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558. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кој ќе 
се утврдуваат производителот продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ'5, бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извр-
шните совети на собранијата на републиките и из-
вршните со-вети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А З А Ш Т И Т Н А Т А Ц Е Н А З А П Ч Е Н К А ОД Р О Д О Т 

Н А 1981 Г О Д И Н А 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченка сами или во кооперација со 
инди-видуални земјоделски производители и со ин-
дивидуални производители што пченката ја прода-
ваат преку организациите на зд-ружен труд (го 
натамошниот текст: производителите) им се обез-
бедува за пченка од родот на 1981 година заштитна 
цена 8,50 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините на пченка од родот на 
1981 година што производителите ќе им ги понудат 
на организациите за резерви во согласност со од-
редбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира за пченка испорачана во септември, 
октомври и ноември 1981 година. Таа цена се зголе-
мува за секој следен месец, почнувајќи од декем-
ври 1981 година па до мај 1982 година, и тоа за 0,056 
динари по еден килограм пченка. Во јуни, јули и 
август 1892 година се применува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира франко вагон натоварна станица на 
производителот, франко магацин железничка ста-
ница на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители — по 
избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители — франко магацин на организацијата на 
здружен труд на која и ја продаваат тенката , и 
тоа за пченка зрела, здрава, без знакови на мувла 

и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка ис-
крана односно за добиточна исхрана, незаразена од 
житни болести и штетници, со квалитет во зрно —1 

со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси 
и до 4% кршени зрна. Проце,нтот на кршените зрна 
ее утврдува со решетање преку сито чии отвори Се 
со пречник од 5 мм, 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 8 
на оваа одлука, заштитната цена за процентот на 
влагата под или над предвидениот процент ќр се 
намали односно зголеми за истиот процена. Дроп-
ките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем ОД; 
14,50/о, цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето. Трошоците за сушење се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителите и купува-
чите. 

Ако т е н к а т а има процент на дефектни: 
зрна и други примеси поголем од 2%, ценава ќе се 
намали сразмерно со зголемувањето на Процентот 
на дефектните зрна и другите примеси. Дропките 
се земаат предвид.. 

Ако пченката има помал' или поголем процент 
на кршени зрна, цената се'зголемува или намалува 
за процентот на кршените зрна, и тоа за 0,25 за 
секој процент на кршените зрна. 

5. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утврду-
ваат производителот продажни цени и заштитни-
цени во 1981 и 1982 година, организациите за резер-
ви на републиките и организациите за резерви на 
автономните покраини купуваат пченк-а од родот на 
1981 година по цената од 'ѓочка 1 на оваа одлука за 
количините што ќе ги договорат производителите и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет и со преработка на пченка, а до количи-
нито утврдени со билансите на републиките и со 
билансите на автономните покраини, а над тие ко-
личини откуп ќе врши Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи (во натамошниот 
текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, организациите за резерви на, републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација за 
резерви на републиката односно на автономната; 
покраина на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рок за регистрација на. договорот 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. 392 
25 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р; 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток:, 1 октомври 1981 Страна 1442 — Број 53 

559. 
Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за оп-

ределување на земјоделските производи како про-
изводи од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителеки продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот за 
основите на системот на цените и за опш-тествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), во соработка со извршните совети 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 ОРИЗОВА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат оризова арпа сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производителите) им се обезбедуваат 
за оризова арпа од родот па 1981 -година заштитни 
цени, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) за I класа 16,36 
2) за II класа 15,76 
3) за III класа 15,00 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 

применуваат на количините на оризова арпа што 
производителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви ,во согласност со одредбите на оваа од-
лука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница 
— по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа 
потполно зрела, здрава без дефектни и оштетени 
зрна, незаразена од болести или штетници, со след-
ниот квалитет: 

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

2) за II класа - иста сорта, со најмногу 150/о цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистотија и 150/о влага; 

3) за III класа — различни сорти, со над 150/о 
црвени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија 
и 15% влага. ,. 

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

4. Согласно со член 6 од Договорот за определу-
вање на земјоделските производи како производи од 
посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат 
производителот продажни цени и заштитни цени 
во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на 
републиките и организапиите за резерви на авто-
номните покраини купуваат оризова арпа од родот 
на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
за количините што ќе ги договорат производителите 
и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет и преработка на оризова арпа - а до 
количините утврдени со билансите на републиките 
и со билансите на автономните покраини, а над тие 
количини откуп ќе врши Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи (во натамошниот 
текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансот, со договор па Дирекци-
јата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските 
од став 1 на оваа точка, 

Договорите склучени според став 1 од оваа точка 
се регистрираат кај надлежната организација, за ре-
зерви на републиката односно на автономната по-
краина на "чија територија е седиштетр на производ 
дителот. 

Рок за регистрација на договорите склучени сшн 
ред став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 393 
25 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

560. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производител ек и продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и извр-
шните совети на собранијата на автономните по-
краини. Сојузниот извршен совет донесува 

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

ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои про-
изведуваат шеќерна репа сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производители) за шеќерната 
репа од родот на 1981 година им се обезбедува заш-
титна цена од 1,62 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количествата шеќерна репа од родот 
на 1981 година што производителите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви во согласност со 
одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој 
процент на дигестија поголем или помал од 15,5% 
цената од точка 1 на оваа одлука ќе се зголемува, 
односно намалува за 0,1045 динари за еден кило-
грам. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чи-
стата шеќерна репа, по одбивањето на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно од режани глави, 
лисја, жилички и опавчиња, франко натоварив ста-
ница во местото на производителот, а по избор на 
купувачот, при железничка, бродска, односно ка-
минска рампа, кеј или дигалка, подготвена за на-
товар во превозно средство. 

3. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утвр-
дуваат производителски продажни цени и заштит-
ни цени во 1981 и 1982 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономите покраини купуваат шеќерна репа 
од родот на 1981 година по цените од точка 1 на 
оваа одлука за количества што ќе ги договорат про--
изводителите и организациите на здружен труд кои 
се занимаваат со промет и преработка на шеќерна 
репа а до количествата утврдени со билансите на 



,Четврток, 1 октомври 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ' Број 53 - Страна 3 

републиките и со билансите на автономните покра-
ини, додека над тие количества откупот ќе го врши 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи (во натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансот, со договор на Дирекци-
јата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономиите покраини 
се утврдува начинот на реализацијата на обврските 
од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени по став 1 на оваа точка се 
регистрираат кај надлежната организација за ре-
зерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија се наоѓа седиштето на 
производителот. 

Рокот за регистрација на договорите ^склучени 
по став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на вле-
гувањето 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. 391 
25 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен сов^г 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

561. 
Врз основа на член 8 стар 5 од Договорот за 

определувале на земјоделските производи како про-
изводи од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и за-
штитни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/81), во врска сс член 64 од Зако-
нот за основите системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните 
совети на собранијата на републиките и со изврш-
ните? совети на собранијата на автономните покра-
ини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА 
И МАСЛЕНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. На организациите на зруже. труд кои про-
изведуваат сончоглед, соја и маслена репка сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители (во натамошниот текст: производи-
тели) "а сончоглед, соја и маслена репка од родот 
на 1981 година им се обезбедуваат заштитни цени, 
и -тоа за: 

Дин/кѕ 
1) сончоглед 15,30 
2) соја 16,65 
3) маслена репка 15,30 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-

ваат на количествата сончоглед, соја и маслена реп-
ка од родот на 1981 година што производителите ќе 
им ги понудат на организациите за резерви, во сог-
ласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
1) сончогледот кој содржи 40в/о масло, 11% вла-

га и 30/о нечистотија; 
2) сојата која содржи 13% влага и 2% нечи-

стотија; 
3) маслената репка која содржи 7% влага и 2% 

нечистотија. 
За сончогледот за секој процент на содржина 

на масло над или под 40% цената од точка 1 на оваа 
одлука се зголемува или си намалува за 0,3825 ди-
нари по еден килограм. 

За секој процент на влага над или под 11% и за 
секој процент на нечистотија над или под 3% за 
сончоглед, за секој процент на влага над или под 
13% и 2% нечистотија за соја и за секој процент 
на влага над или под 7% и 2% нечистотија за мас-
лена репка, цените се зголемуваат или намалуваат 
за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука 
по еден килограм сончоглед, соја и маслена репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, соја и маслена 
репка франко магазин, вагон, шлеп или друго пре-
возно средство во местото на продавачот, по избор 
на купувачот. 

4. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како произво-
ди од посебен општествен интерес за кои ќе се ут-
врдуваат производителот продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини купуваат сончоглед, соја 
и маслена репка од родот на 1981 година по цените 
од точка 1 на оваа одлука до количествата што ќе 
ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд кои се занимаваат со промет и пре-
работка на сончоглед, соја и маслена репка, а до 
количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини, 
над тие количества откупот ќе го врши Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди (во натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор помеѓу Ди-
рекцијата, организациите за резерви на републики-
те и организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализација на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени по став 1 на оваа точка се 
регистрираат кај надлежната организација за ре-
зерви на републиките, односно на автономните по-
краини на чија територија се наоѓа седиштето на 
производителот. Рокот за регистрација на догово-
рите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 377 
25 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р, 

562. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за ксЈј ќе 
се утврдуваат производителски продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/8о и 38/80), во соработка со извр-
шните совети на ,собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

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

РОДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои про-
изведуваат тутун сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители (во ната-
мошниот текст: производители) 'за суров тутун од 
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родот на 1981 година им се обезбедува заштитна 
цена во просек од 83,70 динари за еден килограм. 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат на количествата тутун од родот ва 
1981 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. Купувачите и производителите се должни 
"при преземањето на тутун да се придржуваат кон „ 
Мерилата за класификација на тутунот (Додаток 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61), 

3. Согласно со член 6 од Договорот за определу-
вање на земјоделските производи како производи од 
посебен општествен интерес за кои ќе се утврдуваат 
производителски продажни цени и заштитни цени 
во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат суров тутун од родот 
на 1981 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
за количествата што ќе ги договорат производите-
лите и организациите на здружен труд кои се за-
нимаваат со промет и преработка на суров тутун, а 
до количествата утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на авто-номните покр,аини, 
ја над тие количества откуп ќе врши Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи (во 
натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирекци-
јата, организацијата за резерви на републиките и 
организацијата за резерви на автономните покраини 
се утврдува начинот на реализација на обврските од 
став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени по став 1 од оваа точка се 
регистрираат кај надлежната организација за резер-
ви на републиката, односно на автономната покраина 
на чија територија се наоѓа седиштето на произво-
дителот. 

Рок 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. 394 
. 25 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

563. 
Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 

определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производителски продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот н,а цените и за оп-
штествената контрола на цените (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со извршните 
совети на собранијата на републиките и со изврш-
ните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен 'Труд што про-
изведуваат пченица сами или во кооперација со 
индивидуалните производители, како и на индиви-
дуалните производители кои пченицата за продаваат 
преку организациите на здружен' труд (во натамош-
ниот текет производителите) им ее обезбедуваат за 

пченицата од родот до 1982 година заштитни цени, 
и тоа за: 

Дин/кг 
1) пченица од I класа , 9,70 
2) пченица од II класа 9,45 
3) пченица од III класа 9,20 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат на количините пченица од родот на 
1982 година што производителите ќе им ги понудат 
на организациите за резерви во согласност со од-
редбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за пченицата испорачана во месец јули. За 
секој нареден месец, почнувајќи од месец август, а 
заклучно со месец мај на наредната година, цените 
се зголемуваат за 0,051 динари за килограм. 

