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581. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРА-
ВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за работата и правата на делегатите во Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и на функционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 година. 

П бр. 380 
10 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РА-
БОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА 

ФУНКЦИЈАТА 

Член 1 

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат: 
„По исклучок, делегатите во Собранието на СФРЈ и 

функционерите во федерацијата од ст. 1 и 2 на овој член 
имаат право да ја продолжат работата според одредбите 
на овој закон за време подолго од една година од денот на 
престанокот на оваа функција, а најмногу уште шест месе-
ци, ако во тоа време стекнуваат право на пензија. 

Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ со свое решение ќе го утврди времето од став 3 на 
овој член за кое делегатите во Собранието на СФРЈ и 
функционерите во федерацијата од ст. 1 и 2 на овој член 
имаат право да продолжат со работата според одредбите 
на овој закон подолго од една година од денот на преста-
нокот на оваа функција." 

Член 3 

Во член 9 зборовите: „ги има сите права според овој 
закон како да останал на функцијата до крајот на времето 
на кое е избиран, односно именуван" се заменуваат со збо-
ровите: „ги има сите права според овој закон како да оста-
нал на функцијата, и тоа за време од една година од денот 
кога поднесол оставка, односно кога е разрешен од 
должноста пред истекот на времето на кое е избиран или 
именуван". 

Член 4 

Во член 10 став 1 зборовите: „член 7" се заменуваат 
со зборовите: „член 6". 

Член 5 

Во член 17 став 1 уводната реченица се менува и гла-
си: 

„Работата и правата врз основа на овој закон им пре-
стануваат на делегатите во Собранието на СФРЈ и на 
функционерите во федерацијата и пред истекот на време-
то утврдено во член 6 од овој закон." 

Член 6 

По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 

Во Законот за работата и правата на делегатите во 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на функционерите во федерацијата на кои 
им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/67 и 34/77), чл. 3, 5, 7, 8, 16а и 18 се бришат. 

Член 2 

Во член 6 став 2 зборовите: „именувал Претседате-
лот на Републиката" се заменуваат со зборовите: „имену-
вало Претседателството на СФРЈ". 

„Член 17а 

Делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите 
во федерацијата кои стекнале право врз основа на одред-
бите од член 7 на Законот за работата и правата на делега-
тите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на функционерите во федерацијата 
на кои им престанала функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр 17/67 и 34/77) продолжуваат да се користат со 
тоа право по влегувањето во сила на овој закон до истекот 
на времето за кое можеле да се користат со тоа право, а 
најмногу до една година." 
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член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

582. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ ЗА-
ЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕ-
ЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ПОДРАЧЈЕ-

ТО НА КОПАОНИК 

Се прогласува Законот за давање заем на Социјалис-
тичка Република Србија од средствата на постојаната бу-
џетска резерва на федерацијата за отстранување на после-
диците од земјотресот на подрачјето на Копаоник, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 10 октомври 1984 година. 

П бр. 382 
10 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-
БЛИКА СРБИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНА-
ТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕ-

СОТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК 

Член 1 
Од средствата на постојаната буџетска резерва на фе-

дерацијата на Социјалистичка Република Србија и се дава 
бескаматен заем во износ од 2.000,000.000 динари за от-
странување на последиците од земјотресот на подрачјето 
на Копаоник. 

Член 2 
Заемот од член 1 на овој закон Социјалистичка Репу-

блика Србија ќе го врати во постојаната буџетска резерва 
на федерацијата во текот на 1984 година, а најдоцна до до-
несувањето на Буџетот на федерацијата за 1985 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

583. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГО-

РИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 1984 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за купување на дизел-гориво и 
моторен бензин во 1984 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 
1984 година. 

П бр. 383 
10 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Преседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КУПУВА-
ЊЕ НА ДИЗЕЛ-ГОРИВО И МОТОРЕН БЕНЗИН ВО 

1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со дел од општествените средства за купување на дизел-
- гориво и моторен бензин во 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/83) во член 1 точка 2 по зборовите: „спо-
ред одредбите" се додаваат зборовите: „на член 1 став 3," 
а на крајот по зборовите: „за една третина" се додаваат за-
пирка и зборовите: „или преку количините купени во 1983 
година, ако е тоа поповолно за организацијата". 

Член 2 
Во член 2 став 2 зборовите: „од став 1 на овој члед" 

се заменуваат со зборовите: „од член 1 на овој закон". 

Член 3 
Во член 4 по зборовите: „подготвителни работи," се 

додаваат зборовите: „со собирање, превоз и преработка на 
отпадочен материјал и со производство на секундарни су-
ровини, со превоз на јаглен,". 

Член 4 
Во член 5 став 2 зборот: „електродистрибуцијата" се 

заменува со зборовите: „производство, пренос и дистрибу-
ција на електрична енергија за отстранување на последи-
ците од земјотреси и поплави", а по зборот: „водовод", во 
заграда, се става запирка и се додаваат зборовите: „по-
гребни услуги". 
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Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

584. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 
Се прогласуваат Измените на Буџетот на федерација-

та за 1984 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 10 октомври 1984 годи-
на. 

П бр. 384 
10 октомври 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

И З М Е Н И 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 

Во Буџетот на федерацијата за 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83) во член 1 точка 1 из-
носот: „243.437,000.000" се заменува со износот: 
„256.137,000.000", а во точка 2 износот: „374.022,800.000" се 
заменува со износот: „386.722,800.000". 

