителот 

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

Е п бр 533 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 

649. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за остварување на политиката за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр 59/82), во соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ДЕНА 
ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1 Се утврдува производителска продажна цена 
во просек од 177,82 динари за суров тутун од родот 
на 1981 година, која ќе служи како основ за само-
управно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукционите целини, односно за 
доховарање на производството, откупот и прометот 
на тие производи и како основ за формирање на 
цените на производите добиени со преработка на 
суров тутун 

2 Производителскитс продажни цени по оддел-
ни сорти и класи на тутун се утврдуваат во рам-
ките на просечната цена од точка 1 на оваа одлука. 

3 Цените од точ 1 и 2 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магазин — по избор на 
купувачот 

4 Цената од точка 1 на оваа одлука се одне-
сува на видовите, тип-овите и класите на суров ту-
тун што се утврдени со Мерилата за класификација 
на тутунот, кои се објавени како додаток на „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 27/61 и претставуваат соста-
вен дел на Наредбата за измени и дополненија на 
Наредбата за откупните цени за тутун од родот на 
1961 година 

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

Е п бр 531 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

ч Потпретседател, 
Борисав СребриЌ, с р 

650 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот o l 1981 
до 1935 година (,Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот изв!ршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА З А Ш Т И Т Н И Т Е НЕМИ ЗА ДОБИТОК З А 1 9 8 4 

Г О Д И Н А 

1 На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат добиток сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители (во -ната-
мошниот текст производители) во 1984 година им 
се обезбедуваат заштитни цени за добитокот за ко-
лење, и тоа за . 



Петок, 14 о,кто-мври 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Б,рој 54 - Страна 1517 

А. Свињи 
Д и н / k g 
топла 

полутка 

Месеста свињи и НИВНИ меѓусебни ме-
леви, кои имаат на јмалку 35'% месо во полу-
тки за I тежината група, 340/0 месо во полу-
тки за II тежинска група и 33'% месо во по-
ЛЈ тски за III тежината група, според југо-
словенскиот стандард Месести свињи за 
индустриска преработка — J U S Е С1021, 
цена за 1 килограм 131,10 

За свињи што содржат поголем процент 
на месо, цената се пресметува со примена 
на месеста единица од динари 3,54 

Цената за свињи што содржат помал 
процент на месо или кои според своите 
карактеристики не спаѓаат во м е с е с т сви-
њи, се намалува за лесни и тешки свињи за 
7%, а за маски за 15% во однос на пропи-
шаната цена од став 1 на ОВОЈ оддел 

Процентот на месо се утврдува на лини-
јата за колење во однос на класичната те-
жина 1на топлите полутки според Југосло-
венскиот стандард Месести свињи за инду-
стриска преработка — J U S Е.С1.021, според 
табелата б на тој стандард. 

Б . Говеда: 

1) Јуниња - Јунешко месо 

Јунешкото месо мора да потекнува од 
машки кекастрирани грла, кои во моментот 
на колењето не се помлади од шест месеци 
ниту постари од 13 месеци, односно да не 
изгубиле повеќе од еден чивт млечни секачи, 
или од женски грла и кастриран^ машки 
грла кои со моментот на колењето не биле 
помлади од шест месеци ниту постари од 30 
месеци и мора да ги исполнува следните 
^слови 

а) е к с т р а к л а с а 
Масата р а обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 180 kg 212,20 

б) I к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ла -
дењето мора да изнесува најмал,ку 150 kg 206,00 

в) II к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 120 kg 202,10 

г) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на обработениот труп пред л а -

дењето може да изнесува помалку од 120 kg 105,80 

2) говеда постари од 30 месеци — го-
ведско месо 

а) I к л а с а 

Масата на обработениот труп пред л а -
дењето мора да изнесува на јмалку 200 kg 154,50 

б) II к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 150 kg 142 Д О 

Дин /kg 
топла 

полутка 

в) III к л а с а 

Масата на обработениот труп пред л а -
дењето мара да изнесува н а ј м а л к у 100 kg 137,00 

г) н а д в о р о д к л а с а 

Масата на одработениот труп пред ла -
дењето мора да изнесува на јмалку 100 kg 130,90 

В. Овци 

1) згоени јагниња, од 5 д,о 12 месеци 
старост, кои не измениле ниту еден мле-
чен заб 

а) I класа, тешки на јмалку 20 kg со 
рандман на јмалку 54% 259,70 

б) I I класа, тешки на јмалку 20 kg со "" 
ранд ман на јмалку 50'% 242,70 

2) згоени ш и л е ж и њ а над 1 до 2 години 
старост, што имаат најмногу два постојани 
заба 

а) I класа, тешки на јмалку 25 kg со 
рандман на јмалку 52% 229,50 

б) II класа, тешки на јмалку 25 kg со 
рандман на јмалку 48'% 212,99 

3) згоени овци и овни, над две години 
старост. 