Во месец јуни се применуваат цените од неред 
мај. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварив станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица 'на 
производителот или франко магацин на мелницата 
за местото на производителот за производителите 
што се занимаваат со производство на пченица сами 
или во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители — по избор на купувачот, а за инди-
видуалните производители — франко магацин на 
организацијата на здружен труд на која и ја про-
даваат пченицата. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и VЃ 
вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, 
незаразена од пченични болести и штетници.'со 
76 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и 
нечистотија и 13% влага, и тоа за пченица: 

1) од I класа — ако содржи најмалку 13% суро-
ви протеини и се д имент ацио на вредност најмалку 
40%; 

2) од II класа — ако содржи најмалку 11,5% 
сурови протеини и седиментациона вредност нај-
малку 30%; 

3) од III класа — ако содржи најмалку 10% 
сурови протеини и седиментациона вредност нај-
малку 18. 

5. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на уредица, нечистотија или влага од оној што 
е предвиден во точка 4 на оваа одлука, за процен-
тот на уродицата нечистотијата или влагата цената 
Ќе се намали, односно ќе се наголеми за истиот 
процент. Кршени зрна помали од половина се сме-
таат како уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 4 на оваа одлука, заштитната цена се зголе-
мува, односно се намалува за 0,5% за секој килог-
рам, над или под предвидената хектолитарска 
тежина. Дропките се земаат во предвид. За пчени-
цата што има хектолитарска тежина поголема ^д 
80 кг ќе се смета дека има хектолитарска тежина 
од 80 кг. 

За пченицата која има процент на влага од 14% 
цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците за сушењето се утврдуваат со договор 
помеѓу производителот и купувачот. 

За гламносана пченица во поголем степен и за 
замачканост и запаливост на пченицата цената ќе 
се намали до 5%. 

6. Согласно со член 6 од Договорот за определу-
вање на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утврду-
ваат производителот продажни и заштитни цени 
во 1981 и 1982 година, организациите за резерви на 
републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ја купуваат пченицата од родот 
на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
за количините што ќе ги договорат производителите 
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и организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет и преработка на пченицата, а до 
количините утврдени со билансите на републиките 
и со билансите на автономните покраини, а над тие 
количини откупот ќе го врши Сојузната дирекција 
(за резерви на прехранбени производи (во натамош-
ниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежните организации за 
резерви на републиките, односно на автономните 
покраини на чијашто територија е седиштето на 
производителот. Рок за регистрација е 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 395 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИКОНИЌ, С. р. 

564: 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 

1982 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни 
цени за пченицата од родот на 1982 година, и тоа за: 

Дин/кг 
1) пченица од I класа 9,70 
2) пченица од II класа 9,45 
3) пченица од III класа 9,20 
Цените од ста"в 1 на оваа точка ќе служат како 

основа за самоуправно спогодување и- општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарање во откупот и во прометот 
на тие производи, како и за формирање на цените 
на производите добиени со преработка на пченица. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченица испорачана во месец јули. За секој сле-
ден. месец, почнувајќи од месец август, а заклучно 
со месец мај од наредната година, цените се зголе-
муваат за 0,051 динар за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелни-

цата, за производителите што се занимаваат со про-
изводство на пченица сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители - по 
избор на купувачот, а за индивидуалните произво-
дители - франко магацин на организацијата на 
здружен труд која врши откуп, 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
зрела пченица, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и мирис, употреблива за човешка исхрана, не-
заразена со пченичен болести и штетници, со 76 кг 
хектолитарска тежина, 2% уродица и нечистотија и 
13% влага, и тоа за пченицата од: 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурова 
протести и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% суро-
ви протеини и седиментациона вредност најмалку 
30; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% суро-
ви протеини и седиментациона вредност најмалку 
18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на уродица, нечистотија или влага од оној 
што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, цената 
ќе се намали за процентот на уродицата, нечисто-
тијата или влагата, односно ќе се зголеми за истиот? 
процент. Кршените зрна помали од половината се 
сметаат како уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толитарска тежина од онаа што е предвидена во 
точка 3 од оваа одлука, продажната цена ќе се 
зголеми, односно намали за 0,5% за секој килограм 
над или под предвидената хектолитарска тежина, 
Дропките се земаат предвид. За пченицата која има 
хектолитарска тежина поголема од 80 к^ се смета 
дека има хектолитарска тежина од 80 к^. 

. За пченицата која има процент на влага пого-
.лем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на 
сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат 
со договор помеѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во повисок сте-
пен и за замачка поста и извалканоста на пченица-
та цената ќе се намали до 5%. 

5. Купувачите и производителите ги регулираат 
со договор роковите на преземањето и другите ус-
лови за испорака на пченицата. 

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

Е. п. бр. 401 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р, 

565. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ,ќе 
се утврдуваат производителеки продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените (,,Службен лист 
на. СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои произ-
ведуваат пченка сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители и со ин-
дивидуалните производители што пченката ја про-
даваат преку организации на здружен труд (во на-
тамошниот текст: производители) им се обезбедува 
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за пченката од родот на 1982 година заштитна цена 
од 7,65 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините пченка од родот на 1982 
година кои производителите ќе им ги понудат ва 
организациите за резерви во согласност со одредби-
те од оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира за пченицата испорачана во септември, 
октомври и ноември 1982 година. Таа цена се зголе-
мува за секој следен месец, почнувајќи од декември 
1982 година па до мај 1983 година, и тоа за 0,051 
денар за еден килограм пченка. Во јуни, јули и 
август 1983 година се применува цената од месец 
мај. 

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се 
подразбира франко вагон на товарна станица на 
производителот, франко магацин железничка ста-
ница на производителот или франко магацин на 
меницата, за производителите што се занимаваат 
со производство на пченка сами или во коопераци-
ја со индивидуални земјоделски производители — 
По избор на купувачот, а за индивидуалните произ-
водители — франко магацин на организацијата на 
здружен труд на кој^ пченицата и ја продаваат, и 
тоа за зрела пченка, здрава, без знаци на мувла и 
без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка ис-
храна, односно за добиточна исхрана, незаразено 
со житни болести и штетници, со квалитет во зрно 
— со 149/о влага, до 2% дефектни зрна и други при-
меси и до 4% кршени ,зрна. Процентот на кршените 
зрна се утврдува со сеење низ решето чии отвори 
имаат пречник 5 мм. 

