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БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXXIX 

Ц е н а н а о п о ј б р о ј е 10 д и н а р и . — А к о н -
т а ц и ј а н а п р е т п л а т а т а з а 1983 г о д и н а 
и з н е с у в а 1.140 д и н а р и . Р о к з а р е к л а -
м а ц и и 15 д е н а . - Р е д а к ц и ј а : У л и ц а 
Ј о в а н а Р и с т и к а б р о ј 1. П о ш т . ф а х 22G. 
- Т е л е ф о н и : Ц е н т р а л а G50-155; У р е д -
н п л и т в о 651-885; С л у ж б а з а п р е т п л а т а 

651-732; Т е л е к с 1175Ѕ 

42. 
Врз основа на член 5г5 став 2 од Општествениот 

договор за остваруваше 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 до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 

1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во ната-
мошниот текст; производителите) им се обезбедуваат 
во 1933 година заштитни цени за добитокот за коле-
ње, и тоа за: 

v 
Дин/kg 
топла 

полутка 
А. Свињи: 

Месести свињи и нивни меѓусебни ме-
лези, кои имаат најмалку 35% месо во по-
лутки за I тежинска група, 34% месо во по-
лутки за II тежинска група и 33% месо во 
полутки за III тежинска група, според југо-
словенскиот стандард Месести свињи за ин-
дустриска преработка — JUS Е.С1.021, цена 
за еден килограм 

За свињи што содржат поголем процент 
на месо, цената се пресметува со примена 
на-- месна единица од динари 

Цената за свињи кои содржат помал 
процент на месо или кои по своите каракте-
ристики не спаѓаат во месести свињи, се на-
малува: за лесни и тешки свињи за 7%, а за 
масни за 15% во однос на пропишаната цена 
од став 1 на овој оддел. 

Процентот на месо се утврдува на лини-
јата за колење во однос на кланичката те-
жина на топлите полутки, според југосло-
венскиот стандард Месести свињи за инду-
стриска преработка - JUS F.C1.021, според 
табелата б на тој стандард. 

Б. Говеда: 

1) јуниња — јунешко месо 

Јунешкото месо мора да потекнува од 
машки некастрирани грла, кои во моментот 
на колењето не се помладр1 од б месеци ни-
ту постари од 18 месеци, односно да не из-

100,25 

2,71 

губиле повеќе од еден чифт млечни сека-
чи, или од женски грла и кастрирани маш-
ки грла, кои во м-оментот на колењето не 
биле помлади од 6 ниту постари од 30 месе-
ци и мора да ги исполнува следните услови: 

а) е к с т р а к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ла-
дењето мора да изнесува најмалку 180 kg 162,20 

0) I к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладе-
њето мора да изнесува најмалку 150 kg 157, 

в) II к л а с а 

Масата на обработениот труп, пред ла-
дењето, мора да изнесува најмалку 120 kg 154,40 

г) н а д в о р ' о д к л а с а 

. Масата на обработениот труп, пред ла-
дењето, мора да изнесува помалку од 120 kg 149,60 

2) говеда постари од 30 месеци 

а) I к л а с а 

говедско месо 

Масата на обработениот труп пред ла-
дењето мора да изнесува најмалку 200 kg 118,10 

б) II к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладе-
њето мора да изнесува најмалку 150 kg 121,10 

в) III к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладе-ч , 
њето мора да изнесува најмалку 100 kg 104,70 

г) н а д в о р о д к л а с а 

Масата на обработениот труп пред ладе-
њето мора да изнесува најмалку 100 kg 100,00 

В. Овци: 

1) згоени Јагниња, од 5 до 12 месеци ста-
рост, што не измениле ниту еден млечен заб: 

а) I класа, со тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 198,70 

б) II класа, со тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку. 50% 185,80 

2) згоени шилежиња над 1 до 2 години 
старост, што имаат најмногу 2 поетот ани заби: 

а) I класа, со тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52% 175,СО 
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б) II класа, со тежина на јмалку 25 kg, 
р а в м а н на јмалку 48% ( 162,90 
. ^ 3) згоени овци и овни, над 2 години ста-

рост: 
а) I класа, до-пет години старост, со на ј -

малку шест постојани заби, со тежина н а ј -
малку 30 kg, рандман на јмалку 50%' ' 144,00 

б) II класа,, до пет години старост, со н а ј -
малку шест постојани заби, со тежина н а ј -
малку 20 kg, рандман на јмалку 46% 136,80 

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука 
ќе се применуваат на количествата на добиток 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. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т за 
еден килограм топли- полутки, а чија тежина и класа 
се утврдени на линијата за колеше најдоцна 2 часа 
по колењето. Трошоците за оцена на месоста и за 
класификација , се содржани во цената на чинењето 
на топлите полутки. 