а) I класа, до 5 години старост, со н а ј -
малку 6 постојани заби, тешки на јмалку 
30 kg со рандман н а ј м а л к у 50% 188,20 

б) II класа, до пет години старост, со 
на јмалку 6 постојани заби, тешки на јмал -
ку 20 kg со рандман на јмалку 46% 178,70 

2 Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука 
ќе се применуваат на количините на добиток што 
производителите ќе им ли понудат на организаци-
ите за резерви џа републиките и на организациите 
за резерви на автономните покраини во согласност 
со одредбите на оваа одлука 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т за 
еден килограм топл,и полутки, а ЧИЈ а тежина и 
класа се утврдени на линијата за колење најдоцна 
2 часа по колењето Трошоците за оцена на месеста 
и за класификаци ја се содржани во цената на ч и -
нењето на топлите полутки 

4 Транспортните трошоци за добиток, натова-
рен во кам,ион или вагон (по избор на купувачот), 
паѓаат врз товар на купувачот 

5 Цените" од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на квалитетот на добитокот пропишан 

1) со југословенскиот стандард Месести свињи 
за индустриска преработка — J U S Е С! 021; 

2) со југословенскиот стандард Месо од говеда 
во трупови и полутки за индустриска преработка 
- J U S Е С1 022, 

3) со Решението за прописите за квалитетот на 
говедата и овците за колење и гоење РК-Е2 — III 
изменето и дополнето издание („Службен лист на 
СФРЈ" , бр 21/69 и 55/69) 

6 Преземање на добитокот по квалитетот вр -
шат овластените стручни служби 

7 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат добиток односно топли полутки 
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по цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се за-нимаваат со про-
мет и преработка на добиток — а до количините 
што договорно се утврдуваат со билансот на основ-
ните земјоделски производи на републиките однос-
но на автономните покраини, а над тие количини 
откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договорот меѓу Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи, организациите за резерви на републиките 
и организациите за резерви на автономните покра-
ини се утврдува начинот на извршување на обврс-
ките од став 1 на оваа точжа 

Договорите склучени во смисла на став 1 од 
оваа точка се регистрираат каЈ надлежните орга-
низации за резерви на републиките односно орга-
низациите за резерви на автономиите покраини 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 

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

Е п бр 529 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен Совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с Р 

651. . 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за остварување на политиката за раз -
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" , бр 
59/82), во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, С О Ј У З Н И О Т из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

З А П Р О И З В О Д И Т Е Л С К И Т З П Р О Д А Ж Н И П Е Н И 
ЗА ДОБИТОК ЗА К О Л Е Њ Е ЗА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителските продажни 
цени за добиток за колење, и тоа за 

А. Свињи 
Дин/kg 
топла 

полутка 
Месеста свињи и нивни меѓусебни ме-

леви, кои имаат на јмалку 350/о месо во по-
лутки за I тежинска група, 34'% месо во 
полутки за II тежинска група и 33% месо 
во полутки за III тежината група според 
југословенскиот стандард Месести свињи 
за индустриска преработка — J U S Е С1 021, 
цена за еден килограм 145,70 

За свињи што содржат поголем про-
цент на месо, цената се пресметува со при-
мена на месеста единица од динари 3,94 

Д и н / k g 
топла 

полутка 
Цената за свињи што содржат помал 

процент на месо или што по своите к а р а к -
теристики не спаѓаат во месести свињи, се 
намалува за лесни и т е ш к и свињи за 7%, 
а за масни за 15'% во однос на пропишана-
та цена од став 1 на ОВОЈ оддел 

Процентот на месото се утврдува на 
линијата за колење во однос на кланична-
та тежина на топлите полутки, според ју -
гословенскиот стандард Месести свињи за 
индустриска преработка — J U S Е С1 021, 
според табелата б на ТОЈ стандард 