Член 2 

Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1984 година, во одделот I. 
Приходи, се вршат следните измени: 

1) во Видот 03. Даноци на промет на производи и на 
надомести за вршење услуги, во формата на приходите 
03-1 Данок на промет на производи, износот: 
„150.120,000.000" се заменува со износот: „157.000,000.000", 
во потформата на приходите 03-1-1 Дел на основниот да-
нок на промет, износот: „150.120,200.000" се заменува со 
износот: „157.000,000.000", а во ставката Вкупно вид 03. из-
носот: „150.120,000.000" се заменува со износот: 
„157.000,000.000"; 

2) во Видот 05. Такси, во формата на приходите 05-1 
Административни такси, износот: „767.900,000" се замену-
ва со износот: „884,900.000", во потформата на приходите 
05-1-1 Конзуларни такси, износот: „510,000.000" се замену-
ва со износот: „627,000.000", а во ставката Вкупно вид 05. 
износот: „768,000.000" се заменува со износот: 
„885,000.000"; 

3) во Видот 06. Царина и посебни давачки, во форма-
та на приходите 06-1 Царини, износот: „52.973,000.000" се 
заменува со износот: „56.069,000.000", во формата 06-2 По-
себни увозни давачки и такси, износот: „30.855,000.000" се 
заменува со износот: „32.662,000.000", во потформата на 
приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување, износот: „27.625,000.000" се заме-

нува со износот: „29.240,000.000" во потформата на прихо-
дите 06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање, 
износот: „3.227,000.000" се заменува со износот: 
„3.419,000.000", а во ставката Вкупно вид 06. износот: 
„83.828,000.000" се заменува со износот: „88.731,000.000"; 

4) во Видот 07. Приходи според посебни сојузни про-
писи, приходи на органите на управата и други приходи, 
во формата на приходите 07-2 Приходи на органите на уп-
равата, износот: „5.445,000.000" се заменува со износот: 
„6.245,000.000", во потформата на приходите 07-2-1 При-
ходи на сојузните органи и организации, износот: 
„5.445,000.000" се заменува со износот: „6.245,000.000", а 
во ставката Вкупно вид 07. износот: „8.721,000.000" се за-
менува со износот: „9.521,000.000"; 

5) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 
01. до 08.) износот: „374.022,800.000" се заменува со изно-
сот: „386.722,800.000"; 

Во одделот II. Распоред на приходите се вршат след-
ните измени: 

Во Основна намена 02. Народна одбрана и општес-
твена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства 
за Југословенската народна армија, износот: 
„233.898,000.000" се заменува со износот: „246.598,000.000", 
во распоредната подгрупа на приходите 02-1-1 Средства 
за Југословенската народна армија во текуштата година, 
износот: „231.608,000.000" се заменува со износот: 
„244.308,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 02. 
износот: „233.898,000.000" се заменува со износот: 
„246.598,000.000". 

Во ставката Вкупно распоредени и нераспоредени 
приходи, износот: „374.022,800.000", се заменува со изно-
сот: „386.722,800.000". 

Член 3 

Во член 4 износот: „374.022,800.000" се заменува со 
износот: „386.722,800.000". 

Во Разделот 12. Сојузен секретаријат за народна од-
брана, Основна намена 02. Народна одбрана и општестве-
на самозаштита, во позицијата 217 02-1-1 Средства за Ју-
гословенската народна армија во текуштата година, изно-
сот: „231.608,000.000" се заменува со износот: 
„244.308,000.000", во ставката Вкупно основна намена 02 
износот: „233.898,000.000" се заменува со износот: 
„246.598,000.000", а во ставката Вкупно раздел 12. (пози-
ции 217 до 218) износот: „233.898,000.000" се заменува со 
износот: „246.598,000.000". 

Член 4 

Овие измени влегуваат во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

585. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот комплекс утвредна со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 

1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат пченица сами или во кооперација со индивидуалните 
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производители, како и на индивидуалните производители 
што пченицата ја продаваат преку организациите на 
здружен труд (во натамошниот текст: производители) за 
пченица од родот на 1985 година им се обезбедуваат за-
штитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченица од I класа 30 
2) пченица од II класа 29 
3) пченица од III класа 28 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат на количините на пченица од родот на 1985 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 подразбираат 
за пченицата испорачана во јули. За секој следен месец, 
почнувајќи од месец август, а заклучно со мај наредната, 
година, цените се зголемуваат за 0,143 динари за килог-
рам. 

Во јуни се применуваат цените од мај. 
3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 

франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин на мелницата во местото на произво-
дителот за производителите што се занимаваат со произ-
водство на пченица сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители - по избор на купува-
чот, а за индивидуалните производители - франко мага-
цин на организацијата на здружен труд на КОЈ а 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% 
какол и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица од: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеи-
ни и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 30; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 18. 

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
какол, нечистотија или влага од оној што е предвиден во 
точка 4 на оваа одлука, цената за процентот на какол, не-
чистотија или влага ќе се намали односно зголеми за исти-
от процент. Кршените зрна помали од половина се смета-
ат како какол. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска тежина од онаа што е предвидена во точка 4 на 
оваа одлука, заштитната цена се зголемува односно се на-
малува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидена-
та хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. 
Ако пченицата има хектолитарска тежина поголема од 80 
kg, ќе се смета 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 меѓу произво-
дителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем степен и за 
замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се нама-
ли до 5%. 

6. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат пченица од родот на 1985 

година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет и преработка 
на пченица - до количините што договорно се утврдуваат 
со билансот, на основните земјоделски производи на ре-
публиките односно на автономните покраини, а над тие 
количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на реализа-
ција на обврските 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 чија те-
риторија е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрација 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 осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 410 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

586. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни цени 
за пченица од родот на 1985 година, и тоа за: 

Дин/kg, 

1) пченица од I класа 30 
2) пченица од II класа 29 
3) пченица од III класа 28 
Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за 

самоуправно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукционите целини, односно за догова-
рање на производството, откупот и прометот на тие про-
изводи и како основа за формирање на цените на произво-
дите добиени со преработка на пченица. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за 
пченицата испорачана во јули. За секој следен месец, по-
чнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, 
цените се зголемуваат за 0,143 динари за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин на мелницата за произодителите што 
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се занимаваат со производство на пченица сами или во ко-
операција со индивидуалните земјоделски производители 
- по избор на купувачот, а за индивидуалните производи-
тели - франко магацин 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 вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични 
болести и штетници, со 76 к§ хектолитарска тежина, 2% 
какол и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица од: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеи-
ни и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 30; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
какол, нечистотија или влага од оној што е предвиден во 
точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на какол, не-
чистотија или влага ќе се намали односно зголеми за исти-
от процент. Кршените зрна помали од половина се смета-
ат како какол. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на 
оваа одлука, продажната цена се зголемува односно се на-
малува за 0,5% за секој килограм над или под предвидена-
та хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. 
Ако пченицата има хектолитарска тежина поголема од 80 

се смета дека има хектолитарска тежина до 80 
За пченица која има процент на влага поголем од 14% 

цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошо-
ците на сушењето се утврдуваат со договор склучен поме-
ѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем степен и за 
замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се нама-
ли до 5%. 