4. Транспортните трошоци за добитокот, натова-
рен во камион или вагоц (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 со: 

1) југословенскиот стандард Месести свињи за 
индустриска преработка — JUS Е.С1.021; 

2) југословенскиот стандард Месо од говеда во 
трупови и п о л а к и за индустриска преработка — 
J U S Е.С1.022;,' 

'3) Решението за прописите за квалитетот на го-
ведата и 'овците за колење и гоење (III изменето и 
дополнето издание — Р К — Е2 („Службен - лист на 
СФРЈ" , бр. 21/69 и 55/69). ^ 

6. Преземањето на добитокот по квалитетот го 
вршат овластените стручни служби. 

7. Согласно со член 21 од Општествени-от договор 
за остварување на политиката за развој на агро-
индустрискиот комплекс утврдена со Општествени-
от план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година, организа,циите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат добиток односно топли полутки по ценете 
од точка 1 на рваа одлука за количествата што ќе 
ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет и прера-
ботка на добиток — а до кол-ичествата. што договорно 
се утврдуваат со билансите на основните земјодел-
ски производи на републиките односно на автоном-
ните покраини, а над тие количества откуп ќе врши 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи. ( 

Врз основа на билансите, со договор на Сојузна-
та дирекција за резерви на прехранбени производи, 
на организациите за резерви на републиките и 'на 
организациите за р е з е р в и на автономните 'покраини 
се утврдува начинот на извршувањето на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени во смисла на став 1 на оваа 
точка се регистрираат к а ј надлежните организации 
за резерви на републиките односно организациите 
за ,резерви на автономните покраини на чија тери-
торија е седиштето на производителот. 

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

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

Е. п. бр. 24 ч
 1 

27 јануари 1983 година 
^ Белград ' \ 

Сојузен извршен совет 
Претседател, . 

Милка Иланинц, с. р. 

43. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 
договор за остварување па политиката за развој на 
згроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествен 
ниог план на Југо-славија за периодот од 1981 до 1985 
година („Службен л,ист на СФРЈ" , бр. 59/82), во со-
работка со извршните совети на собр-ан,ијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на -
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несув-а 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ П Р О Д А Ж Н И МЕНИ 

ЗА ДОБИТОК ЗА ЌОЛЕЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА . 

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

' ' 
А. Свињи: 

Дин/kg 
топла 

полутка 
Месести свињи и нивни меѓусебни ма-

лези,' што имаат на јмалку 359/о месо во по-
лутки зд I теж,ниска група, 34% месо во по-
лутки за II тежинска група и 33% месо во 
полутки за III тежинска група според југо-
словенскиот ста,ндард Месеста свињи за ин-
дустриска преработка — JUS Е.С1.021, цена 
за еден килограм 111,39 

За свињи кои содржат потолем про- -
цент на месо, цената се пресметува со при-
мена на месна ед,иница од динари 3,01 

Цената за свињи кои содржат помал про-
цент на месо или кои по своите карактеристики не 
спаѓаат во месеста свињи, сб намалува : за лесни и 
тешки свињи за 7%, а за масни за 15% во однос на 
пропишаната цена од став 1 на овој оддел. 

Процентот на месо се утврдува на линијата за 
колење во однос на класичната тежина на топли 
полутки, според југословенскиот стандард Месеста -
свињи за индустриска преработка - JUS Е.С 1.021, 
според табелата б на тој стандард. 

Б . Говеда: 
1) телиња — телешко месо 
Телешкото месо што потекнува од животни кои 

се хранети претежно со млеко или со еквивалентна 
замена4 за млеко и кои во моментот на колењето не 
биле постари од шест месеци, мора да ги исполнува' 
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 t 205,01 

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 192,60 
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в) И к л а с а 
Масата н,а обработениот труп ггоед ла -

деното мера да изнесува на јмалку 25 kg, а 
а не смее да биде поголема од 123 kg 137,30 

г) н а д в о р о д"4 к л а с а 
Масата па обработениот труп пред ла -

дењето може да биде под 25 kg или над 
125 kg . , 132,00 

2) јупиња — јунешко месо 
Јунешкого мссо мора да потекнува од машки 

некастрирапи грла, кои во моментот на колењето не 
се помлади од 6 месеци ниту постари од 10 месеци, 
односно не изгубиле повеќе од едеп ч и ф т млечни 
секачи, или од л а н с к и грла и кастриран,!! машки 
грла, кои во моментот на колењето не биле пем нади 
од б месеци ниту постари од 30 месеци, и мора да 
ги исполнува следните услови: 