Б. Говеда 

1 телиња — телешко месо 
Телешкото месо што потекнува од ж и -

вотни кои претежно се хранети со млеко 
или со еквивалентна замена за млеко и 
кои во моментот на колењето не биле по-
стари од шест месеци, мора да ги испол- v  
нува следните услови 

а) е к с т р а к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 40 kg, 
а не смее да биде поголема од 125 kg 268,20 

б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла-

дењето мора да изнесува на јмалку 30 kg, 
а не смее да биде поголема од 125 kg 251,90 

в) II к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува н а ј м а л к у 25 kg, 
а не смее да биде поголема од 125 kg 244,90 

г) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла-

дењето може да биде под 25 kg или над 
125 kg 238,10 

2) Јуниња — Јунешко месо 

Јунешхото месо мора да потекнува од 
машки некастрирани грла, кои во моментот 
на колењето не се помлади од шест месеци 
ниту постари од 18 месеци, односно не из-
губиле повеќе од еден чифт млечни секачм 
или од женски грла и од кастрираии маш-
ки грла кои во моментот на колењето не 
биле помлади од шест ниту постари од 20 
месеци мора да ги исполнува следните ус-
ло-ви 

а) е к с т р а к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 180 kg 235,80 

б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 150 kg 228,90 

в) II к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 120 kg 224,30 

г) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето може да изнесува помалку од 120 kg 217,50 
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Дин/kg 
топла 

полутка 
3) говеда постари од 30 месеци — го-

ведско месо 

а) I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 200 kg 171,70 

б) II к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 150 kg 157,90 

в) III к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува на јмалку 100 kg 152,20 

r) н а д в о р о д к л а с а 
Масата на о-бработениот труп пред ла -

дењето мора да изнесува н а ј м а л к у 100 kg 145,40 

В. Овци 

1) Згоени Јагниња, од пет до 12 месеци 
старост, кои не измениле ниту еден мле-
чен заб 

а) од I класа, теш,ки на јмалку 20 kg 
со раадман на јмалку 54% 288,60 

б) од II класа, тешки на јмалку 20 kg 
' со рапдман на јмалку 50% 269,70 

2) 3 го еип шилежиња, над една до две 
години старост, кои имаат најмногу 2 по-
стојани заба. 

а) од I класа, тешки на јмалку 25 kg 
со раидман на јмалку 52,0/о 255,00 

б) од II класа, тешки на јмалку 25 kg со 
рандман на јмалку 48'Vo 236,60 

3) Згоени овци и овни, над две години 
старост 

а) од I класа, од пет години старост, со 
на јмалку шест постојани заби, тешки н а ј -
малку 30 kg со рандман на јмалку 50% ' 209,10 

б) од II класа, до пет години старост, со 
на јмалку шест постојани заби, тешки н а ј -
малку 30 kg со рандман на јмалку 46% 198,60 

2 Цените од точка 1 на оваа одлука служат 
како основ за самоуправно спогодување и општес-
твено договарање во рамките на репродукционите 
целини, односно за договарање на откупот и про-
метот на тие производи и како основ за формирање 
на цените на производите добиени со преработка на 
добиток 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т за 
еден килограм топли полутки, ЧИЈ а тежина и класа 
се утврдени на линијата за колење, најдоцна два 
часа по колењето Трошоците за оцена на месеста 
и за класификација се содржани во цената на чи-
нењето на топлите полутки, а изнесуваат еден про-
мил од вредноста на топлите полутки 

4 Транспортните трошоци зч добитокот, нато-
варен во камион иди вагон по избор на купувачот, 
паѓаат врз товар на купувачот 

5 Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат на квалитетот на добитокот пропишан 

1) со Југословенскиот стандард Месести свињи 
за индустриска преработка — J U S ЕС1021 , 

2) со Југословенскиот стандард Месо од говеда 
во трупови и полутки за индустриска преработка — 
JUS Е С1 022, 

3) со Решението за прописите за квалитетот за 
говедата и овците за колење и гоење РК-Е2 — II I 
изменето и дополнето издание („Службен лист на 
СФРЈ" , бр 21/69 и 55/69) 

6 Преземање на добитокот по квалитетот Бри-
шат овластените стручни служби 

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

Е еп бр 530 
6 октомври 1983 година i 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р. 

652. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развоЈ на 
а^роиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и со извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ З А В О Л Н А З А 

1984 ГОДИНА 

1 На организациите на здружен труд што про-
изведуваат волна сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители (во ната -
мошниот текст производители) во 1984 година им 
се обезбедуваат заштитни цени за волна, и тоа за : 

Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа 262,40 
2) волна мерино I класа 1 229,50 
3) волна полу мерино 1а класа 205,50 
4) волна полумерино 16 класа 173,40 
5) волна цигаја Па ,класа 137,00 
6) волна цигаја Пб класа 125,60 
7) волна руда праменка I l i a класа 109,50 
8) волна руда праменка Ш б класа 107,20 

Заштитните цели од став 1 на оваа точка ќ е се 
,применуваат на количините волна што производи-
телите ќе им ги понудат на организациите за резер-
ви на републиките и на организациите за резерви 
на автономните покраини во согласност со одредби-
те на оваа Одлука 

2 Цените на волната стрижена од Јагниња ( ja-
рина) се пониски за 10% од цените на волната од 
иста класа од точка 1 на евра одлука 

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

Цените на бела табачка волна се пониски за 
30% од цените на волната од иста класа од точка 1 
па оваа одлука, а цените на табћчка волна во боја 
или шарена — за 40% од соодветната цена за рун-
ска волна, ако поради симнување со хемиски сред-
ства волната не е битно оштетена Ако оштетува-
њето е поголемо, купувачот и производителот согла-
сно ја утврдуваат цена!а , сразмерно со оштетува-
њето 

3 Цените се подразбираат врз база на испрана 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната 
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пропишан оо ЈУГОСловенскиот стандард JUS F В1 012 
донесен со Решението за Југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на С Ф Р Ј б р 19/72) 

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

5 Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1Ѕ85 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат волна по цените од точка 1 на 
оваа одлука за количините што ќе ги договорат про-
изводителите и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет и преработка на волна — а 
до количините што договорно се утврдуваат со би-
лансите на основните земјоделски производи на ре-
публиките, односно на автономните покраини, а над 
тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи 

Врз основа на билансна е, со договор помеѓу Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на извршување на обврските 
од став 1 на оваа точка 

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа 
точка се регистрираат ка ј надлежната организација 
за резерви на републиката, односно организаци-ја 
за резерви на автономната покраина на чија 
територија е седиштето на производителот 

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

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

Е п бр 528 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Борисав Сребриќ, с р 

653. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от доховор за остварување на политиката за развој 
на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и со извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРО Д 4 1Ш1 ЦЕНИ 

ЗА ВОЛНА ЗА 1984 ГОДИНА 

1 Се утврдуваат производителските продажни 
цени за волна, и тоа за ( 

т Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа 291,60 
2) волна мерино I класа '255,00 
3) волна полумсрино 1а класа 228,30 
4) волна полумерино 16 класа 192,70 
5) волна пигаја Па класа ' 152,20 
6) волна цигаја 116 класа 139,50 
7) волна руда праменка ИТа класа 121,70 
8) волна руда праменка Шб класа 119,10 

Цените од став 1 на оваа точка служат како ос-
нов за самоуправно спогодување и општествено до-
говарање во рамките на репродукциони^ целини, 
односно за договарање на производството, откупот и 
прометот па тие производи и како основ за форми-
рање на цените на производите добиени со прера-
ботка на волна 

2 Цените на волна стрижена од Јагниња Стри-
на) се пониски за 5'0/о од цените на волна од иста 
класа од точка 1 на оваа одлука 

Цените на волна во 6oja се пониски за 10% од 
цените на волна од иста класа од точка 1 на оваа 
одлука 

Цените на бела табачка волна се пониски за 
30% од цените од точка 1 на оваа одлука, а цените 
на табачка волна во бoja или шарена — за 40% од 
соодветната цена за рунска волна, ако поради сим-
нување со хемиски средства волната не е битно ош-
тетена 

3 Цените од точ 1 и 2 на оваа одлука се подраз-
бираат врз база на испрана волна и се однесуваат 
на' квалитетот на волната пропишан оо Југословен-
скиот стандард JUS F В1 012 донесен со Решението 
за југословенските стандарди од областа на текстил-
ната индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/72) 

4 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 

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

Е п бр 536 
6 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с р 

654. 