5. Купувачите и производителите со договор ги регу-
лираат роковите за преземање и другите услови за испора-
ка на пченица. 

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

Е.п.бр. 419 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

587. 
Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-

вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот 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 со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат пченка сами или во кооперација со индивидуалните 

земјоделски производители и на индивидуалните произво-
дители што пченката ја продаваат преку организациите на 
здружен труд (во натамошниот текст: производители) за 
пченката од родот на 1985 година им се обезбедува за-
штитна цена од 24,30 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините на пченка од родот на 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подраз-
бира за пченката испорачана во септември, октомври и но-
ември 1985 година. Таа цена се зголемува за секој следен 
месец почнувајќи од декември 1985 година па до мај 1986 
година, и тоа за 0,180 динари за еден килограм пченка. Во 
јуни; јули и август 1986 година се применува цената што 
се применувала во мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка с т а р ц а на производителот 
или франко магацин на мелницата за производителите 
што се занимаваат со производство на пченка сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски производите-
ли - по избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители - франко магацин на организацијата на здружен 
труд на која и ја продаваат пченката, и тоа за пченка зре-
ла, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана односно за добиточна ис-
храна, незаразена со житни болести и штетници, квалитет 
во зрното - со 14% влага, до 2% дефектни зрна и со други 
примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна 
се утврдува со решетење низ сито чии отвори имаат преч-
ник од 5 т т . 

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

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% 
цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошо-
ците на сушењето се утврдуваат со договор склучен меѓу 
производителот и купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други 
примеси поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно на 
зголемувањето на процентот на дефектни зрна и други 
примеси. Дропките се 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 кршени зрна. 

5. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат пченка од родот на 1985 го-
дина по цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на преработка 
на пченка - до количините што договорно се утврдуваат 
со билансот на основните земјоделски производи на ре-
публиките односно на автономните покраини, а над тие 
количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на извршу-
вање на обврските 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 чија те-
риторија е седиштето на производителот. 
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Рокот за регистрација на договорите склучени според 
став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

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

Е.п.бр. 408 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, с. р. 

588. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата 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 цена од 
27 динари за пченка од родот на 1985 година, која служи 
како основа за самоуправно спогодување и општествено 
договорање во рамките на репродукционите целини, од-
носно за договорање на производството, откупот и проме-
тот на тие производи и како основа за формирање на це-
ните на производите добиени со преработка на пченка. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на 
пченката испорачана во септември, октомври и ноември 
1985 година. Тие цени се зголемуваат за секој следен ме-
сец, почнувајќи од декември 1985 година до мај 1986 годи-
на, и тоа за 0,180 динари за еден килограм пченка. Во јуни, 
јули и август 1986 година се применуваат цените што се 
применувале во мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко вагон натоварна станица за производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин на мелницата во местото на произво-
дителот за производителите што се занимаваат со произ-
водство на пченка сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители, а за индивидуалните 
производители - франко магацин 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, употреб-
лива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, 
незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зр-
ното - со 14% влага до 2% дефектни зрна и други примеси 
и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се ут-
врдува 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 од-
лука, цената за процентот на влага под или над предвиде-
ниот процент ќе се намали односно ќе се зголеми за исти-
от процент. Дропките се земаат предвид. 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и пчен-
ка што има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што 
цената од точка 1 на оваа одлука ќе се намали и за трошо-
ците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат 
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со договор склучен меѓу производителот и купувачот. Ако 
пченката има процент на дефектни зрна и други примеси 
поголем од 2%, цената ќе се намали сразмерно со зголему-
вањето на процентот на дефектни зрна и други примеси. 
Дропките се земаат предвид. Ако пченката има поголем 
процент на кршени зрна од 4%, цената ќе се намали, и тоа 
за 0,25% за секој процент на кршени зрна. 

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

Е.п.бр. 409 
5 октомври 1984 година 

г Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

589. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот 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 со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИОЗОВА АРПА ОД РО-

ДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат оризова арпа сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители (во натамошниот тек-
ст: производители) за оризова арпа од родот на 1985 годи-
на им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа: 

Дин/kg 

1) за I класа 64,00 
2) за II класа 60,20 
3) за III класа 58,20 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нуваат врз количините на оризова арпа што производите-
лите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагони натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин на мелницага - по избор на купува-
чот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без де-
фектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штет-
ници, од следниот квалитет: 

1) за I класа - од иста сорта, со најмногу 3% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% 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 зр-
на, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и не-
чистотија или на влага поголем од процентот од точка 2 
на оваа одлука, цените за секој поголем односно помал 
процент на примеси и нечистотија или на влага ќе се нама-
лат односно зголемат за истиот процент. Дропките се зе-
маат предвид. 
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4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 
1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чините што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет и 
преработка на оризова арпа - до количините што договор-
но се утврдуваат со билансот на основните земјоделски 
производи на републиките, односно на автономните по-
краини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на извршу-
вање на обврските од став 1 на оваа точка. — 

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се 
регистрираат кај надлежната организација за резерви на 
републиката односно на автономната покраина на чија те-
риторија 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 осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 407 
5 октомври 1984 година 

Белград 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магацин железничка станица на производителот 
или франко магацин во местото на производителот за 
производителите што се занимаваат со производство на 
оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители - по избор на купувачот, а за 
индивидуалните производители - франко магацин на ор-
ганизацијата на здружен труд која врши откуп, и тоа за 
оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и ош-
тетени зрна, незаразена со болести или штетници, од след-
ниот квалитет: 

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

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

3) за II класа - од разни сорти, со над 15% црвени зр-
на, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и не-
чистотија или на влага поголем или помал од процентот 
од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем однос-
но помал процент на примеси и нечистотија или на влага 
ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропки-
те се земаат предвид. 