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

дењето мера да изнесува на јмалку 1 СО kg 180,30 

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

дењето мора да изнесува на јмалку 150 kg 175,00 

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

дењето мора да изнесува на јмалку 120 kg 171,"50 

г) н а д в о р о д к л а с а т а 
Масата на обработениот труп п,ред ла -

дењето може да из-носува помалку од 120 kg 160,30 

3) говеда постари од 30 месеци — 
говедско месо / 

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

дењето мора да изнесува на јмалку 200 kg 131,30 

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

дењето мора да износува на јмалку 150 kg 120,80 

б) II класа / до пет години старост, со ' 
на јмалку шест постојани заби, со тежина 
на јмалку 30 kg, со ранд,ман н а ј м а л к у 46% 152,00 

2. Цените од точка 1 на оваа одлз^ка служат к а -
ко основ за самоуправно спогодување и општестве-
но договарање во рамките на реп,родукционите це -
лини, односно за договарање на откупот и прометот 
ма тие производи/ и како" основ за формирање на 
цените на производите добиени со преработка на до-
биток" 

3) Цените од точка 1 на оваа одлука важат , за 
1 килотрам топли полутки, чија тежина и класа се 
утврдени на линијата за колење најдоцна два часа 
по колењето. Трошоците за оцена на месоста и за 
класификаци ја се содрл^агш во цената на чинењето 
на топлите полутки, а изнесуваат 1 промил од вред-
носта i4a топлите полутки. 

4. Транспортните трошоци за добиток, натова-
рен со камион или во вагон, по избор на купувачот, 
паѓаат врз товар па купувачот. 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-
ваат па квалитетот на добитокот пропишан со: 

1) југословенскиот стандард Месести св-ињи за 
индустриска преработка — JUS Е.С1.021; 

2) југолосекскиот стандард Месо од говеда џо 
т р у п о т и полутки за индустриска преработка — 
JUS Е С 1.022; 

3) Решението за прописите за квалитетот нЗ,го^ 
водата и овците за колење и 'гоење (III изменето и 
дополнето издание) РК-Е2 („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 21/69 и 55/69). 

6. Преземањето на добитокот по квалитетот го 
вршат овластените стручни служби. 

7. Оваа одлука, влегува во сила наред,ниот дон 
од денот на објавувањето во- „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 23 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен соѕет 

Претседател, 
Милка Плашшц, с. р. 

в) III к л а с а 
Масата па обработениот труп п^ел ла -

дењето мора да износува на јмалку 10,0 kg 116,40 

г) н а д в о р о д к л а с а т а \ 
Масата на обработениот труп по ед ла -

дењето мора да износува на јмалку 100 kg' 111,10 

В. Овци: 
1) згоени ја т и њ а , од 5 до 12 месеци 

старост што не измениле ниту еден млечен 
заб: 

а) I класа, со теж,ина на јмалку 20 kg 
рандман на јмалку 54!,/о 220,80 

б) II класа, со тежина на јмалку 20 kg 
рандман на јмалку 53;)/'о 206,40 

2) згсени гнилежине, над JL до 2 години 
стаоост, кои имаат на јмалку два постојани 
заба: , " 

а) I класа, со тежина на јмалку 25 kg, 
ранд ман на јмалку 52'Vo ч 195,10 

б) II класа, со тежина на јмалку 25 kg. 
рандман најмалку 48fl/o 181,00 

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

а) I класа, од 5 годи,ни старост, со н а ј -
малку в постојани заби, со тежина на јмалку 
30 kg, рандман на јмалку 50% 160,0'Л 

44. 

Врз основа па член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остваруварве па политиката за развој на 
агроипдустрискиот комплекс утврдена со Општест-
вениот план па Југославија за периодот од 1981 до 
1'Љо година („Службен лист па 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 ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД 

РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репа са ми или во кооперации а 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамохинио! текст: производителите) 1им се обезбе-
дува за шеќерната репа од родот на 1983 година За-
штитна цена од 2,60 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количествата на шеќерна репа од ро-
дот на 19оЗ година што производителите ќ^ гг гч 
понудат па организациите за резерви во согласниот 
со одредбите од оваа одлука. 
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2. Цената од точка 1 на оваа одлука в а ж и за 
шеќерна репа со дигестија 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 0,16?7 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука в а ж и за чиста 
шеќерна репа, по одбивањето на тежината на туѓи 
примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, 
ж и л и и опашки, франко натоварна станица во мес-
тото на производителот, по избор на купувачот, по-
к р а ј железничка , бродска односно камионска рампа, 
ке ј или дигалка, подготвена за натовар во превозно 
средство. ј 

3. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агро-
индустрискиот комплекс утврдена со Општествени-
от план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат соодветни количества на шеќер според це-
ните на шеќерната репа од точка 1 на оваа одлука 
за количествата што ќе ги договорат производители-
те на шеќерна репа и на шеќер и организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на ше-
ќер — а до количествата што договорно се утврдуваат 
со билансите на основните земјоделски производи 
на републиките, односно на автономните покраини, 
а над тие количества откупот ќе го врши Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

Врз основа на билансите, со договор меѓу Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди, организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за резерви на автономните покраини се 
утврдува начинот на вршењето на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат к а ј надлежната организација за 
резерви на републиката односно на автономната по-
краина на чија 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. 31 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Милка Планинц, с. р. 

45. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 
договор за остваруваше на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за пеоиодот 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 до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна це -
на од 2,90 динари за шеќерна репа од родот на 1983 
година, која служи како основ за самоуправ.но спо-
годување и општествено договарање во рамките на 

репродукционите целини, односно за договарање на 
производството, откупот и прометот на тие произво- ^ 
ди и како основ за формирање на цените на произ-
водите добиени со преработка на шеќерна репа. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важ,и за 
шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој цел 
процент на дигестија поголем или п о м а л ' о д 15,5%, 
цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува од-
носно се намалува за 0,1871 д,инар за еден килограм, 
со тоа што дропките се земаат предвид. 

'3. Цената од точка 1 на оваа одлука в а ж и за 
чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, ли-
с ј а , ' ж и л и и опашки, фрашко натоварна станица во 
местото на производителот, по избор на купувачот, 
покра ј железничка , бродска, односно камионска 
рампа, ке ј или дигалка, подготвена за натовар во 
превозно средство. 

4. Оваа одлука в л е г у в а \ в о сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 15 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

46. 

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, Сојузиот извршен совет до-
несува 

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

РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат суров памук сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производителите), за суров памук 
од родот на 1983 година им се обезбедуваат заштит-
ни цени, и тоа за: 

Д и н / k g 
1) I класа, со просечен рандман 31 59,20 
2) II класа, со просечен рандман 30 49,60 
3) III класа, со просечен рандман 30 47,00 
4) IV класа, со просечен рандман 28 , 45,35 

1 Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
-применуваат на количествата на суров памук од ро-
дот на 1983 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 ф р а н к о откупно место на производителот, а 
важат за суров памук со 8,5% 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 1985 
година, организациите за резерви на републиките и 
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организациите за резерви н а автономните покраини 
купуваат суров памук од родот на 1983 година по 
цените од точка 1 на оваа ,одлука за количествата 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со промет 
и преработка на суров памук — а до количествата 
што договорно се утврдуваат со билансите на основ-
ните земјоделски производи на републиките, однос-
но автономните покраини, а над тие количества от-
куп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски производи. 

Врз основа на билансите, со договор на Сојузна-
та дирекција за резерви на индустриски производи, 
на организациите за резерви на републиките и на 
организациите за резерви на автономните покраини, 
се утврдува начинот на извршување на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

' Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат к а ј надлежната организација за 
резерви на републиката односно на автономната по-
краина на чијашто територија е седиштето на про-
изводителот. 

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

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

Е. п. бр 17 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

47. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от 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), 
do соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономиите покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат гпроизводителските продажни 
цени за суров памук од родот на 1983 година, и тоа 
за: 

1) суров памук I класа, 
рандман 31 

со просечен 
Дин /kg 

65,75 
2) суров помук И класа, 

рандман 30 
со просечен 

55,10 
3) суров памук III класа, 

рандман 30 
со просечен 

52,30 
4) суров памук IV класа, 

ранддан 28 
00 просечен 

50,40 
Цените од став 1 на оваа точка служат како 

основ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите целини, 
односно за договарање на производството, откупот и 
прометот на тие производи и како основ за форми-
рање на цените на производите добиени со прерабо-
тката на суров памук. 

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

if 

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

Е. п. бр. 18 
27 јануари 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

48. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот 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 до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА 
И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА Г983 ГО-

ДИНА 

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) им се обезбедуваат за сончоглед, соја и ма-
слодајна репка од родот на 1983 година заштитни 
цени, и тоа за : 

Дин/kg 
1) сончоглед 24,30 
2) соја 24,30 
3) маслодајна репка 22,50 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-
ваат на кодочествата сончоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 1983 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 в а ж а т за : 
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага 

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

тија ; 
3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% 

нечистотија. 
За сончогледот за ' секоз процент содржина на 

масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа 
одлука се зголемува или се намалува за 0,607 дина-
ри 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 со-
ја и за секој процент влага над или под 7% и за 
секој процент нечистотија над или под 2% за мас-
лодајна репка, цените се зголемуваат или се нама-
луваат за 1% во однос на цените од точка 1 на 
оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја и ма-
слодајна репка, 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, соја и масло-
дајна репка ф р а н к о магацин, вагон, шлеп или дру-
го превозно средство во местото на продавачот, по 
избор 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 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
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ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат сончоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 1983 година по целите од точка 1 
на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат 
производ.ителите и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет и преработка на сон-
чоглед, соја и маслодајна репка — до количествата 
што договорно се утврдуваат со билансите на осно-
вните земјоделска производи на републиките одно-
сно на автономните покраини, а над тие количества 
откуп ќе врши Сојузната д.ирекција за резерви на 
прехранбени производи. 