Врз основа на член 81 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр 25/77, 17/78 и 5/82), во спогодба со На-
родната банка на Југославија, сојузниот секретар 
за надворешна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ 
ЗАПРИЈАВУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАДВО-
ГЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТИЕ ОБРАСЦИ 

1 Во Упатството за обрасците за пријавување на 
договори за надворешнорговски промет и за начи-
нот на пополнување на тие обрасци („Службен лист 
на СФРЈ ' , бр 1/78, 8/82 и 42/83) во точка 17а од-
редбата под 4 се менува и гласи 

„4) во рубриката „забелешка" се запишуваат 
вредноста и видот на стоките за кои е преземена 
обврска за извоз и рокот на извозот на тие стоки " 

2 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен ЛИСТ на 
СФРЈ" 

П бр 22006 
28 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Д-р Миленко Бојаниќ, с р 
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655. I 1 1 ' 

Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 
15 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр 
49/76 и 41/81), во согласност со С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет што Советот ja дава врз основа на согласност 
со надлежните републички покраински органи, Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА И З М Е Н И НА ОДЛУКАТА К А М А Т Н И Т Е 
С Т А П К И З А КУПУВАЊЕ Х А Г Ш И ОД В Р Е Д -

Н О С Т И Н А К Р Е Д И Т И Т Е О Д П Р И М А Р Н А Т А 
ЕМИСИЈА 

1 Во Одлуката за каматните стапки за купу-
вање хартии од вредност и на крздитите од при-
марната емисија („Службен лист на СФРЈ", бр 4/82, 
32/82, СО/82, 4/83 и 36/83) во точ 3 и За процентот 
„2о%" се заменува со процентот ,,35%". 

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

Г О бр бб 
5 август 1983 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменика гувернер 
на Народната банка на Југославија 

Миодраг Велиновиќ, с р 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за издава-
ње на Списокот на стоките опфатени со одделни 
форми на извозот и увозот и за постапката на кон-
трола на царинските органи во врска со примену-
вањето на ТОЈ список, објавен во „Службен лист па 
СФРЈ", бр 27/83, се поткрале долунаведените гре-
шки, та се дава 

И С П Р А В К А 
М А ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ Н А С П И С О К О Т 
Н А СТОКИТЕ ОПФАТЕНИ СО О Д Д Е Л Н И Т Е ФОР-
МИ ЦА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА П О С Т А П К А Т А 
НА КОНТРОЛА МА Ц А Р И Н С К И Т Е О Р Г А Н И ВО 
ВРСКА СО ПРИМЕНУВАЊЕТО МА ТОЈ СПИСОК 

/г 

Во Списокот на стоките опфатени со одделните 
форми на извозот и увозот, и тоа 

во тар 6poj 08 12 по одредбата под 5 треба да 
се додаде по грешка изоставената одредба под 6, 
КОЈ а гласи 

„6) Боровници ЛБ Ј1Б 08 12 60001", 
во тар број 19 08/26 во колона 5, наместо бројот 

„19 08 21005" треба да стои „19 08 22001", 
во тар број 20 03/2 во колона 5 наместо бројот 

„20 03 20012" треба да стои „20 03 20018", 
во тар број 20 06/26 во колона 5, наместо бројот 

„20 03 20203" треба да стои „20 06 20208", 
во тар број 25 30/2 во колона 5, наместо бројот' 

„25 30 20003" треба да стои „25 30 20008", 

во тар 6poj 28 13/6а-2 во колона 5, наместо бро-
јот „28 13 06121' треба да стои „28 13 06138", 

во тар 6poj 28 14/Зв во колона 5, наместо бро-
јот „28 14 33003" треба да стои „28 14 33008", 

во тар 6poj 28 42/2а-10 во колона 5, наместо 
бројот „23 42 21103" треба да стои „28 42 21109", 

" во тар 6poj 29 26/26 во колона 5, наместо бро-
јот „29 26 23003" треба да стои „29 26 22007", 

во тар Cpoj 29 26/2 по одредбата под б треба да 
се додаде по грешка изоставената одредба под в, 
која гласи 

,,в) алдимини ЛБ ЛБ 29 26 23003"; 
во тар 6poj 29 31/4а во колона 2 наместо зборот: 