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

Е.п.бр. 406 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Д-р Мијат Шуковић, с.р. 

590. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни цени 
за оризова арпа од родот на 1984 година, и тоа за: 

Дин/kg 

1) оризова арпа од I класа 71,10 
2) оризова арпа од II класа 66,80 
3) оризова арпа од III класа 64,70 

Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за 
самоуправно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукционите целини, односно за догова-
рање на производството, откупот и прометот на тие про-
изводи и како основа за формирање на цените на произво-
дите добиени со преработка на оризова арпа. 

591. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот 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 сове-
ти на собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РО-

ДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивиду-
алните земјоделски производители (во натамошниот тек-
ст: производители) за шеќерна репка од родот на 1985 го-
дина им се обезбедува заштитна цена од 6,75 динари за 
еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините шеќерна репка од родот на 1985 годи-
на што производителите ќе им ги понудат на организаци-
ите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна 
репка со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија 
поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа од-
лука се зголемува односно се намалува за 0,4355 динари за 
еден килограм. 
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Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќ-
ерна репка, по одбивање на тежината на туѓи примеси, 
земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опав-
чиња, франко натоварна станица во местото на произво-
дителот - по избор на купувачот, покрај железничка, брод-
ска односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена 
за натовар во превозно средство. 

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат содветни количини на шеќ-
ер по цените за шеќерна репка од точка 1 на ова одлука за 
количините што ќе ги договорат производителите на шеќ-
ерна репка и шеќер и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет на шеќер - до количините што 
договорно се утврдуваат со билансот на основните земјо-
делски производи на републиките односно на автономни-
те покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на извршу-
вање на обврските 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 чија те-
риторија е седиштето на производителот. 

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

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

Е. п. бр. 416 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

592. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-

говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА 

ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна цена од 
7,50 динари за шеќерна репка од родот на 1985 година, ко^ 
ја служи како основа за самоуправно спогодување и оп-
штествено договарање во рамките на репродукционите 
целини, односно за договарање на производството, отку-
пот и прометот на тие производи и како основа за форми-
рање 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 дигес-
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тија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на 
оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,4839 
динари за еден килограм, со тоа што дррпките се земаат 
предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста ше-
ќерна репка, по одбивање на тежината на туѓи примеси, 
земја и неисправно отсечени глави, лисја, жил ички и опав-
чиња, франко натоварна станица во местото на произво-

дителот - по избор на купувачот, покрај железничка, брод-
ска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготве-
на за натовар во превозно средство. 

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

Е.п. бр. 413 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

593. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот 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 со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛО ДАША РЕПКА ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во коо-
перација со индивидуалните земјоделски производители 
(во понатамошниот текст: производители) за сончоглед, 
соја и маслодајна репка од родот на 1985 година им се 
обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) сончоглед 74,30 
2) соја 74,30 
3) маслодајна репка 71,50 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 
количините сончоглед, соја и маслодајна репка од родот 
на 1985 година што производителите ќе им ги понудат на 
организациите за резерви, во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

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

нечистотија; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија; 
3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечис-

тотија. 
За сончогледот, за секој процент содржина на масло 

над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува или се намалува за 1,8575 динари за еден килог-
рам. 
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За секој процент влага над или под 11% и за секој про-
цент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој 
процент влага над или под 13% и за секој процент нечисто-
тија над или под 2% за соја и за секој процент влага над 
или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за маслодајна репка, цените се зголемуваат или се намалу-
ваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за 
еден килограм сончоглед, соја односно маслодајна репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка фран-
ко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во 
местото на продавачот по избор на купувачот. 

4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат сончоглед, соја и маслодај-
на репка од родот на 1985 година по цените од точка 1 на 
оваа одлука за количините што ќе ги договорат произво-
дителите и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет и со преработка на сончоглед, соја и мас-
лодајна репка - до количините што договорно се утврду-
ваат со билансот на основните земјоделски производи на 
републиките, односно на автономните покраини, а над тие 
количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, на органи-
зациите за резерви на републиките и организациите за ре-
зерви на автономните покраини, се утврдува начинот на 
извршување на обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите на организациите за резерви склучени 
според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежна-
та организација за резерви на републиката односно авто-
номната покраина на чија 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 оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 411 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

594. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-

говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД 
РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни цени 
за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1985 го-
дина, и тоа за: 

Број 55 - Страна 1251 

Дин/kg 

1) сончоглед 82,50 
2) соја 82,50 
3) маслодајна репка 79,50 

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа 
за самоуправно спогодување и општествено договарање 
во рамките на репродукционите целини, односно за дого-
варање на производството, откупот и прометот на тие 
производи и како основа за формирање на цените на про-
изводите добиени со преработка на сончоглед, соја и мас-
ло дај на репка. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за 
еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко 
магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во мес-
тото на продавачот, по избор на купувачот. 

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

нечистотија; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија; 
3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечис-

тотија. 
За секој процент содржина на масло над или под 40%, 

производителската продажна цена за сончоглед се зголе-
мува односно се намалува за 2,0625 динари за еден кило-
грам. 

За секој процент влага над или под 11% и за секој про-
цент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој 
процент влага над или под 13% и за секој процент нечисто-
тија над или под 2% за соја и за секој процент влага над 
или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за масло дај на репка, цените се зголемуваат односно се на-
малуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа од-
лука за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка. 

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

Е. п. бр. 412 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

595. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот комплекс утврдена со Општесвениот план на Ју-
гославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат суров памук сами или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители (во натамошниот текст: 
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производители) за суров памук од родот на 1985 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) I класа, со просечен рандман 31 132,80 
2) II класа, со просечен рандман 30 111,50 
3) III класа, со просечен ранд ман 30 106,20 
4) IV класа, со просечен рандман 28 102,30 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се приме-

нуваат на количините суров памук од родот на 1985 годи-
на, што производителите ќе им ги понудат на организаци-
ите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителот, а важат за су-
ров памук со 8,5% влага. 

