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БЕЛГРАД 

БРОЈ 16 ГОД. XXXIV 

280. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги на прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 
7/77), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ 
НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на определени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77 и 62/77) по член 1а се до-
дава нов член 16, кој гласи: 

„На прометот на производите од став 1 точ. 2 
и 3 на тар. број 3 од Тарифата, се плаќа основен 
данок на промет на производи, и тоа: 

1) на сите видови цигари — пакување од 20 пар-
чиња, за кои производителските организации на 
здружен труд ги определуваат малопродажните це-
ни, според условите на пазарот, и тоа: 

— чија цена е над 8,00 до 9,00 динари 64,00% 
— чија цена е над 9,00 до 10,00 динари 66,00% 
— чија цена е над 10,00 динари 70,00% 

2) на сите видови цигари произведени според 
југословенскиот стандард, што спаѓаат во: 

I квалитетна група 
И квалитетна група 
Ша квалитетна група 
Шб квалитетна група 
IV квалитетна група 

Одредбите на забелешката кон тар. број 3 на 
Тарифата важат и за прометот на производите од 
овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 април 1978 

година. 

Е. п. бр. 193 
29 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

281. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ 

1. За долунаведените квалитетни групи на цига-« 
ри, цените во продажбата на мало можат да се форч 
мираат до следното највисоко ниво: 

Динари 
за 20 парчиња 

за I квалитетна група 
за II квалитетна група 
за Ша квалитетна група 
за III6 квалитетна група 
за IV квалитетна група 

7,60 
6,80 
5,60 
4,80 
4,00 

61,71% 
60,00% 
56,25'% 
50,83'% 
44,75% 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

2. Производителските организации на здружен 
труд ќе им одобруваат на купувачите-трговски ор-
ганизации на здружен труд и на други организации, 
за цигарите од точка 1 на оваа одлука, рабат најмно-
гу до 6,5% од малопродажните цени од точка 1 на оваа 
одлука. 

За цигарите — пакување од 20 парчиња, за кои 
производителските организации на здружен труд ги 
определуваат малопродажните цени според условите 
на пазарот, рабатот договорно ќе се утврдува помеѓу 
производителската организација на здружен труд и 
купувачот — трговска организација на здружен труд 
и друга организација. 

3. Во цената од точка 1 на оваа одлука е вклучен 
основниот данок на промет на производи според ва-
жечките прописи, како и износот од 0,26 динари за 
едно пакување од 20 парчиња на сите видови цигари 
според Општествениот договор за користење на сред-
ствата остварени со зголемувањето на цените за ци-
гари за одредени-намени што се финансираат преку 
Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот 
промет на тутун и тутунски преработки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/74). 

4. Трговските организации на здружен труд и 
другите организации што продаваат цигари на голе-
мо и на мало (во натамошниот текст: организацрште) 
како и имателите на дуќани во сопственост на гра-
ѓани што продаваат цигари на мало (во натамошниот 
текст: имателите на дуќани) можат да ги зголемат 
постојните продажни цени во прометот на големо и 
на мало за цигарите на залихи, и тоа: 

Динари 
за 20 парчиња 

1) за екстра-цигари, чии малопродаж-
ни цени се формираат според усло-
вите на пазарот: 
— чии малопродажни цени се 12 

динари 
— други екстра-цигари 

2,00 
1,00 
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Динари 
за 20 парчиња 

2) за сите цигари произведени според 
југословенскиот стандард: 
— I квалитетна група 0,80 
— И квалитетна група 0,80 
— Ша квалитетна група 0,60 
— Шб квалитетна група 0,60 
— IV квалитетна група 0,50 
5. Организациите и имателите на дуќани ќе из-

вршат попис на сите количества на цигарите од точ-
ка 4 на оваа одлука затечени на 31 март 1978 година, 
како и на сите количества на тие цигари што до тој 
ден им се фактурирани на организациите и на има-
телите на дуќани од производителите, односно доба-
вувачите (стоки на пат). 

6. Организациите и имателите на дуќани се дол-
жни за сите количества на цигарите од точка 4 
на оваа одлука (залихи и стоки на пат), да го прес-
метаат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука 
и од така пресметаниот вкупен износ да ги издвојат 
Следните износи заради уплата на долунаведените 
сметки, и тоа: 

7. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок организацијата ако не поста-
пи според точка 5 односно точка 6 на оваа одлука, 
или ако во пописот на залихите на цигари не при-
каже точни податоци за залихите на цигари. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице ео организацијата 
со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи спо-
ред точка 5 ,односно точка 6 на оваа одлука, или ако 
во пописот на залихите на цигари не прикаже точни 
податоци за залихите на цигари. 

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа 
точка ќе се изрекне и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршување на пре-
кршокот. 

Постапката по прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа 
точка се смета за итна. 

8. Со денот на влегувањето во сила на овда од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/76). 

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1978 
година. 