Врз основа на билансите, со договорот ца Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи, На организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните по-
краини, се утврдува начинот на извршувањето на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите на организациите за резерви, склу-
чени според став 1 на оваа точка, се регистрираат 

- к а ј надлежните организации за резерви на републи-
ките односно на автономните покраини на чи ја те-
риторија е седиштето на производителот: 

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

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

Е. п. бр. 30 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука в а ж а т 'за: 
1) сончоглед што содржи 400/о масло, 11% влага 

и 3% нечистотија; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија; 
3) маслодајна репка ш^о содржи 7% влага и 2% 

нечистотија. 
З а секоЈ процент' содржина на масло над или 

под 40% производителската продажна цена на сон-
чогледот се зголемува односно се намалува за 0,675 
динари за еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистотија над или под 30/о за сон-
чоглед, за секој процент влага над или под 13% и 
за секој процент нечистотија 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 мас-
лодајна репка, цените се зголемуваат односно се 
намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 
на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја, од-
носно маслодајна репка. 

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

Е. п. бр. '14 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Плашшц, с. р. 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

П сончоглед 
2) соја 
3"! маслодајна репка 

Дин/kg 
27 
27 
25 

50. 

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

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

РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на з д р у ж е н труд што про-
изведуваат оризова арпа сами или во кооперац,ија 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производителите) им се обезбе-
дуваат з а оризова арпа од родот на 1983 година з а -
штитни . цени, и тоа: 

Дин /kg . 
1) за I класа 25,60 
2) за II класа 24,00 
3) за I I I класа , 23,40 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат на количествата оризова арпа . што 
производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви во согласност со одредбите од оваа одлу-
ка. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се:подраз-
бираат ф р а н к о валон натоварна станица на произ-
водителот, ф р а н к о магацин железничка станица на 
производителот или ф р а н к о магацин, на мелницата 
— по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа на -
полно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна. 
^ з а р а з е н а со болести или штетници, од следниот 
квалитет: 

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

I 
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2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотен! и 15% вла-
га; 

3) за III класа — разни сорти, со преку 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% вла^ 
га. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем од процентот од 
точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем од-
носн,о помал процент на примеси и нечистотија или 
влага ќе се намали односно зголеми за истиот про-
цент. Д р о п к и т с с е земаат предвид. 

4. Согласно со член .21 од Општествениот дого-
врр 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 по-
краини купуваат оризова арпа од родот на 1983 го-
дина по цените од точка 1 на оваа одлука за коли-
чествата што ќе ги договорат производителите и ор-
ганизациите на здружен т^уд што се занимаваат со 
промет и преработка на оризова арпа - до количе-

' ствата што дого-ворно се утврдуваат со билансите 
на основните земјоделски производи на републики-
те односно на автономните покраини, а над тие ко-
личества откупот ќе го врши Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи. 

Врз основа на билансите, со договор меѓу Сојуз-
ната дирекција за резерви, на прехранбени произво-
ди, организациите за резерви на републиките и ор-
ганизациите за . резеѕрви на автономните покраини 
се утврдува нач,инот на извршување на, обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од 'оваа точ-
ка се регистрираат к а ј надлежната организација за 
резерви на републиката' односно на автономната по-
краина на чи ја територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација на договорите склучени 
според став 1 од 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 
СЈФРЈ". 

Е. п. бр. 29 
27 јануари 1983 година 

Белгр.ад 

Сојузен извршен совет 

1) оризова арпа I класа 
2) оризова арпа II класа 
3) оризова арпа III класа 

Д и н / k g 
28,40 
26,70 
26,00 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

Цените од став 1 на оваа точка служат ^како ос-
нов за самоуправно спогодување и општествено дого- , 
Барање во рамките на репродукционите целини, од-
носно за договарање на производството, откупот и 
прометот на тие производи и како основ за форми-
рање на ценете на производите добиени со преработ-
ка на оризова арпа. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат ф р а н к о вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин железничка станица 
на производителот или франко магацин во местото 
на производителот за производителите што се зани-
маваат со производство на оризова арпа сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители'— по избор на купувачот, а за идивидуал- ' 
мите производители — ф-ранко магацин на органи-
зацијата на здружен труд што врши аткуп, и тоа за 
оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефектни 
и оштетени зрна, незаразена од болести или штет-
ници, со следниот квалитет: 

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

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

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

3. Ако оризовата арпа има' процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од про-
центот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој 
поголем, односно помал процент на примеси и не-
чистотија или влага ќе се намали, односно зголеми 
за истиот 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. 28 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р: 

51. 