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за, 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини купуваат суров памук од родот на 
1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чините што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет и 
преработка на суров памук - до количините што договор-
но се утврдуваат со билансот на основните земјоделски 
производи на републиките односно автономните покраи-
ни, а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција 
за резерви на индустриски производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на извршу-
вање на обврските 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 чија те-
риторија е седиштето на производителот. 

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

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

Е. п. бр. 417 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

596. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат прбизводителските продажни цени 
за суров памук од родот на 1985 година, и тоа за: 

Дин/kg 

1) суров памук I класа, со просечен 
рандман 31 147,60 

2) суров памук II класа, со просечен 
рандман 30 124,00 

3) суров памук III класа, со просечен 
рандман 30 118,00 

4) суров памук IV класа, со просечен 
рандман 28 113,60 

Цените од став 1 на оваа точка служат како основа за 
самоуправно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукционите целини, односно за догова-
рање на производството, откупот и прометот на тие про-
изводи и како основа за формирање на цените на произво-
дите добиени со преработка на суров памук. 

2г Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителот и важат за су-
ров памук со 8,5% влага. 

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

Е. п. бр. 414 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

597. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот комплекс утврдена со Општесвениот план на Ју-
гославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

ДОТ НА 1985 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводители) за суров од родот на 1985 година им се обез-
бедува заштитна цена, во просек од 324 динари за еден ки-
лограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се приме-
нува на количините суров тутун од родот на 1985 година 
што производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви на републиките и на организациите за резерви 
на автономните покраини, во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите на суров тутун што се утврде-
ни со Мерилата за класификација на тутунот, кои се обја-
вени како додаток во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 
претставуваат составен дел на Наредбата за измени и до-
полненија на Наредбата за откупните цени на тутун од ро-
дот на 1961 година. 

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за 
остварување на политиката за развој на агроиндустриски-
от комплекс утврдена со Општествениот план на Југосла-
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вија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви на ав-

тономните покраини купуваат суров тутун од родот на 
1985 година по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чините што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет и 
преработка на суров тутун - до количините што договор-
но се утврдуваат со билансот на основните земјоделски 
производи на републиките односно автономните покрани, 
а над тие количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи. 

Врз основа на билансот, со договор на Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи, организаци-
ите за резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини се утврдува начинот на извршу-
вање на обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежните организации за резерви 
на републиката односно на автономната покраина на чија 
територија е седишето на производителот. 

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

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

Е.п.бр. 418 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

598. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот до-
говор за остварување на политиката за развој на агроин-
дустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА 

СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1985 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна цена во 
просек од 360 динари за суров тутун од родот на 1985 го-
дина, која ќе служи како основа за самоуправно спогодува-
ње и општествено договарање во рамките на репродукци-
оните целини, односно за договарање на производството, 
откупот и прометот на тие производи и како основа за 
формирање на цените на производите добиени со прера-
ботка на суров тутун. 

2. Производителските продажни цени по одделни 
сорти и класи на тутун, се утврдуваат во рамките на про-
сечната цена од точка 1 на оваа одлука. 

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

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите суров тутун што се утврдени 
со Мерилата за класификација на тутунот, кои се објавени 
како додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 
претставуваат составен дел на Наредбата за измени и до-

полненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од 
рЂдот на 1961 година. 

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

Е. п. бр. 415 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

599. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 2 и став 4 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 

ТОЧКА 2 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

1. Во Решението за утврдување на опремата што е ос-
лободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 
точка 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/83 и 71/83), во точка 1 по тар. број 85.15/9, се дода-
ва нов тар. број: 

„85.15/106 Делови на производите од точ. 8 и 9 на овој та-
рифен број 
Ех. 
- Припаѓачки резервни делови за центрите за 

обработка на радарски податоци и за обра-
ботка на планови за лет 6 комплети" 

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

Е.п.бр. 404 
20 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

600. 

Врз основа на член 105 став 4 од Законот за вршење 
на стопански дејности во странство („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), сојузниот секретар за фи-
нансии, во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
ПОДАТОЦИТЕ ВО ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ 
САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ВРШЕЊЕТО НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 
СТРАНСТВО, КАКО И ЗА РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУ-

ВАЊЕ НА ТИЕ ИЗВЕШТАИ 
1. Во Наредбата за податоците во годишните извеш-

таи на организациите на здружен труд и на другите само-
управни организации и заедници за вршењето на стопан-
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ски дејности во странство, како и за роковите за поднесу-
вање на тие извештаи („Службен лист на СФРЈ, бр. 34/82) 
во точка 2 бо одредбата под 2 по зборовите во заграда: 
„видовите на извршените услуги" се додаваат запирка и 
зборовите: „работите извршени за други организации на 
здружен труд". 

2. Во точка 4 став 1 зборовите: „30 април" се замену-
ваат со зборовите: „31 март". 

3. Во точка 7 во последниот ред зборовите: „31 мај" 
се заменуваат со зборовите: „30 април". 

4. Во Образецот 1 и во Образецот 3 се вршат следни-
те измени и дополненија, и тоа: 

1) во Образец 1. Податоци за работењето на претпри-
јатие основано во странство за 19 година, во делот 
Податоци за остварениот промет на стоки и услуги на 
претпријатието, по реден број 12 се додава нов реден број 
12а, кој гласи: 

„12а Вредност на извршените работи на извоз за дру-
ги организации на здружен труд 
1) Вредност на агенциските, посредничките и 

застапничките работи 
2) Износ на наплатената провизија по агенцис-

ки, посреднички и застапнички работи". 
По реден број 13 се додава нов реден број 13а, кој гла-

си: 
„13а Вредност на извршените работи на увоз за дру-

ги организации на здружен труд 
1) Вредност на агенциските, посредничките и 

застапничките работи 
2) Износ на наплатената провизија по агенцис-

ки, посреднички и застапнички работи". 
Реден број 14 се менува и гласи: 
„14. Вредност на останатиот промет 

„1) Вредност на реекспортните работи 
2) Износ на остварената разлика по реекспор-

тни работи, што е внесен во Југославија и 
продаден на девизниот пазар"; 