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент на влага од процентот што е предвиден во 
точка 3 од оваа одлука, заштитната цена ќе се на-
мали за процентот на влагата под или над предви-
дениот процент, односно ќе се 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 су-
шењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителот и купу-
вачот. 

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

Ако пченката има поголем процент на кршени 
зрна, од 4%, цената се намалува за процентот на 
кршените зрна, и тоа за 0,25 за секој процент на 
кршените зрна. 

5. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како произве-
де ед посебен општествен интерес за кој ќе се ут-
врдуваат производителски продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година, организациите за 
резерви на републиките и организациите за резер-
ви на автономните покраини купуваат пченка од 
редот на 1982 година по цената од точќа 1 на оваа 
одлука за количините што ќе ти договорат произ-
водителите и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со промет и преработка на пченка, а 
до количините утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини, а 
над тие количини откупот ќе го врши Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
(во натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа 
точка се регистрираат кај надлежната организаци-

ја за резерви на републиката, односно автономната 

покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

Рок 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. 396 
30 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИКОНИЌ с. р. 

566. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производител ски продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 4 од 
Законот за основите ва системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1982 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна це-
на од 8,50 динари за пченка од родот на 1982 година, 
што ќе служи како основа за самоуправно спогоду-
вање и општествено договарање во рамките на реп-
родукционите целини, односно за договарање во 
откупот и прометот на тие производи, како и -за 
формирање на цените на производите добиени со 
преработка на пченка. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на пченката испорачана во септември, октомври и 
ноември 1982 година. Таа цена се зголемува за секој 
нареден месец, почнувајќи од декември 1982 година 
па до мај 1983 година, и тоа за 0,051 динар за еден 
килограм пченка. Во јуни, јули и август 1983 годи-
на се применува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварив станица на произво-
дителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мели итната 
во местото на производителот за производителите 
кои се занимаваат со производство на пченка сами 
или во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители, а за индивидуалните проиводители 
— франко магацин на огранизацијата на здружен 
труд која го врши откупот, и тоа за пченка зрела, 
здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мириз-
ба употреблива за човечка исхрана, односно за до-
биточна исхрана, незаразена со житни болести и 
штетници, со квалитет во зрното — со 14% влага, до 
2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени 
зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува сет 
решетање низ сито чиишто отвори се со пречник 
од 5 мм. 

4. Ако тенката има поголем или помал про-
цент на влага од процентот што е предвиден во точ-
ка 3 на оваа одлука, цената за процентот на влагата 
под или над предвидениот процент ќе се намали, 
односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките 
се земаат предвид. 

Купувачите можат, по исклучок, да преземат 
и пченка што има процент на влага поголем од 
14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука 
за таквата пченка ќе се намали и за ТРОШОЦИТЕ НА 
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сушењето. Трошоците за сушењето се утврдуваат со 
договор склучен помеѓу производителот и купува-
чот. Ако пченката има поголем процент на дефек-
т и зрна и други примеси поголеми од 2%, цената 
ќе се намали сразмерно на зголемувањето на про-
центот на дефектните зрна и на другите примеси. 
Дропките се земаат предвид. Ако пченката има по-
веќе од 4% кршени зрна цената ќе се намали и тоа 
за 0,25% за секој процент на кршени зрна. 

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

Е.п. бр. 400 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икониќ, с. р. 

567. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производителот продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и со 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

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

РОДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат оризова арпа сами или во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производителите) им се обезбе-
дуваат за оризова арпа од родот на 1982 година за-
штитни цени, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) за I класа 20,70 
2) за II класа 20,07 
3) за III класа 18,99 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе сг 

применуваат на количините оризова арпа што про-
изводителите ќе им ги понудат на организациите 
за резерви "во согласност со одредбите на оваа од-
лука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на ме л ницата 
— по избор на купувачот и тоа за оризова арпа 
потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени 
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 150/сј 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% 
влага; 

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

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, 
односно помал процент на примеси и нечистотија 

или влага ќе се намали, Односно ќе се зголеми за 
истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

4. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
дување на Земјодел-ските производи како производ 
ди од посебен општествен интерес за кои ќе с ! 
утврдуваат производателски продажни' цени и за-
штитни цени во 1981 и 1982 година, организациите 
за резерви на републиките и организациите за ре-
зерви на автономните покраини купуваат оризов! 
арпа од родот на 198о година по цените од точка 
на оваа одлука за количините што ќе ги договорат 
производителите и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет и со преработка на 
оризова арпа — а до количините утврдени со би-
лансите на републиките и со билансите на авто-
номните покраини, а над тие количини откупот ќе; 
го врши Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи (во натамошниот текст: Ди-
рекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на' организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализација на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа то-
чка се регистрираат кај надлежната организација' 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на про-
изводителот. 

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

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

Е. п. бр. 397 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

568. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РО-

ДОТ НА 1982 ГОДИНА 
1. Се утврдуваат производителските продажни! 

цени за оризова арпа од родот на 1982 година, и 
тоа за: 

Дин/кг 
1) оризова арпа од I класа 23,00 
2) оризова арпа од II класа 22,30 
3) оризова арпа од III класа 21,10 

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарање во откупот и прометот 
на тие производи, како и за формирање на цените 
на производите добиени со преработка на оризова 
арпа. 
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2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин во местото на 
производителот за производителите што Се занима-
ваат со производство на оризова арпа сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители - по избор на купувачот, а за индиви-
дуалните производители — франко магацин на ор-
ганизацијата на здружен труд што врши откуп, и 
тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без де-
фектн,и и оштетени зрна, незаразена со болести 
или штетници, од следниот квалитет: 

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

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од 
(процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за се-
кој поголем, односно помал процент на примеси и 
нечистотија или влага ќе се намали, односно ќе се 
зголеми за истиот процент. Дропките се земаат 
предв-ид; 

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

Е. п. бр. 402 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Потпретседател. 
Бранислав Иконовиќ, с. р 

569. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производителски продажни цени л 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службо.-1 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и извр-
шните совети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ДЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА 

ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репа сами или во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производителите) им се обез-
бедува за шеќерната репа од родот на 1982 година 
заштитна цена од 1,98 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува, на количините шеќерна репа од родот 
на 1982 година што производителите ќе им ги по-
нудат на организациите за резерви во согласност 
со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репа со дигестија од 15.5%. За секој про-
цент дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од 
"точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се на-
малува за 0,1277 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чи-
ста шеќерна репа, по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и'неисправно отсечени глави, 
лисја, жилички и опашки, франко натоварна ста-
ница во местото на производргтелот, а по избор на 
купувачот, со железничка, бродска, односно ками-
он ек а рампа, кеј или дигалка, подготвена за това-
рење во превозно средство. 

3. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како произво-
ди од посебен, општествен интерес , за кој се утвр-
дуваат производителски продажни цени и заштит-
ни цени во 1981 и 1982 година, организациите за ре-
зерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини ја купуваат шеќерната 
рела од родот на 1982 година по цените од точка 
1 на оваа одлука за количините што ќе ги догово-
рат производителите и организациите на здружеа 
труд што' се занимаваат, со промет и преработка на 
шеќерната репа — а до количините утврдени со 
билансите на републиките и со билансите на авто-
номиите покраини, а над тие количини откупот ќе 
го врши Сојузната дирекција за резерви на пре-
хранбени производи (во натамошниот текст: Ди-
рекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 од оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чијашто територија е седиштето' на 
производителот. 

Рок 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. 404 
септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИконовиЌ, С. р. 

570. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производителот продажни цени и 
заштитни цени во "1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РО-

ДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна 
цена од 2,20 динари за шеќерната репа од родот на 
1982 година, што ќе служи како основа за самоу-
правно спогодување и општествено договарање 
во рамките на репродукционите целини, односно зд 
договарање во откупот и прометот на тие произво-
ди, како и за формирање на цените на производите 
добиени со преработка на шеќерна репа. 
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2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репа со дигестија од 15г5%. За секој цел 
процент дигестија поголем или помал од 15,5% це-
ната од точка 1 на оваа одлука се Зголемува, одно-
ено се намалува за 0,1419 динари за еден килограм, 
со тоа што дропките се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, 
лисја, жилички и опашки, франко натоварна ста-
ница во местото на производителот, а по избор на 
купувачот, со железничка, бродска, односно ками-
онска рампа, кеј или дигалка, подготвена за това-
рање во превозно средство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4'. 

Е. п, бр. 406 
30 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

571. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за оп-
ределување на земјоделските производи како про-
изводи од посебен општествен интерес за кои се ут-
врдуваат производителски продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ'4 бр 43/81), во врска со член 64 од Законот 
за основите за системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр: 1 /80 и 38/80), во соработка Со извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 
1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами 
или во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители (во натамошниот текст: производите-
лите) им се обезбедуваат за сончогледот, сој ата и 
маслодајната репка од родот на 1982 година заш-
титни цени, и тоа за: 

Дин/кг 
1) за сончоглед 18,45 
2) за соја 19,35 
3) за маслодајна репка 17,10 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-

ваат на количините сончоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 1982 година што производители-
те 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 кој содржи 40% масло, 110/о влага 

и 30/е нечистотија; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечисто-

тија; 
3) маслодајна репка што содржи 70/о влага П 

2% нечистотија. 
За сончоглед за секој процент содржина на ма-

сло над или под 40% цената од точка 1 на оваа 
одлука се зголемува или намалува за 0,461 динар 
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 
2% нечистотија за соја и за секој процент влага 

над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна 
репка'цените се зголемуваат или се намалуваат за 

во однос на. цената од точка 1 на оваа одлука 
за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна ре-
пка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за еден килограм сончоглед, соја и маслов 
дајна репка франко магацин, вагон, шлеп или дру-
го превозно средство во местото на продавачот, по 
избор на купувачот. 

4. Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи од посебен оп-
штествен интерес за кои ќе се утврдуваат произво-
дителски продажни и заштитни цени во 1981 и 1982 
година организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини; 
купуваат сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа 
одлука до количините што ќе ги договорат произ-
водителите и организациите на здружен' труд што 
се занимаваат со промет и преработка на сончоглед, 
соја и маслодајна репка, а до количините утврдеше 
со билансите на републиките и со билансите на ав-
тономните покраини, а над тие количини откуп ќе 
врши Сојузната дирекција за резерви на прехран-а 
бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата). 

Врз основа на билансите, со договор на Ди-
рекцијата, организациите за резерви на републики-
те и организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите на организациите за резерви склу-
чени според став 1 на оваа точка се регистрираат 
кај надлежната организација за резерви на репуб-
ликите, односно па автономните покраини на чи-
јашто територија, е седиштето на производителот. 
Рок 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 денот на објавувањето во „Службен лист на' 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 405 
30 септември 1981 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р 

572. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни пени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД СОЈА И МА-
СЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна 
цена за сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1982 година, и тоа за: 

Дин/кг 
1) сончоглед 20.50 
2) соја 21,50 
3) маслодајна репка 19,00 
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Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарање во откупот и прометот на 
тие производи како и за формирање на цените на 
производите добиени со преработка на сончоглед, 
соја и маслодајна репка. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразби-
раат за еден килоград сончоглед, соја и маслодајна 
репка франко магацин, вагон, шлеп или друго пре-
возно средство во местото 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% нечисто-

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

2% нечистотија. 
За секој процент содржина на масло над или 

под 40% производителската продажна цена за сон-
чоглед се зголемува, односно се намалува за 0,513 
динари за еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за 
секој процент нечистотија над или под 3% за сон-
чоглед, за секој процент влага над или под, 13% и 
2% нечистотија за соја и за секој процент влага 
над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна 
репка цените се зголемуваат, односно се намалуваат 

1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлу-
ка за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна 
репка. 

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

Е. п. бр. 410 
30 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконоќ, с. р. 

573. 

на 1982 година што производителите ќе им ги по-
нудат на организациите за резерви во согласност со 
одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се Подраз-
бираат франко откупното место на производителот, 
а важат за суров памук со 8,5% влага. 