Врз основа на член 53 точка 8 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 („СлужбЅен лист на СФРЈ" , бр. 59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата па ав -
тономните покраини, Сојузниот извршен 1совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производите л ските продажни 
цени за оризова арпа од родот на 1983 година, и тоа 
за: 

52. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор з^ 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" , 5р. 59782), 
во соработка со извршн,ите совети на с о б р а н а ата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1983 ГО-

ДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат волна сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производители) им се обезбедуваат 
во 1983 година заштитни цени за волната, и тоа за : 

Дин/к'? 
1) волна мерино екстра класа 204 90 
?) волна мерино I класа 178.20 
3) -волна полу мерино 1а класа 162,20 
4) волна полумеризно 16 класа ' 135,45 
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I 
Дин/kg 

5) волна дигај а На класа 108,70 
6) волна дигај а 116 класа 98,00 
7) волна руда пламенка I l i a класа 85,50 
8) волна руда праменка III6 класа 83,70 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат на количествата 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 ( ја-
риња) -се пониски За 10% од цените на волната од 
иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

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

Цените на белата табачка волна се пониски за 
3.0% од цените на волната од иста класа од точка 1 
на оваа одлука, а цените на табачката волна во боја 
или шарена — за 40% од соодветната цена за рун-
ската волна, 'ако поради симнување со хемиски 
средства волната не е битно оштетена. Ако е оште-
тувањето поголемо, купувачот и производителот 
спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно со 
оштетувањето. 

3. Цените се подразибраат врз база на прана 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната 
пропишан со Југословенскиот ста-ндард J U S F.B1.012 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

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

5. Согласно со член 21 на 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 по-
краини купуваат волна по цените од точка 1 на 
оваа одлука за количествата што ќе ги договорат 
производителите и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет и преработка на вол-
на — до количествата што договорно се утврдуваат 
со билансите на основните земјоделски производи 
на републиките односно автономните покраини, а 
над тие количества откупот ќе го врши Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи. 

Врз основа на билансите, со договор на Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произво-
ди, на организациите за резерви на републиките и 
на организациите за резерви на автономните покра-
ини, се утврдува начинот на извршувањето на об-
врските оџ̂  став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени во смисла на став^ 1 од 
оваа точка се регистрираат к а ј надлежната орга-
низација за резерви на републиката односно "Над-
лежната организација за резерви на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
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. 20 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

53. , 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот 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 до-
несува ' 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

ЗА ВОЛНА ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производите леќите продажни 
цени за волна, и тоа за : 

Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа 227,70 
2) волна мерино I класа 198,00 
3) волна полумерино 1а класа . 180,20 
4) волна полумерино 16 класа 150,50 
5) волна цига ја П а класа -120,80 
6) волна цига ја Пб класа 108,90 
7) волна руда праменка I l i a класа 95,00 
8) волна руда праменка III6 класа 93,00 

Цените од став 1 на оваа точка служат како ос-
нов за самоуправно спогодување и општествено до-
г о в а р а л е во рамките н а репродукционите целини, 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие производи и к а к о основ за ф о р -
мирање на цените на производите добиени со пре-
работка на волна. 

2. Цените на волната стрижена од јагниња ( ја -
риња) се пониски за 5% од цените на волната од 
иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на волната во боја се пониски за 10% од 
цените на волната бд иста класа од точка 1 на оваа 
одлука. 

Ценете на белата табачка волна се пониски за 
30% од цените од точка 1 на оваа одлука, а цените 
на тажачка волна во боја или ,шарена — за 40% од 
соодветните цени за рунската волна, ако поради 
симнувањето со хемиски средства волната не е бит-
но оштетена. 

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се под-
разбираат врз база на прана волна и се однесуваат 
на квалитетот на волната пропишан со југословен-
скиот ,стандард J U S F.B1.012 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-
бира ф р а н к о натоварено во вагон, брод или во дру-
го 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. 19 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с. р. 
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54. 

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 собра-
нијата на републиките и извршните совети на со^ 
бранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 
РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На . организациите на здружен труд што про-
изведуваат тутун сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производителите) им се обезбе-
дува за суров тутун од родот на 1983 година з а ш -
титна цена во просек од 122 динара за еден к и -
лограм. 

