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71. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 1 во 
врска со член 13 став 1 и чл. 16 и 38 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72 и 8/72) по точката Зе се додаваат три 
нови точки, кои гласат: 

„Зж. За свежо млеко општината може да одреди 
цени во продажбата на мало според условите на сво-
јата територија. 

Зз. За преработките од млеко производителските 
работни организации можат со спогодба, постигната 
според важечките прописи, да ги променат своите 
продавни цени што постоеле на 26 ноември 1971 
година, ако со таквата спогодба се согласи Сојузниот 
завод за цени. 

Работните организации што се занимаваат со 
промет на големо и на мало за производите од став 1 
на оваа точка своите продавни цени можат да ги 
формираат така што врз набавната цена на тие про-
изводи ќе ја засметаат, заради покривање на своите 
трошоци на трговијата, маржата во апсолутен износ 
што ја применувале на 26 ноември 1971 година. 

Зѕ. Работните организации што увезуваат доби-
точна храна, јужно овошје, сушено овошје, зачини 
и риби (смрзнати) своите продавни цени можат да 
ги формираат така што врз набавната цена на тие 
производи ќе ја засметаат, заради покривање на 
своите трошоци на трговијата, маржата во апсолу-
тен износ што ја применувале на 26 ноември 1971 
година, со тоа што за така формираните цени се 
должни да достават ценовник на согласност до Со-
јузниот завод за цени. 

Работните организации што се занимаваат со 
производство на концентрирана добиточна храна 
— мешал ници на добиточна храна, своите постојни 
цени на концентрати за добиточна исхрана (мешани-
ц а можат да ги зголемат сразмерно со зголе-
мувањето на цените на увозните компоненти и со 
нивното учество во мешаницата. 

Работните организации што се занимаваат со 
промет на големо и на мало за производите од ст. 1 
и 2 од оваа точка своите продавни цени можат да 
ги формираат така што врз набавната цена на тие 
производи ќе ја засметаат, заради покривање на 
своите трошоци на трговијата, маржата во апсолу-
тен износ што ја применувале на 26 ноември 1971 
година." 

2. Во точка 4 зборовите: „29 февруари 1972 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „денот на влегу-
вањето во сила на законот за општествената контро-
ла на цените, усогласен со уставните амандмани, и 

на соодветните прописи донесени врз основа на тој 
закон". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот завод за цени ја следи и проучува 

потребата од промени на цените максимирани со 
оваа одлука и, на барање од работните организации 
и нивните асоцијации и надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници или по своја ини-
цијатива, му предлага на Сојузниот извршен совет 
промени на максимираните цени во одредени облас-
ти на производството, на прометот и на вршењето на 
услуги, во согласност со утврдената политика на 
цените." 

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

P. п. бр. 14 
23 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

72. 

Врз основа на член 20 став 1, во врска со член 
13 став 1 и член 16 од Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Производител ските работни организации сво-
ите продавни цени за долунаведените производи мо-
жат да ги формираат до следното ниво: 
1) за сурово масло за јадење 6,32 дин/kg 
2) за рафинирано масло за јадење: 

а) во буриња од најмалку 50 ки-
лограми (ринфуза) 

б) во лименки до 25 литри (рин-
фуза) 

в) во стаклени шишиња од 1 
литар 

г) во стаклени шишиња од Чг 
литар 

д) во пластични шишиња од 1 
литар 

ѓ) во пластични шишиња од 3А 
литар 4,15 Д И Н / ! / 2 лит. 

е) во пластични шишиња од V2 
литар 4,25 дин/1^ лит. 

3) за растителни масти за јадење 2,77 дин/kg 
4) за маргарин: 

а) ако продавната цена на про-
изводителот е до 10 динари по 
еден килограм 2,00 дин/kg 

7,52 дин/kg 

7,57 дин/1 лит 

7,86 дин/1 лит. 

4,15 дин/1^ лит. 

8,27 дин/лит. 
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б) ако продаваната цека на про-
изводителот е над 10 динари 
по еден килограм 1,38 дин/kg 

2 Цените од точка 1 под 1 до 4 на оваа одлука 
за сурово масло за јадење, за рафинирано масло за 
јадење, за растителни масти за јадење и за маргарин 
се подразбираат како највисоки продавци цени на 
производителот, франко истоварната станица на ку-
пувачот Во цените за растителни масти за јадење, 
за маргарин и за рафинирано масло за јадење во 
лименки од 25 литри (ринфуза) и во пластични ши-
шиња е засметана вредноста на амбалажата, а во 
цените за сурово масло за јадење и за рафинирано 
масло за јадење во буриња и во стаклени шишиња 
не е засметана вредноста на амбалажата. 

3. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 на оваа 
одлука, за суровото и за рафииирапото масло за 
јадење од маслинки, од пченкарни никулци и од 
тиквиии семки п р о и з в о д и т е л и т е работни органи-
зации своите цени можат да ги формираат според 
условите на пазарот, со тоа што за времето на ва-
жењето на Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72 и 11/72) тие цени не можат да 
бидат поголеми од цените што за тие производи 
постоеле на 26 ноември 1971 година. 

4. Трговските работни организации своите пос-
тојни продавни цени во прометот на големо и на 
мало можат да ги зголемат вкупно најмногу за из-
носот за кој постојните продавци цени на произво-
дителот се зголемени според одредбата на точка 1 
под 2, 3 и 4, како и на име на посебна разлика, и 
тоа вкупно* 
1) за рафинирано масло за јадење: 

а) во буриња од најмалку 50 ки-
лограми (ринфуза) 2,77 дин/kg 

б) во лименки до 25 литри (рин-
фуза) 2,77 дин/1 лит. 

в) во стаклени шишиња од 1 
литар 2,87 дин/1 лит. 

г) во пластични шишиња од 1 
литар 2,87 дин/1 лит. 

д) во стаклени шишиња од 1/2 
л и т р и 1,44 дин/*/2 лит. 

ѓ) во пластични шишиња од i k 
литар 1,43 дин/Уг лит 

е) во пластични шишиња од 3А 
литри 2,15 дин/3Д лит. 

2) за растителни масти за јадење 2,77 дин/kg 
3) за маргарин ако продавната це-

на на производителот е: 
а) до 10 динари по еден килограм 2,00 дин/kg 
б) над 10 динари по еден кило-

грам 1,38 дин/kg 
5. Трговските работни организации на големо и 

на мало со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ќе ја утврдат книговодствената состојба на 
залихите на рафинирано масло за јадење на расти-
телни масти за јадење и на маргарин и во корист 
на сметката 630 — жиро-сметка на извршувањето 
на буџетот на општината на чија територија е се-
диштето на трговската работна организација што ја 
уплатува разликата во цената, облик на приходи 
62, ка ј надлежната Служба па општественото кни-
говодство ќе ги уплатат разликите во цените наве-
дени но точка 4 на оваа одлука, и тоа за сите ко-
личини затечени на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, како и за количините што пред де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука се фак -
турирани од производителот на трговската работна 
организација (стока на пат). 

6. Трговските работни организации на големо и 
на мало ќе го известат, во рок од осум дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, оп-
штинскиот орган надлежен за работите на пазар-
ната инспекција за книговодствената состојба на 
залихите утврдена во смисла на точка 5 од оваа 

одлука и ќе го уплатат соодветниот износ во корист 
на сметката од точка 5 на оваа одлука, во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

7. Производителските работни организации за 
производите во чие производство рафинираното 
масло за јадење, растителните масти за јадење и 
маргаринот се употребуваат како суровина, можат 
да ги наголемат своите продавши цепи сразмерно со 
зголемувањето на продажните цени на рафипира-
ното масло за јадење, на растителните масти за 
јадење и на маргаринот од точка 1 на оваа одлука, 
а според процентот на учеството на рафинираното 
масло за јадење, на растителните масти за јадење 
и на маргаринот во производството на тие произ-
води. 

Трговските работни организации за производите 
од став 1 на оваа точка своите продавни цени можат 
да ги формираат така што врз новите — зголемени 
набавки цени од став 1 на оваа точка ќе ја засме-
таат. заради покривање на своите трошоци на тр-
говијата, маржата во апсолутен износ што ја при-
менувале на 26 ноември 1971 година. 

8. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок трговската работна органи-
зација ако не постапи според одредбата на точка 6 
од оваа одлука или ако па општинскиот орган над-
лежен за работите на пазарната инспекција му даде 
неточни податоци за затечените односно фактури-
раните залихи на рафинирано масло за јадење, на 
растителни масти за јадење и на маргарин. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во трговс-
ката работна организација со парична казна од 
1.000 до 5.000 динари. 

Кон казната за прекршокот од став 1 на оваа 
точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршувањето на пре-
кршокот. 

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

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на максималните цени за масло за јадење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/70). 

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

P. п. бр. 15 
23 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

73. 

Врз основа на член 16 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА 
ГО КОРИСТАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 16 ОД ЗА-

КОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Работните организации од наплатените девизи 
можат да користат за целите предвидени во член 
16 на Законот за девизното работење, и тоа: 

1) од девизите наплатени за извоз на сто-
ки и услуги — — — — — — — — — 20*/» 
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2} од девизите наплатени за вршење тури-
стички услуги — — — — — — — — 45"Vo 

3) од пето приливот на девизите остварени 
со изведување инвестициони работи и со вр-
шење научноистражувачки работи и услуги 
во странство — — — — — — — — — 1 OOVn 

За целите предвидени БО член 16 на Законот за 
девизното работење добивката остварена во прет-
пријатие во странство, што ја држат на посебна де-
визна сметка во Југославија, работните организации 
можат да ја користат во височина од 100%. 