3. Согласно со член 6 од Договорот за определу-
вање на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утврду-
ваат производител ски продажни цени и заштитни 
цени во 1981 и 1982 година, организациите за резер-
ви на републиките и организациите за резерви на 
автономните покраини ќе купуваат суров памук од 
родот на 1982 година по цените од точка 1 на оваа 
одлука за количините што ќе ги договорат произво-
дителите и организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет и преработка на суров памук 
— а до количините утврдени со билансите на репу-
бликите и со билансите на автономните покраини, 
а над тие количини откупот ќе го врши Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи (во 
натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа то-
чка се регистрираат кај надлежната организација 
за резерви на републиката, односно на автономната 
покраина на чијашто територија е седиштето на 
производителот. 

Рок 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. 403 
30 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член -8 став 5 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
Ќе се утврдуваат производителот продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ"; бр. 43/81), во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и извр-
шните совети на собранијата на автономните по-
краини, Сојузниот извршен совет донесува 

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

РОДОТ НА 1982 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) им се обезбеду-
ваат за суровиот памук од родот на 1982 година за-
штитни цени, и тоа за: 

Дин/кг 
1) I класа, со просечен рандман 31 47,00 
2) II класа, со просечен рандман 30 39.30 
3) III класа, со просечен рандман 30 37,35 
4) IV класа, со просечен рандман 28 36,00 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 

применуваат на количините суров памук, од родот 

574. 

,Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителот продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Служ-
бен. лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ДЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РО-

ДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни 
цени за суров памук од родот на 1982 година, и тоа 
за: 

Дин/кг 
1) суров памук од I класа, со просечен 

рандман 31 52,20 
2) суров памук од II класа, со просе-

чен ран д ман 30 43,70 
3) суров памук од III класа, со просе-

чен рандман 30 41,50 
4) суров памук од IV класа, со про-

сечен рандман 28 40,00 
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Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукциони^ цели-
ни, односно за договарање во откупот и прометот на 
тие производи, ка.ко и за формирање на цените на 
производите добиени со преработка на суров памук. 

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

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

Е. п. бр. 411 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

575. 

Врз основа на член 8 став 5 од Договорот за оп-
ределување на земјоделските производи како про-
изводи од посебен о.пштествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и заш-
титни цени во 1981 и 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 64 од Законот 
за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 1/80 и 38/80), 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 СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат тутун, сами или во кооперација со инди-. 
видуалните земјоделски производители (во натамо-
шниот текст: производителите) им се обезбедува за 
суров тутун од родот на 1982 година заштитна цена 
во просек од 99,00 динари за еден килограм. 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат врз количините на тутун од родот на 
1982 година што производителите ќе им т и понудат 
на организациите за резерви на републиките и на 
организациите за резерви на автономните покраини 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Купувачите и производителите се должни, 
при преземањето на тутунот да се придржуваат кон 
Мерилата за класификација на тутунот (Додаток 
кон „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

3. Согласно со член 6 од Договорот за определу-
вање на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утврду-
ваат производителот продажни цени и заштитни 
цени во 1981 и 1982 година организациите за резерви 
на републиките и организациите за резерви на авто-
номните покраини ќе купуваат суров тутун од родот 
на 1982 година по цените од точка 1 на оваа одлука 
за количините што ќе ги договорат производителите 
и организациите' на здружен труд што се занима-
ваат со промет и со преработка на суров тутун — а 
до количините утврдени со билансите на републи-
ките и со билансите на автономните покраини, а над 
тие количини откупот ќе го врши Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи (во ната-
мошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализација на об-
врските од став 1 на оваа точка. ' 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација за 
резерви на републиката, односно на автономната по-
краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот. 

Рок 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. 399 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

576. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производителот продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 став 
4 од Законот за основите на системот -на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

. О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ 

НА 1982 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна це-
на во просек од 110,00 динари за суров тутун од ро-
дот на 1982 година, што ќе служи како основа за' 
самоуправно спогодување и општествено договара-
ње во рамките на репродукционите целини, односно 
за договарање во откупот и прометот на тие про-! 
изводи, како и за формирање на цените на произ^ 
водите добиени со преработка на суров тутун. 

2. Производителските продажни цени за оддел-
ни сорти и класи тутун се утврдуваат во рамките 
на просекот 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. Организациите на здружен труд при презел 
мањето на трудот се должни да се придржуваат 
кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток 
кон „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

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

Е.п. бр. 407 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р, 



Страна 1452 — Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток:, 1 октомври 1981 

577. 

Врз основа на член 8 став 6 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителот продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска Со член 64 о^ 
Законот за основите на системот на цените и за 

гествената контрола на цените („Службен лист 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), во соработка со изврш-

ните 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 ЗАШТИТНИТЕ ДЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1982 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со 
(индивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производители) им се обезбеду-
ваат во 1982 година заштитни цени за добиток и 
Тоа за: 

Дин/кг 

А. Свињи 

За Mесести свињи и нивни меѓу-
себни мелези, врз база на 26% месо 
на 100 kg жива мера или 330/о месо 
на 100 kg топли полутки 45:74 57,42 

За жив-а мера на свињи што со-
држат над 26% месо, цената се зго-
лемува за секој процент на месо за 
1,74 д.инари за килограм. 

За топли полутки од мееести 
Свињи, за секој процент месо над 
330/о цената се зголемува за 1,91 ди-
нар за килограм. 

Заштитните цени од ст. 1, 2 и 3 
на се однесуваат на свињите што со-

држат под 26% месо на 100 kg жива 
мера, или што содржат под 33% месо 
на 100 kg топли полутки. 

Процентот на месото се утврдува 
на линијата на колењето во однос на 
класичната тежина според југосло-
венскиот стандард — Месести свињи 
За индустриска преработка — 
JUS Е.С1.021 под 3 и 5, односно врз 
основа на дебелината на слојот на 
слаеината, заедно со кожата, изме-
рено на линијата на колењето, и тоа 
на крстот на местото каде мускулот 
најмногу влегува во сланината и на 
средината на грбот помеѓу 13-то и 
14-то ребро. Врз основа на таа вред-
ност на дебелината на сланината, се 
утврдува процентот на месото според 
табелата 2 од тој стандард. 