Заштитната цена од став 1 на ова точка ќе се 
применува на количествата суров тутун од родот 
на 1983 година што производителите ќе им ги по-
нудат на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини, во согласност со одредбите на оваа од-
лука. 

2. Купувачите и производителите се должни 
при преземањето на тутунот од родот на 1983 го-
дина да се придржуваат кон Мерилата за класи-
фикација на тутунот, што се објавени како дода-
ток на „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 27/61 и прет-
ставуваат составеч 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 догсТ^ 
вор за . оставрување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс 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 автономиите 
покраини купуваат суров тутун од родот на 1983 
година по цените од точка 1 на оваа одлука за ко-
личествата што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд шо се занимаваат 
со промет и со преработка на суров тутун — а до 
количествата што договорно се утврдуваат со би-
лансите на основните земјоделски производи на 
републиките, односно на автономните покраини, а 
над тие количества откуп ќе врши Сојузната ди-
рекција за резерви на индустриски производи. 

Врз основа на билансите, со договор на Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски 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 во смисла на став 1 од 
оваа точка се регистрираат к а ј надлежната орга-
низација за резерви на републиката, односно к а ј 
надлежната организација за резерви на автоном-
ната покраина на чијашто територија е седиштето 
на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите 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. 22 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

55 . 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за оставрување на политиката за р а з -
вој на агроиндустранскиот комплекс утврдена со 
Општествениот ^план на Југославија за периодот од 
1381 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ" , б^, 
53/82), во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот и з -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА 
ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1Ѕ83 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна 
цина во просек од 136 динари за суров тутун од ро-
дот на 1983 година, која ќе служи како основ за 
самоуправно спогодување и општествено догова-
рање во рамките на репродукционите целини, одно-
сно за договарање на производството, откупот и про-
метот на тие производи и како основ за формирање 
на цените на производите, добиени со преработка 
на суров тутун. 

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

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука в а ж а т 
ф р а н к о вагон или ф р а н к о магацин — по избор на 
купувачот. 

4. Организациите на здружен труд се должни 
при преземањето на суров тутун да се придржу-
ваат кон Мерилата за к л а с и ф и к а ц и ј а на тутунот, 
што се објавени како додаток на „Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 27/61 и претставуваат составен дел 
на Наредбата за измени и дополненија на Наред-
бата 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. 21 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р, 
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56. 

Врз основа на член G1 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општеСТЕвената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/81), врз основа на согласност од надлежни-
те републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО ПИВО 

. НА ЦЕНИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО И РИБА 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство, преработка односно со про-
мет на свежо месо и риба (во натамошниот теќст; 
организациите на здружен труд) можат малопро-
дажните цени за свежо месо и риба што според 
прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, 'при 
задржување на постојните односи помеѓу катего- ' 
риите, да ги зголемат, и тоа за: 

1) свинско до 33% 
2) говедско (јунешко и телешко) до 32% 
3) овчо до 28% 
4) други видови месо (прасешко, јаг-

нешко, козјо, месо од дивеч и сл.) до 30% 
5) свежа риба до 32% 

2. Во малопродажните цени на свежо месо фор-i 
мирани во согласност со точка 1 на оваа одлука е 
содржано учеството за покритие на трошоците на 
прометот во апсолутен износ што според прописите 
постоело на ден 31 јули 1982 година. 

3. Организациите на здружен труд се должни 
да ја известат Сојузната заедница за работи на це-
ните за цените за свежо месо и риба од точка 1 на 
оваа одлука, формирани во согласност со одредбите 
на оваа одлука, со доставување на ценовници пред 
почетокот па применувањето на тие цени. 

4. Оваа. одлука останува бо сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 

, за задржување на о-ваа одлука во сила. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 25 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

произведено по стандардните фабрички 
да ги формираат така што највисоката 
цена да изнесува, и тоа за : 

1) прозорско стакло 
дебелина 2 m m 
дебелина 3 m m 
дебелина 4 m m 
дебелина над 4 до 5 m m 
дебелина над 5 до 6 m m 
дебелина 8 m m 
дебелина 10 mm 

2) орнамент-стакло, безбојно: 
дебелина 3 до 4 m m 
дебелина над 4 до 5 m m 
дебелина над 5 до 6 m m 
дебелина 8 m m 
дебели,на 10 mm 
дебелина 12 m m 

3) оркамент-стакло, во боја: 
дебелина 3 до 4 mm 
дебелина над 4 до 5 m m 
дебелина над 5 до 6 m m 
дебелина 8 m m 
дебелина 10 m m 
дебелина 12 m m 