Е. п. бр. 194 
29 март 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Динари 
за 20 парчиња 

1) за екстра-цигари, чии мало-
продажни цени се формираат 
според условите на пазарот: 
а) чии малопродажни цени се: 

— 12 динари 1,40 0,60 
— 9 динари 0 бб 0,34 

б) други екстра-цигари 0,64 0,36 
2) за сите цигари произведени 

според југословенскиот стан-
дард: 
— I квалитетна група 0,49 0,31 
— II квалитетна група 0,50 0,30 
— Ша квалитетна група 0,32 0.28 
— Шб квалитетна група 0,32 0,28 
— IV квалитетна група 0,24 0,26 

Организациите и имателите на дуќани се долж-
ни износите од став 1 на оваа точка да ги уплатат 
на сметките од тој став во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што 
за покритие на трошоците на пописот да можат од 
тие износи да задржат, и тоа за екстра-цигари 3%, 
а за цигари произведени според југословенските стан-
дарди — 5°/о. 

Од износите уплатени на сметката на Фондот за 
унапредување на надворешнотрговскиот промет на 
тутун и тутунски преработки — Белград, од став 1 
на оваа точка може на органите на пазарната ин-
спекција да им се одобри исплата на надомест на 
трошоците за извршената контрола на пописот до 
износите што ќе ги одобри Сојузниот секретаријат 
за пазар и цени на предлог од републичкиот, односно 
покраинскиот орган на пазарната инспекција* 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Черницин Василије Миладин^ Крагуљ Остоја 
Лазо, Перић Никодииа Миленко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Павла Благоје, Бранков Севера Вл** 
димир, Буљевић Милана Стеван, Јанчић Недељка 
Живорад, Јовић Душана Милутин, Крунић Петр* 
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Стојан, Матијевић Петра Никола, Шебаљ Мије 
Марјан; 

— за залагање и постигнати успеси во работа 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амбруш Роза пите Јожеф. Богданов Стевана Ми-
рослава, Брајовић Радише Благоје, Ђуровић Луке 
Павле. Ђуровић Недељка Сретен, Ердељанин Сто-
јана Драгица Грбић Чедомира Спасоје. Јелић Виће 
Јосиф. Јовановић Светозара Бранислав, Краутсак 
Невада Роса. Марин Николе Александар. Плавшић 
Богдана Миле, Рашић Душана Сава, Ресановић 
Ђ\тре Ми путин, Смајловић Мухарема Емин. Шоља-
та Марка Љубомир, Шиихпам Мише Миша, Тодо-
ровић Милана Славомир, Тођераш Стевана Коста, 
Билов Антуна Петар, Вучковић Александра Сава, 
Вујачић Лазара Мирослав. 

Бр. 112 
15 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и успеси во развивањето 
и унапредувањето на ловното стопанство и на шу-
марството, со што е направен значаен придонес 
кон стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ловио-шумско и пољопривредно газдинство „Је-
лен" — Београд; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Тодоровић Тихомира др Данило; 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брна Томаша Јан, Мајера Михајла Мирослав, 
Николандић Јосипа Ђуро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цветић Благоја Љубомир, Форгић Мика Марин, 
Калкан Ладислава Павао, Кордић Николе Никола, 
Новаковић Богдана Војимир, Самарџић Јанка Новак, 
Стјепановић Богдана Будимир, Туксар Иван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бубало Ђуре Душан, Носић Мате Иван, Херцег 
Драге Амброзије, Јаковљевић Саве Алекса, Левак 
Фрање Иван, Паткањ Стевана Стеван, Петковић 
Андрије Јосип, Радановић Миле Миле, Вучковић 
Љубана Стево; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Драча Петра Средоја; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дражић Јована Лазар, Косовац Илије инж. Ми-
лан, Мучалов Стипана Адам, Пешалић Османа Ет-
хем, Видак Антуна Петар. 

Бр. ИЗ 
16 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, С. Р> 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува 

— по повод на седумдесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги и успеси во работата 
на развивање и унапредување на ловството и од-
гледување на дивеч и шуми 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бр. 116 
септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат 

Од СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Идустрија шинских и друмских возила, опреме* 
и металних конструкција „Гоша" — Смедеревска 
Паланка; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок: 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мартиновиќ Никола д-р Петар. 

Бр. 117 
22 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р» 

— по повод на осумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати успе-
си во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Енергоинвест" — Радна организација Рафине-
рија нафте — Босански Брод; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бјелица Марка Трипо; 

Од СР С р б и ј а 

— по повод на четириесетгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги за развојот на економ-
ската мисла и за успеси во образованието на струч-
ни и научни кадри, со што е направен значаен при-
донес кон стопанскиот и општествениот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

""Економски факултет — Београд; 

— по повод осумдесет и петгодишнината на по-
стоењето а за особени заслуги во организирањето и 
унапредувањето на градскиот сообраќај и за придо-
нес кон подигањето на класната свест на работни-
ците 

Гпчд'"ко саобраћајне предузеће — Београд; 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ« 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соо-
чија листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето на сора-
ботката и пријателските односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Перу 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Инж. Daniel Escobar Е., генерален директор на 
Специјалниот проект Chira — Piura, Перу. 

Бр. 120 
30 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
. . 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страке 

230. Уредба за дополнение на Уредбата за зго-
лемување, намалување, односно укину-
вање на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи — — 473 

281. Одлука за формирање продажни цени за 
цигари — — — — — — — — — 473 
Одликувања — — — — — — — 474 