2) во Образец 3. Податоци за работењето на деловна 
единица во странство за 19 .— година, по реден број 8 
се додава нов реден број 8а, кој гласи: 

„8а. Вредност на извршените работи на извоз за дру-
ги организации на здружен труд 
1) Вредност на агенциските, посредничките и 

застапничките работи 
2) Износ на наплатената провизија по агенцис-

ки, посреднички и застапнички работи". 
По реден број 9 се додаваат два нови редни броја, кои 

гласат: 
„9а. Вредност на извршените работи на увоз за дру-

ги организации на здружен труд 
1) Вредност на агенциските, посредничките и 

застапничките работи 
2) Износ на наплатената провизија по агенцис-

ки, посреднички и застапнички работи 
96. Вредност на останиот промет 

1) Вредност на реекспортните работи 
2) Износ на остварената разлика по реекспор-

тни работи, што е внесен во Југославија и 
продаден на девизниот пазар". 

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-9485/1 
25 септември 1984 година 

Белград 
Заменик 

на сојузниот секретар за финансии, 
д-р Драгутин Групковић, е. р. 

601. 
Врз основа на чл. 115 и 129 став 2 од Законот за девиз-

ното работење и кредитните односи со странство 
(»Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/8з) и член бб став 1 точка 18 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА НАПЛАТУВА-
ЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ, ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУ-
ГИ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ДРУГИ ОСНОВИ И НА 
РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за условите за продолжување на роко-
вите за наплатување на извезените стоки, извршените ус-
луги и побарувањата по други основи и на рокот за увоз 
на платените стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/84) во точка 2 во одредбата под 13, на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и потоа се додава нова одред-
ба под 14, која гласи: 

„14) за наплата на извозот на книги, списанија, весни-
ци и други публикации." 

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

О. бр. 63 
19 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

602. 
Врз основа на член 94 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИ-
НАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-
ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81, 66/81, 
71/81, 44/83 и 52/83) во точка 1 став 1 зборовоите: „до из-
носот од 1.500 динари", се заменуваат со зборовите: „до 
износот од 2.500 динари", а зборовите: „од 200 динари", се 
заменуваат со зборовите: „од 500 динари". 

2. Во точка 3 зборовите: „до износот од 1.000 динари 
месечно", се заменуваат со зборовите: „до износот од 
1.500 динари месечно", а зборовите: „од 50 динари", се за-
менуваат со зборовите: „од 100 динари". 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 
„За. Ако влегувањето во одделни земји е условено за-

мена на динари за соодветен износ на националната валу-
та, а динарскиот износ од точ. 1 и 3 на оваа одлука не е до-
волен, југословенските граѓани можат да изнесуваат и по-
голем износ на динари од износот утврден во точ. 1 и 3 на 
оваа одлука, но не повеќе од износот на динарите што е 
потребен за замена во определена национална валута." 
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4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 64 
19 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за условите, органи-
зацијата и работата на единствениот девизен пазар во 
1984 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/84, се поткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР 

ВО 1984 
Во точка 1 став 2 во вториот ред одоздола, наместо 

зборовите: „курсеви и продажните", треба да стојат зборо-
вите: „куповни и продажни". 

Од Сојуниот комитет за законодавство, 2 октомври 
1984 година, Белград. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

I 
Се отповукува 
Живко Кнежевиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Парагвај со седиште во 
Буенос Аирес. 

И 
Се назначува 
Филип Матиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Аргентина, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Парагвај со седиште во Буенос 
Аирес. 

III 
Сојуниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
28 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

У СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јанежић Матко др Александер, Шав Ивана Ернест; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Буковец Алојза Цирил, Гержељ-Авсец Јакоба Мара, 
Кос Ивана Мартин; 

- за особени залсуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Амон Мартина Албин, Бем Антона Фердинанд, Бе-
тетто Евген проф. др. Милан, Черин-Петрич Лилија, Чес-
ник Алојзна Божо, Доленц Мартина Едвард, Горец-Диетз 
Кристијана Соња, Кобентар Албина Албин, Кржишник 
Игнација др Цирил, Левичник-Хербст Павела Јана, Мезе 
Антона др Драго, Павлин Рудолфа Рудолф, Радшел-Мед-
вешчак Фрање др Аленка, Рибникар Станка Стојан, Си-
бинчич Витомира Момир, Шебец Ивана Јанко, Шифкович 
Франца Франц, Шуми Мартина Иван, Томасович Ивана 
Анка, Жупанчич Хермана др Матја; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Горјан Јурија Роман, Камбич Јакоба Мирко, Лебан 
Антона Миро, Пантар Франца Алојз, Перко Валентина 
Франц, Попович-Реба Петера Мара, Пург Ивана Антон, 
Удович Јурија Франц, Зајц Валентина Виктор, Зупанц Ја-
неза Михаел; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајт Антона Антон, Цветко Рудолфа Александер, Че-
фарин Антона Франц, Фазаринц-Ловренц Мирка Алек-
сандара, Јернејчич Матевжа Иван, Кобал-Јанц Валентина 
Кристина, Коцијанчич-Голоб Даница др Андреја, Конеч-
ник Антона Макс, Козамерник Антона Бранко, Краљ 
Франца Јожеф, Лампрехт-Ријавец Славка др Зора, Леба-
рич Франца Мирко, Ледер-Манцини Августа Звонка, Ле-
нарчич Едвина Едвард, Лепшина Ивана Карол, Лешник 
Ивана Мирослав, Левстек Андреја Станислав, Новак Фра-
ње Богомир, Отоничар Јанеза Јанез, Петек Франца Енгел-
берт, Примц Богомила Милан, Пулко-Древеншек Јакоба 
Марија, Синтић Јанеза Јоже, Шоштарец Штефана Ште-
фан, Штаман Франца Бранко, Турк Франца Милан, Ур-
шич Павле Јоже, Венишник Јожефа Албин, Зорец Алојза 
Контрад, Зорко Јоже Јоже, Жунич Игнаца Наце; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Африч Јосипа Марио, Ашич Антона Алојз, Бабич 
Алојза Јанез, Бабич Ивана Руди, Бабник Антона Аница, 
Балукчич Анто Тадо, Барде Леополда Роман, Белшак 
Ивана Бењамин, Бижал Драго Драго, Бончина Антона 
Јоже, Бренце Франца Франц, Бркљачич Марка Мартин, 
Бродник Антона Антон, Церквенич Фрање Бранко, Чуфер 
Валентина Хелена, Дамиш Алојза Штефан, Дебељак Алој-
за Антон, Дебељак Јоже Франц, Денац Петра Владо, Дер-
мол-Бајук Јожефа Јожица, Фелицијан-Ивник Алојза Мар-
та, Ферш Ивана Франц, Фрањга Антона Антон, Гјеркеш-
-Дугоњик-Штабуц Матилда Марија, Гласер Хермана 
Владимир, Глобачник Јоже Јуриј, Грандлич Антона Ан-
тон, Гребенц Ивана Андреј, Гричар-Жалец Петера Ката-
рина, Грљ Петера Алојз, Херман Ивана Ерика, Худеј Мар-
тина Мирко, Ипавиц Антона Марјан, 