4) армирано стакло, безбојно: 
дебелина 6 до 7 mm 

5) армирано стакло, ео боја: 
дебелина б до 7 mm 

6) профилно стакло, безбојно: 
дебелина 6 mm, К-25 обично 
дебелина 6 mm, L-25-1, дезенирано 
дебелина 6 mm, К-25 армирано 
дебелина 6 mm, К-33 обично 
дебелина 6 mm, К-33-1 д е з е н и р а н 
дебелина 6 mm. К-50 
дебелина 6 mm, L-50-1 дезинирано 

7) профилно стакло, во боја: 
дебелина 6 mm, К-25. L-25-1 дезени-
ран о 
дебелина 6 mm, К-35. L-33-1, дезени-
р а н 
дебелина 
рано 

6 mm, K-50, L-50-1, дезени-

димензии, 
продажна 

Д и н / т 2 

103,58 
100,93 

' 237,54 
310,51 
4(35,79 -
735,89 
927,18 

125,63 
150,15 
177,21 
895,89 

1.003,56 
1.513,75 

327.58 
302,87 
4 58.58 

1,018,98 
\1 ,С )9.93 

1.730,88 

431,73 

501,26 

539,63 
617.59 
647,59 
512,70 
615,02 
493.16 
597,59 

766,32 

766^32 

766,32 

57. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ДЕНИ 

ЗА РАМНО СТАКЛО 

1. Организациите на здружен труд што произве-
дуваат рамно стакло можат цените за рамно стакло, 

2. Цените за рамно стакло од точка 1 на оваа од-
лука се подразбираат како продажни цени на про-
изводителот, ф р а н к о стовариште на производителот, 

Ч)ез амбалажата. 
3. Орга,низациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на рамно стакло на големо однос-
но на мало можат врз цените за рамно "стакло од 
оваа одлука да го засметаат учеството за покритие 
на тро,шоците па прометот кое според прописите по-
стоело на 31 јули 1982 година. 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата ,во'односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена. со тоа што до истекот на' рокот од шест ме-
сеци од4 денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка ќе се преиспита дали постојат ,причини за задр-
ж у в а њ е на оваа одлука во сила. 

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

Е. п. бр. 16 
31 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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58. 

Брз основа на член 61 став '1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист па СФРЈ" , бр. 
1/80 и 33/80), врз основа на согласност од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ОДНОСНО НА ТАРИФНИТЕ СТАВО-
ВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд што преве 1 

зуваат патници и предмети на пругите на Југосло-
венските железници (во натамошниот текст: органи-
зациите на здружен труд) можат цените односно 
тарифните ставови за превоз На патници и предме-
ти, што според прописите постоеле на ден 31 декем-
ври 1881 година, и надоместите за споредни услуги 
што постоеле на ден 31 јули 1982 година, r r ^ 
лемат во просек до 15%, со тоа што поединечните 
зголемувања да не бидат поголеми од 16,5Ј/о. при за-
држување на постојните односи во Тарифните сис-
теми. 

2. Организациите на здружен труд се должни да 
ги известат Сојузната заедница на работи на цени-
те, републичките заедници , за работи на цените и 
покраинските заедници за работи на цените за це-
ните формирани во согласност со одредбите на ' оваа 
одлука, со доставување на ценовници, т арифи и сли-
чно пред денот на почетокот на применувањето на 
тие цени. i 

3. Оваа одлука остануваа во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на "рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќ е се преиспита дали постојат причини 
за нејзино задржување во сила. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за определува-
ње на највисокото ниво на цените, односно на та-
рифните ставови за превоз на патници и предмети 
на пругите на југословенските железници („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 75/82). 

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

Е.4 п. бр. 27 
27 јануари 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 

59. 

Врз основа на член 61 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 
38/80), врз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
сове? донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ЦЕНИ ЗА МЛЕКО И ЗА ЗГОЕНИ ПИЛИЊА -

БРОЈЛЕРИ И ДРУГА ЖИВИНА 

1. Во Одлуката за највисоки цени за млеко и 
, за згоени пилиња — број лери и друга живина 

(„Службен лист на СФРЈ" , бр, '70/82, 4/83) во Иочка 
3 зборовите:.,,70 динари" се заменуваат со зборовите: 
„82 динари". 

'2. Во точка 4 зборовите: „до 12,20" се замену-
ваат со зборовите: „до 38,50", зборовите: ,,до 13,70" 
— со зборовите: „до 44,90", зборовите: „до 15,90" -
со зборовите: „до 48,40", а зборовите: „до 11,5%" — 
со зборовите: „до 36%". 

3. Во точка 4а зборовите: „до 11,5%" се замену-
ваат со зборовите: „до 36%". 

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

Е. п. бр. 26 
31 јануари 1983 година . ' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, с. р. 
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