(едитис) ipeba да стои (тетидис), 
во глава 30 наместо тарифниот број 20 02 тре-

ба да стои тарифен 6poj 30 02, 
во тар 6pcj 30 05/За и 6 во колона 4, наместо 

кратенката „ЛБ" треба да стои „ЛБ ѓ " , 
во тар 6poj 36 02/1 во колона 5, наместо бројот: 

„36 02 10001" треба да стои „36 02 10006", 
во тар број 38 19/1 во колона 5, наместо бројот: 

„38 19 01009' треба да стои „38 19 00002", 

во тар 6poj 38 19/26 во колона 5, наместо бројот: 
„38 19 03001" треба да стои „38 19 12000", 

во тар број 4011/6д во колона 6 треба да се 
брише по грешка внесениот збор „парч 

во тар број 41 01/1Ѓ во колона 5 наместо бро-
јот „41 01 10806" треба да стои „41 01 10601", 

во тар број „41 01/Зѕ во колона 5, наместо бро-
јот „41 01 11004" треба да стои „41 01 31005", 

во тар 6poj 41 09/1 и 2 во колона 3, наместо кра-
тенката „Кк" треба да стои „ЛБ", 

во тар 6poj 42 0Ѕ/1а во колона 5, наместо бро-
јот „42 06 11006" треба да стои „42 06 11005", 

во тар 6poj 44 22/26 во колона 5, наместо бро-
јот „44 22 22202" треба да стои „44 22 22002", 

во тар 6poj 52 01/1 во колона 5, наместо бројот: 
„52 01 30003' треба да стои „52 01 10003", 

во тар број 55 07/1 во колона 5, наместо бројот: 
„55 07 10055" треба да стои „55 07 10005", 

во тар 6poj 58 08/2 во колона 5, наместо бројот: 
„58 08 21И8"треба да стои „58 08 20018", 

во тар 6poj 65 01/1 во колона 5, наместо бројот: 
„65 01 10006' треба да стои „65 01 10005", 

на страна 747 наместо тарифниот 6poj 60 09 
треба да стои тарифен 6poj 69 09 

во тар 6poj 70 15/3 во колона ,5, наместо бројот: 
„70 15 20004" треба да стои „70 15 30004", 

во тар 6poj 71 05/26 во колона 5, наместо бројот: 
„71 05 22008" треба да стои „71 05 22006", 

во тар број 73 02/1а во коолна 2, наместо збо-
ровите „од 80% Мп" треба да стои „до 80% Мп", 

во тар 6poj 73 05/2 во колона 5 наместо бро-
јот „73 05 20010" треба да стои „73 05 20018", 

во тар 6poj 73 11/2 во колона 5, наместо бројот: 
„73 11 20003" треба да стои „73 11 20005", 

во тар број 73 15/22 во колона 2, наместо зборо-
вите „преработувани, поголеми", треба да стои: 
„преработувани, со дебелина поголема", 
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во тар 6poj 73 15/25 во колона 2, наместо зборо-
вите „Лимови и плочи- валани, кои не се4 понатаму 
преработувани со дебелина помала од 3 mm, од 
високоЈаглероден челик" треба да стои „Лимови и 
плочи, валани, кои не се понатаму преработувани, 
со дебелина од 3 m m до 4,75 mm, од други легира-
ни челици", 

во тар 6poj 73 37/1а во колона 2, наместо збо-
ровите „натпритисок од 0,5 бара" треба да стои 
„натпритисок до 0,5 ba ra" , 

во тар 6poj 73 38/16-1 во колона 5, наместо 
Бројот' „73 38 12100" треба да стои „73 38 12109", 

во тар 6poj 74 19/За-4 во колона 5, наместо бро-
јот „74 19 32008" треба да стои „74 19 31400", 

во тар 6poj 76 01/26 во колона 2, наместо збо-
рот „леани" треба да стои „ливни", 

во тар 6poj 80 04 во колона 2, наместо зборо- , 
вите „тежина од" треба да стои „тежина до", 

во тар 6poj 82 02/1а-1 во колона 5, наместо бро-
дот „82 02 01103" треба да стои „82 02 11103", 

во тар. 6poj 82 04/4, 5а, л во колона 2, наместо 
зборовите „4) Менгелиља и стегалки 

5) Гарнитури на алати ' 
а) за часовнИчари, 

ч л) за други", треба да стои , 
„4) Менгелиша и стегалки 
5) Гарнитури на алати^ 