Искра Алојзија Ангела, Јаковац Розалија Штефан, Jet 
ренец Мартина Мартин, Југ Јакоба Аница, Јуванчич Јоже 
Штефан, Кејжар Матевжа Иван, Клајдарич Франца 
Франц, Клојчник Мартина Бранко, Кметец Јожефа Ида, 
Корошец Јоже Алфред, Кос-Јарц Хинка Мета, Косар-Бо-
ровник Франчишка Јожица, Косирник Михаела Јанез, Ко-
шич Франца Карел, Кошир Матевжа Јанез, Крајнц Блажа 
Иван, Крајнц Рудија Павла, Крамбергер Томажа Иван, 
Кречич-Сухадолц Антона Марјета, Крижман Антона Ан-
тон, Крижман Мартина др Игор, Кузма Михаела Иван, 
Квартух Јанеза Франц, Лашич Алојза Алојз, Ленарчич-
-Новак Розалија Војка, Ленасси Августа Густи, Логар 
Ловро Макс, Ловренко Франца Франц, Маркелц Јанеза 
Алојзиј, Маглич Ивана Марија, Мезек Винка Јанко, Миха-
лич Антона Ивана, Миклавц-Мосер Франца Божидара, 
Миклич Јоже Павел, Млакар Франца Бранимир, Мочник-
-Горјанц Андреја Метка, Мушич Јакоба Јанко, 

Нахтигал Јоже Конрад, Охман Александра Андреј, 
Окорн Андреја Марјан, Овен Јанеза Јанез, Овсеник-Урх 
Јоже Францка, Павчич Маријана Маруша, Павленич 
Франца Јоже, Перко Кристијана Кристијан, Петрич-Рав-
њак Ленарта Марија, Петрин Терезија Мартин, Петрун 
Јоже Леополд, Пинтар Јанеза Јанез, Пирц-Шемров Макси-
милијана Марица, Пирш-Бароник Андреја Адела, Плавец 
Антона Марија, Пољшак Винценца Станислав, Попович 
Драгутина Божидар, Поточник-Чижман Ивана Славка, 
Прелец-Штавар Алојза Марија, Премелч Андреја Драго, 
Премужич Матија Валентин, Прошек Јакоба Иванка, Пу-
хар-Курет Јосипа Марија, Пушлар-Адлешич Јоже Марти-
на, Раитмајер-Дуги Ивана Кристина, Ранер-Жагар Алојза 
Станислава, Речник-Зеленко Романа Иванка, Ренко Ви-
ктора Мајда, Сатлер Блажа Марија, Селич Марија Милан, 
Семич Павела Ана, Север Франца Јоже, Север Рудолфа 

Руди, Стелзер Јурија Руди, Страшек-Ведлин Карела Олга, 
Строхсацк Ивана Петер, Стројан Јоже Фани, Шеме-Стро-
је Хенрика Елза, 

Шиник Лука Јакоб, Шкодич-Менцин Антона Марија, 
Штефанчич-Перкавец Албина Татјана, Штефанец Петера 
Антон, Штрумбељ Виткора Цирил, Томашић Николе Ау-
густ, Трофеник Макса Аница, Турк Јожефа Јожеф, Туркуш 
Јанеза Антон, Урбас Ловро Франц, Waltl-Erjavc Ivana Bar-
bara, Верлич Уроша Штефка, Вершец-Грачан Флоријана 
Ана, Вилфан Фрање Станислава, Wolf Joze Franc, Врхов-
ник-Грамц Матија Антонија, Вучко Мартина Антон, За-
бавник Јосипа Јошко, Задравец-Калох Јожефа Аница, За-
дравец Јакоба Јанез, Закоњшек-Косич Франца Татјана, За-
вшек Мартина Стенислав, Згонец Штефана Јанез, Зоре Ја-
неза резка, Зупан-Заплотник Франца Драга; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јуванчич Мирослава Милан, Клепац Јоже Роман, 
Удович Тоне Антон; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабич-Курбус Вили Звонко, Балаж Ладислава Иван, 
Берлич Лудвика Јоже, Блажич Ивана Богда, Брешан 
Франца Сречко, Чижич Ивана Изидор, Ђеби-Смрдељ 
Франца Елица, Еликан Јоже Иван, Хрибар Јанеза Франц, 
Хржењак Штефана Емил, Јаклич Франца Александер, Ју-
рич Антона Алојз, Кафеџич-Ланг Симона Аница, Касте-
лиц-Танцек Антона Андреја, Корен Роберта Лео, Крајнц 
Карела Емил, Крапче-Балажич Игнаца Даринка, Метел-
ко-Павлин Јоже Марјета, Мочник-Лесјак Рудолфа Мари-
ја-Магдалена, Облак Франца Виктор, Обрадовић Васе Са-
во, Павлич Јожефа Иван, ПодсЈјстершек Франца Вили, По-
точник-Бац Александра Златка, Прелог-Бајук Марија Ол-
га, Шоштарич-Турк Макса Марија, Штулар Јоже Рок, Ту-
шек Франца Франц, Уршич-Цвитич Тоне Зора, Вердник 
Виктора Курт, Зајц Франца Борис, Жвајкер Албина Ал-
бин; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андерлич-Крајнц Франца Ерика, Бакач Мијо Жељко, 
Балох Јакоба Рудолф, Церар-Квар Франца Елизабета, 
Цветко-Јанчич Алфреда Ерика, Чретник-Шабедер Михае-
ла Хелена, Еферл Франца Франц, Ереиз Јуре Јуро, Гачник 
Михаела Антон, Голоб-Костевшек Франца Јожица, Гузељ 
Јакоба Петер, Искра Матија Ирена, Јаловец Франца 
Франц, Јович Косте Сретко, Калан Франца Николај, Ка-
сесник-Кос Франца Еделтруда, Кавчич Франца Едвард, 
Кавчич Јоже Франц, Кек Јанеза Јожеф, Колман-Баланч 
Стане Милка, Коничек-Вајс Франца Марија, Корен 
Јожефа Матија, Кошир Франца Јоже, Ковачевич Јозо Мар-
ко, Крајнц Франца Алојз, Кропе-Фрас Карла Ана, Мали-
новић-Грбец Рудолфа Марија, Мази Франца Марија, Но-
вак-Лончарек Имбро Бара, Овен-Марковшек Антона 
Јожефа, Пребил-Жнидаршич Антона Аница, Рутеј Макса 
Адела, Речник Ивана Иван, Рехбергер Егидија Вера, Роже-
-Симончич Адолфа Људмила, Сајко Ивана Ида, Стојче-
вич Мате Фрањо, Стрнад Антона Алојз, Шеф-Шпилер Ан-
тона Милка, Шерод-Штерн Виктора Уршка, Шуми Јанка 
Рафаел, Тавчар Франца Рудолф, Тенко-Кметич Августа 
Јулка, Треплак-Скодич Франца Марија, Уранк-Хабинц 
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Ивана Јожица, Урбанчич-Шилц Јоже Албина, Вречко-Ше-
ла Ивана Албина, Закотник Јакоба Павел, Згонц Антона 
Јоже; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Мунда Ловре Богдан. 