В. Говеда 

1) За згоени јуниња од благородни 
раси и за нивните меѓусебни мелези, над 
6 до \2 месеци старост и со млечни заби: 

Ди-н/kg 
жива мера 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 
аа машки и 320 kg за женски грла, ран-
ч а н 58% 60,26 

За секој процент на месо под или над 
рандман 58%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 1,039 динари за ки-
лограм; 

б) I класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки, и 320 kg за женски грла, 
рандман 56% 58,50 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, од-
носно с4е зголемува за 1.045 динари за 
килограм. 

2) За згоени јуниња од благородни 
раси и нивни меѓусебни мелези, над 12 
до 18 месеци старост, без постојани ,заби: 

а) I класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400kg за женски грла, 
ранд ман 58% 60,26 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува, од-
носно со зголемува за 1,039 динари за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, 
рандман 56% 58,50 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува од-
носно се зголемува за 1,045 динари за 
килограм. 

3) За згоени постари јуниња (млади 
говеда) од благородн,и раси и нивни ме-
ѓусебни мелези, над 18 до 36 месеци ста-
рост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg 
за машки и 450 kg за женски грла, ран-
дман 58% 58,50 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува однос-
но зголемува за 1,009 динари за кило-
грам; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg 
за машки и 420 kg за женски грла, ран-
дман 56% 55,28 

За секој процент месо под или над 
рандман 56%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,987 динари за ки-
лограм; 

4) За згоени помлади јуниња — ме-
лези од расата буша или од други до-
машни фаси (истарска, колубарска, по-
еавска, подолска и гатачка) со благоро-
ден раси над 6 до 18 месеци старост, со 
млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 35q kg 
за машки и 300 kg за женски грла, 
рандман 54% 53,76 

За секој процент месо под или над 
рандман 54%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,996 динари за ки-
лограм. 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg 
за машки и 260 kg за женски грла, ран-
дман 52% 50,31 
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Дин/kg 
жива мера 

За секој процент месо под или над 
рандман 52%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,968 динари за 
килограм. 

5) За згоени постари јуниња, млади 
говеда — мелези од расата буша или 
други домашни раси (истарска, колубар-
ска, посавска, подолска и гатачка) со 
благородни раси, над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, Тежина најмалку 400 kg 
за машки и 360 kg за женски грла, ран-
дман 54% 52,07 

За секој процент месо под или над 
рандман 54%, цената се намалува од-
носно се зголемува за 0,964 динари за 
килограм. 

6) II класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, ран-
дман 50% 48,50 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,970 динари за 
килограм. 

б) За згоени млади ' јуниња над 6 
до 18 месеци старост, од расата буша, со 
млечни заби: 1 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла ран-
дман 52% 49,73 

За секој процент месо под или над 
рандман 52% цената се намалува одно-
сно се зголемува за 0,956 динари за ки-
лограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла, ран-
дман 48% 45,57 

За секој процент месо под или над 
рандман 48% цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,949 динари за ки-
лограм. 

7) За згоени постари јуниња млади 
говеда, од расата буша над 18 до 36 ме-
сеци старост, со најмногу 4 постојани 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg 
за машки и 200 kg за женски грла, ран-
дман 52% 46,16 

За секој процент месо под или над 
рандман 52% цената се намалува одно-
сно се зголемува за 0,888 динари за ки-
лограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg 
за машки и 200 kg за женски грла, ран-
дман 48% 43,29 

За секој процент месо под или над 
рандман 48%, цената се намалува, одно-
сно се зголемува за 0,902 динари за ки-
лограм. 

8) За други категории говеда, пос-
тари од три години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg, 
рандман 50% 43,82 

За секој процент месо под или над 
рандман 50%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,876 динари за 
килограм; 

Дин/kg 
жива мера 

40,37 
б) II класа, тежина најмалку 320 

kg рандман 48% 
За секој процент месо под или над 

рандман 48%, цената се" намалува, од-
носно зголемува за 0,841 динар за ки-
лограм; 

в) III класа, тежина најмалку 230 
kg, рандман 44% 37,03 

За секој процент месо под или над 
рандман 44%, цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,842 динари за 
килограм. 

В. Овци 

1) За згоени јагниња, од 5 до 12 ме-
сеци старост, што не измениле ниеден 
млечен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 68,16 

б) II класа,. тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 50% 63,86 

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 
години старост, што имаат најмногу ^ 
постојани заба: 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52% 60,39 

б) II класа, тежина најмалку 25 kg 
рандман најмалку 48% 51,78 

3) За згоени овци и овни, над 2 го-
дини старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg, рандман најмалку 50% 49,50 

б) II класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку Зо kg, рандман најмалку 46% 47,00 

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

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм добиток жива мера или за еден ки-
лограм топли полутки, франко натоварено во ва-
гон или камион — по избор на купувачот, во место-
то на продавачот. Тежината се утврдува по истекот 
на 12, часа од последното ранење или најдоцна 2 ча-
са по колењето, а ако тежината се утврдува пред 
истекот на 12 часа од последното ранење, од утвр-
дената тежина на говедата и на овците се одбива 
до 5%, а од утврдената тежина на свињите — до 

, 2%. 
Цените од точка 1 на оваа одлука се однесу-

ваат на квалитетот на добитокот пропишан: 
1) со југословенскиот стандард — Месест 

свињи за индустриска преработка - JUS Е.С1.021; 
2) со прописите за квалитетот на "говедата и на 

овците за колење, и тоа: РК-Е2 (II изменето и до-
полнето издание) и JUS Е.С1.022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се при-а. 
менуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, 
што ќе се утврдат на линијата на колењето. 
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4. Согласно со чл,гн 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како произво-
ди од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и за-
штитни цени во 1981 и 1982 година, организациите 
за резерви на републиките и организациите за ре-
зерви на автономните покраини купуваат добиток 
по цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет и со преработка на добиток до количините 
утврдени со билансите на републиките и со билан-
сите на автономните покраини, а над тие количини 
откуп ќе изврши Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи (во натамошниот текст: 
Дирекцијата), 

Врз основа на билансите,, со договорот на Ди-
рекцијата, на организациите за резерви на репуб-
ликите и на организациите за резерви на автоном-
ните покраини, се утврдува начинот на реализаци-
јата на обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа то-
чка се регистрираат кај надлежната организација 
за резерви на републиката, односно автономната 
покраина на чија територија се наоѓа седиштето на 
производителот. 