а) за часовничари 
л) други", 

во тар броЈ 82 05/1в-2 во колона 5, наместо бро-
јот „82 05 12207" треба да стои „82 05 13207", 

во тар 6poj 83 07 во колона 2, наместо зборот 
„вклучува јќи" треба да стои „исклучувајќи" , 

во тар 6poj 84 01/2 во колона 2, 3, 4 и 5, на-
место зборовите 

„2) Делови Л Б Л Б 84 01 22018 
а) делови за котли од точка 1 под а) на ОВОЈ 

тарифен 6poj Л Б Л Б 84 01 22018 
б) други делови" 

треба да стои 
„2) Делови' 

а) делови за котли од точка 1 под а) на ОВОЈ 
тарифен 6poj Л Б Л Б 84 01 21003 

б) други делови Л Б Л Б 84 01 22018", 
во тар, 6poj 84 10/2а во колона 5, наместо 6pojoT v 

„84 10 50009" треба да стои „84 10 20006", 
во тар 6poj 84 19/2а во колона 5, наместо бродот 

„84 19 20003" треба да стои „84 19 21003", 
во тар 6poj 84 22/4а1-б1 во колона 5, наместо 

бр0Ј0т „84 22 41131" треба да стои „84 22 41138", 
во тар 6poj 84 23/6а-1 во колоните 2, 3, 4, 5 и 6, 

наместо текстот 
„6) Други машини, 

несамоодни Л Б ^ Л Б 84 23 61109 парч 
а) влечни вибро-

-валЈаци и ежеви 
1) сопствена тежина 

до 6 t 
треба да стои 

„6) Други машини, . 
t несамоодни ^ 

а) влечни вибро-
-валЈаци и ежеви . 
1) сопствена 

тежина до 
6 t Л Б Л Б 84 23 61109 парч.", 

во тар број 84 40/4а во колона 5, наместо бро-
јот „84 40 43008" треба да стои „84 40 43007", 

во тар 6poj 84 45/9в во колона 5, наместо бро-
јот „84 45 09038" треба да стои „84 45 09030", 

во тар 6poj 84 45/12 в во колона 5, наместо бро-
дот „84 45 12300" треба да стои „84 45 12309", 

во тар 6poj 84 54/2 во колона 5, наместо бројот 
„84 54 20003" треба да стои „84 54,20009", 

во тар 6poj 84 55/1 во колона 5, наместо брОЈОт 
„84 55 10009"/треба да стои „84 55 10008", 

во тар 6poj 84 56/4 во колоните 3, 4, и 5 треба 
да се брише по грешка отпечатениот текст „ЛБ Л Б 
84(56 35005"; 

во тар 6poj 84 59/6а во колона 5, наместо брОЈОт 
„84 59 60018" треба да стои „84 59 61018", 

во тар 6poj 84 59/8к во колона 5, наместо бро-
ЈОТ „84 59 81400" треба да стои „84 59 814 18", 

во тар број 84 60/3 во колона 5, наместо бројот 
„84 60 36018" треба да стои „84 60 30018", 

во тар 6poj 85 01/86 во колона 4, наместо кра-
тенката „ЛБ" треба да стои „Кв", а во колона 5 
наместо 6РОЈОТ „85 01 82005" треба да стои „85 01 
82000", ( 

во тар 6poj 85 01/8в во колона 4, наместо к р а -
тенката , Л Б ' треба да стои „Кв", а во колона 5, 
наместо брОЈОТ „85 01 82018" треба да стои 
„85 01 83007", 

во тар 6poj 85 13/1а-3 во колона 5, наместо бро-
ЈОТ „85 13 11505" треба да стои „85 13 11300", 

во тар број 85 17/2а во колона 5, наместо бро-
ЈОТ „35 17 31008" треба да стои „85 17 21002", 

во тар 6poj 85 17/26 во колона 5, наместо бро-
ЈОТ „85 17 32004" треба да стои „85 17 22009", 

во тар број 85 17/2в во колона 5, наместо бро-
јот „85 17 33000" треба да стои ,85 ±7 23005", 

во тар 6poj 85 20/2 во колона 5, наместо броЈот 
„85 20 20002" треба да стои „85 20 20008", 

во тар 6poj 85 24/5а во колона 5, наместо бро-
ЈОТ „85 24 50009" треба да стои „85 24 51009", 