Бр. 129 
30 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Пелинковић Омера Јануз; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ковачевић Филипа Коста, Мијовић Илије Милић, 
Павловић Јована Андрија; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Мартиновић Стева Бошко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Миловић Војина Марко, Спахић Бејта Рецеп, Устабе-
ћир Ћазима Сућо; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бан Андрије Павле, Ћетковић-Пешић Миливоја Де-
санка, Ђаконовић Бошка Милован, Ђаконовић Ђуре Васи-

лије, Ђаконовић Луке Видо, Холовић Суља Абдулах, 
Илинчић Луке Душан, Јованчевић Милисава Благоје, Ма-
нић Јусуфа Мурат, Маркић Павла Антон, Мацановић Ду-
шана Лука, Мичетић Блажа Јован, Никпрелевић Анте .Љу-
бо, Ресулбеговић Хуснија Екрем; 

- за покажана храброст во спасувањето на човечки 
живот 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Кнежевић Ива Боро; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ђаконовић Јована Вјера, Ђековић Бећира Мухамед, 
Калезић Исљама Етхем, Перовић Ризо Цано. 

Бр. 130 
30 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

581. Закон за измени и дополненија на Законот за 
работата и правата на делегатите во Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на функционерите во 
федерацијата на кои им престанала функција-
та 1243 

582. Закон за давање заем на Социјалистичка Ре-
публика Србија од средствата на постојаната 
буџетска резерва на федерацијата за отстра-
нување на последиците од земјотресот на 
подрачјето на Копаоник 1244 

583. Закон за измени и дополненијата на Законот 
за привремена забрана на располагањето со 
дел од општествените средства за купување 
на дизел-гориво и моторен бензин во 1984 го-
дина 1244 

584. Измени на Буџетот на федерацијата за 1984 
година 1245 

585. Одлука за заштитните цени за пченица од ро-
дот на 1985 година. 1245 

586. Одлука за производителските продажни цени 
за пченица од родот на 1985 година 1246 

587. Одлука за заштитната цена за пченка од ро-
дот на 1985 година 1247 

588. Одлука за производителската продажна цена 
за пченка од родот на 1985 година 1248 

589. Одлука за заштитните цени за оризова арпа 
од родот на 1985 година 1248 

590. Одлука за производителските продажни цени 
за оризова арпа од родот на 1985 година 1249 

591. Одлука за заштитната цена за шеќерна репка 
од родот на 1985 година 1249 

592. Одлука за производителската продажна цена 
за шеќерна репка од родот на 1985 година — 1250 
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Страна 

593. Одлука за заштитните цени за сончоглед, со-
ја и маслодајна репка од родот на 1985 годи-
на 1250 

594. Одлука за производителските продажни цени 
за сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1985 година 1251 

595. Одлука за заштитните цени за суров памук 
од родот на 1985 година г 1251 

596. Одлука за производителските продажни цени 
за суров памук од родот на 1985 година 1252 

597. Одлука за заштитната цена за суров тутун од 
родот на 1985 година 1252 

598. Одлука за производителската продажна цена 
за суров тутун од родот на 1985 година — — 1253 

599. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на опремата што е ослободена од 
плаќање царина врз основа на член 27 став 2 
точка 2 од Царинскиот закон 1253 

Страна 

600. Наредба за измени и дополненија на Наред-
бата за податоците во годишните извештаи 
на организациите на здружен труд и на дру-
гите самоуправни организации и заедници за 
вршењето на стопански дејности во стран-
ство, како и за роковите за поднесување на 
тие извештаи 1253 

601. Одлука за дополнение на Одлуката за усло-
вите за продолжување на роковите за напла-
тување на извезените стоки, извршените ус-
луги и побарувањата по други основи и на 
рокот за увоз на платените стоки и услуги — 1254 

602. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за изнесување и внесување на ефективни ди-
нари во патничкиот промет со странство — 1254 

Исправка на Одлуката за условите, организација-
та и работата на единствениот девизен пазар 
во 1984 година 1255 

Укази 1255 
Одликувања 1255 
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