Како туристички услуги, во смисла на одред-
бата под 2 на став 3 од оваа точка, се подразбираат 
угостителските услуги на работните организации и 
услугите на туристичките претпријатија и па тури-
стичките бира. 

2. Во основицата за примена на процентите од 
точка 1 на оваа одлука влегува и реализацијата во 
динари која според важечките прописи се смета 
како наплата во девизи. 

3. Во основицата за примена на процентите од 
точка 1 на оваа одлука влегува и вредноста на ма-
шините и уредите од гранка 117 — Метална индус-
трија и гранка 119 — Електроиндустрпја, како и 
вредноста на бродовите извезени на кредит. 

4. Работните организации ги користат девизите 
во смисла на оваа одлука во оној вид девизи што 
го оствариле. 

5. Право на располагање со девизите во про-
центите од точка 1 на оваа одлука имаат работните 
организации за чија сметка се остварува извозот 
на стоки и услуги 

Девизите што им припаѓаат според одредбата 
на став 1 од оваа точка работните организации се 
должни да ги пресметуваат со банката во рок од 
60 дена од денот на остварената наплата. 

Се овластува Народната банка на Југославија 
во исклучителни случаи да може да го продолжи 
рокот од став 2 на онаа точка. 

6. Девизите остварени според одредбите на оваа 
одлука во една година, работните организации мо-
жат да ги користат во наредните години. 

7. Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за девизен прекршок: 

1) работна организација или банка ако непра-
вилно го пресмета делот на девизите што и припаѓа 
на работната организација според одредбите на точ-
ка 1 од оваа одлука; 

2) работна организација ако со банката не из-
врши пресметка во рокот од точка 5 на оваа одлука. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни со парична казна до 5.000 динари и одговор-
ното лице во работната организација односно во 
банката. 

8. Работните организации на кои според одред-
бите на оваа одлука им припаѓа помал дел на деви-
зите во однос на делот на девизите што им припаѓал 
според Одлуката за утврдување на делот на девизи-
те што работните организации можат да ги користат 
во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното 
работење (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 48/66, 
33/67, 54/67, 9/69, 31/71 и 32/71), а до 31 декември 
1971 година врз товар на тае средства имале дого-
ворени и неизвршени кредитни обврски, врз девиз-
ниот прилив и понатаму можат да ги применуваат 
процентите од оваа одлука, и тоа до намирување на 
тие обврски. 

9. Народната банка на Југославија дава упат-
ства за спроведување на оваа одлука. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврду-
вање на делот на девизите што работните органи-
зации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 
17 од Законот за девизното работење (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/66v 48/66, 33/67, 54/67, 9/69, 
31/71 и 32/71). 

11. Оваа одлука се применува врз остварениот 
девизен прилив од 1 јануари 1972 година. 

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

P. п. бр. 16 
23 февруари 3972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод четириесетгодишнината 
од основањето и работата, а за особени заслуги и 
постигнати успеси на ширењето на прогресивните 
идеи и спортските достигања 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Друштвото за телесно воспитување „Партизан 
железничар", Марибор; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Врабич Олга; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Раздрих Феликс; 
за особени заслуги на делото ширење на брат-

ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рој шен Франц. 

Бр. 34 
15 април 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод шеесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Перовић Пуниша. 

Бр. 37 
20 април 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод деведесетгодишнината на 
постоењето и работата, а за извонредни заслуги во 
ширењето на просветата и културата меѓу нашите 
народи и за особени успеси постигнати на издигање-
то на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Прва економска школа „Владимир Перић — 
Валтер", Белград; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Поткоњак Небојша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дамјановић Зорка, Краставчевић-Вандеска Сто-
јанка, Милошевић Милутин, Радуновић Рајко, Сте-
фановић Милица, Симић-Николић Миланка. 

Бр. 38 
23 април 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Унгарскиот илустриран весник »Magyar keepes 
ujsag«, Загреб; 

по повод дваесет и петгодишнината на постое-
њето и работата, а за особени заслуги и придонес 
на омасовување™ и развивањето на спортските 
активности 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Средношколскиот центар „Мате Блажина", 
Лабин; 

по повод шеесетгодишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува на општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Амулић Иво. 

Бр. 43 
5 мај 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особено пожртвување и пока-
жана хуманост при спасувањето на унесреќените 
рудари во Рудникот Храстник 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балох Адам, Гојковић Феликс, Јагер Јоже, Шке-
тако Антон, Шпајзер Франц. 

Бр. 39 
23 април 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 71. 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо- 72. 
славија и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод дваесетгодиш- 73. 
вината од излегувањето на весникот, а за особени 
заслуги и придонес во ширењето на н а р е д н и т е 
идеи и за развивањето на братството и единството 
меѓу нашите народи. 
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