во тар 6poj 87 04/1 во колоните 3, 4, 5 и 6 треба 
да се додаде по грешка изоставениот текст „ЛБ 
Л Б 87 04 10018 - " - " , 

во тар 6poj 87 04/2 во колоните 3, 4, 5 и 6 треба 
да се брише по грешка внесениот текст „ЛБ Л Б 
87 04 10013 - " - " , 

во тар 6poj 87 06/2Ѓ-2 во колона 5, наместо бро-
дот „87 06 20694' треба да стои „87 06 20624", 

во тар 6poj 88 05/1 во колона 5, наместо бројот' 
„88 05 10008" треба да стои „88 05 10002", 

во тар 6poj 88 05/2 во колона 5, наместо брОЈОт 
„88 05 20003" треба да стои „88 05 20008", 

во тар 6poj 88 05/3 во колона 5, наместо брОЈОт 
„88 05 30009" треба да стои .,88 05 30003", 

во тар брод 90 23 во колона 2, наместо зборот, 
„поихометри" треба да стои „психрометри", 

во тар 6poj 96 01 во колона 2 во вториот ред 
одозгора, наместо зборот „или" треба да стои „но", 

во тар брод 98 12/1в во колона 5, наместо бро-
дот „98 12 12009" треба да стои „98 12 13009" 

Од СОЈУЗНИОТ извршен совет, Белград 20 сеп-
тември 1983 година. 
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У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН II ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПЕРУ 

Се отповикува 
Кузман Димчевски од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Перу 

II 

Се назначува 
Алит а Вејзагиќ, досегашен член на Претседа-

телството на Републичката конференција на Соци-
јалистичкиот сојуз на Босна и Херцеговина, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Перу / 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши ОВОЈ указ 

IV 

ОВОЈ указ влегува во сила веднаш 

У бр 18 
26 септември 1983 година " 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

636 Одлука за заштитните цени за пченица 
од родот на 1984 година — — — — 1509 

637 Одлука за пркзводителските продажни 
цени за пченица од родот на 1984 година 1510 

638 Одлука за заштитната цена за (пченка од 
родот на 1931 година — — — — — 1510 

639 Одлука за производителската продажна 
цона за пченка од родот на 1984 година 1511 

640 Одлука за заштитните цени за оризова 
а-рпа од родот на 1984 година — — — 1511 

612 Одлука за производителските продажни 
цени за оризова арпа од родот на 1984 го-
дина — — — — — — — — — 1512 

642 Одлука за заштитните цени за сончоглед, 
соја м маслодајна репка од родот на 1984 
година — — — — — — — - — 1513 

643 Одлука за произв'одителските продажни 
цени за сончоглед, -СОЈ а ал маслодајна репка 
од (родот на 1984 година — — — — 1513 

644 Одлука за заштитната цена за шеќерна 
репка од родот на 1984 година — — — 1514 

645 Одлука за производителската продажна 
цена за шеќерна репка од (родот на 1984 
година — — — — — — — — — 1514 

646 Одлука за заштитните цени за суров па- ' 
мук од родот на 1934 година — — — — 1515 

647 Одлука за производителските продажни 
цени за суров па,мук од родот на 1984 го-
дина — — — — — — — — — — 1515 

648 Одлука за заштитната цена за суров ту-
тун од родот на 1984 година — — — 1516 

649 Одлука за производителската продажна 
цена за суров тутун од родот на 1984 го-
дина — — — — — — — — — 1516 

650 Одлука за заштитните цени за до-
биток за 1984 година — — — — — 1516 

651 Одлука за производител ските продажни 
цени за добиток за колеше за 1984 година 1518 

652. Одлука за заштитните цени за волна 
за 1984 година — — - - - - - 1519 

653 Одлука за производите леќите продажни 
цени за волна за 1984 година — — —- 1520 

654 Упатство за измена па Упатството за обра-
сците за пријавување на договори за над-
ворешнотрговски промет и за начинот на 
пополнување на тие обрасци 

655 Одлука за измери, на Одлуката за кама-
тните стапки за купување хартии од вред-
ност и на кредитите од примарната еми-
сија — — — — — — — — — — 

Исправка на Одлуката за издавање на Списо-
кот на стоките опфатени со одделните 
форми на извозот и увозот и за постап-
ката на контрола на царинските органи 
во врска со применувањето на ТОЈ список 1521 

Указн - - - - - - - - - - 1523 

- - 1520 

1521 