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

Е. п. бр. 412 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с.р. 

578. 

Врз основа на член 8 став 3 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
се утврдуваат производител ски продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84, 
став 4 од Законот за основите на системот на цени-
те и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1982 ГО-

ДИНА 

1. Се утврдуваат производителските 
цени за добиток и тоа за: 

А. Свињи 

Месести свињи и нивни меѓусеб-
ни мелези врз база на 26% месо на 
100 kg жива мера или 33% месо на 
100 kg топли полутки 

За жива мера на свињи што со-
држат над 26% мeco, цената за секој 
процент месо се зголемува за 1,93 
динари за килограм. 

За топли полутки од месести 
свињи, за секој процент месо над 
33% цената се зголемува за 2,12 ди-
нари за килограм. 

Производителските продажни 
цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат 
на свињите што содржат помалку од 
26% на 100 kg жива мера, или што 
содржат помалку 33% месо на 100 kg 
топли полутки. 

Процентот на месото се утврдува 
на линијата на колек/ето во однос на 
класичната тежина според југосло-
венскиот стандард — Месеста свињи 
за индустриска преработка — 
JUS E.C1.Q21. под 3 и 5, односно врз 
основа на дебелината на слојот на 
сланината, заедно со кожата, изме-
рено на линијата на колењето, и тоа: 
на крстот на местото каде мускулот 
најмногу влегува во сланина и на 
средината на грбот помеѓу 13-то и 
14-то ребро. Врз основа на тие вред-
ности на дебелината на сланината 
се утврдува процентот на месото 
според табелата 2 од тој стандард. 

В. Говеда 

продажни 

Дин/Kg 

50,18 63,69 

Дин/kg 
жива мера 

1) Згоени телиња од благородни ра-
си и нивни меѓусебни мелези — вкр-
стени до 6 месеци старост: 

а) 1а класа, тежина најмалку 150 
kg, рандман 62% 76,12 

б) I класа, тежина најмалку 150 kg, 
ранд ман 62% 72,18 

2) Згоени јуниња од благородни ра-
си и нивни меѓусебни мелези - . вкр-
стени над 6 до 12 месеци старост и со 
млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 320 kg за женски грла, ран-
дман 58% 66,90 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,153 динари за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 35о kg 
за машки и 320 kg за женски грла, ран-
дман 56% 65,00 

За секој процент месо под или над 
рандман 56% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,161 динар за 
килограм; 

3) Згоени јуниња од благородни ра-
си и нивни меѓусебни мелези — вкрсте-
ни над 12 до 18 месеци старост, без пос-
тојани заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, ран-
дман 58% 66,90 
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Дин/kg 
жива мера 

Дин/kg 
жива мера 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,153 динари за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, ран-
дман 56% 65,00 

За секој процент месо под или над 
рандман 56% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,161 динар за 
килограм; 

4) Згоени постари јуниња (млади 
говеда) од благородни раси и кивни ме-
ѓусебни мелези - вкрстени, над 18 до 36 
месеци старост, со најмногу 4 постојани 
заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg 
за машки и 450 kg за женски грла, ран-
дман 58% 65,00 

За секој процент месо под или над 
рандман 58% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,161 динар за 
килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 470 kg 
за машки и 420 kg за женски грла, ран-
дман 56% 61,75 

За секој процент месо под или над 
рандман 56% цената се намалува од-
носно се зголемува за 1,103 динари, за 
килограм; 

5) Згоени телиња — мелези од ра-
сата буша или од другите домашни ра-
си (истарска, колубарска, посавска. по-
долска и гатачка) со благородни . раси 
до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg, 
рандман 56% 63,05 

6) II класа, тежина најмалку 90 kg, 
рандман 54% 59,80 

б) Згоени млади јуниња — мелези 
од расата бута или од другите домашни 
раси, (истарска, колубарска, посавска, 
Шдолска и гатачка) со благородни раси, 
над 6 до 18 месеци старост, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg 
за машки и 300 kg за женски грла, ран-
дман 54% 59,80 

За секој процент месо под или над 
рандман 54% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,107 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 300 kg 
За машки и 260 kg за женски грла, ран-
дман 52% 55,90 

За секој процент месо под или над 
рандман 52% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,075 динари за 
килограм; 

7) Згоени постари јуниња, млади 
говеда — мелези од расата буша или од 
другите домашни раси (нотарска, колу-
барска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси, над 18 до 26 месе-
ци старост со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg 
за машки и 360 kg за женски грла, ран-
даан 54% 57,82 

За секој процент месо под или над 
рандман 54% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,071 динар за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 35о kg 
за машки и 300 kg за женски грла, ран-
дман 50% 53,90 

За секој процент месо под или над 
рандман 50% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,078 динари за 
килограм; 

8) Згоени телиња до 6 месеци ста-
рост, од расата буша: 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg, 
рандман 54% 59,80 

б) II класа, со тежина најмалку 60 
kg, рандман 52% 57,15 

9) Згоени јуниња, над 6 до 18 месе-
ци старост, од расата бута, со млечни 
заби: 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла, ран-
дман 52% 55,25 

За секој процент месо под или над 
рандман 52% цената се намалува од-
носно се зголемува за 1,063 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg 
за машки и 180 kg за женски грла, ран-
дман 48% 50,65 

За секој процент месо под или над 
рандман 48% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 1,055 динари за 
килограм; 

10) Зго4ени постари јуниња — млади 
говеда од расата бута, над 18 до 36 месе-
ци старост со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 270 kg 
за машки и 220 kg за женски грла, ран-
дман 52% 51,32 

За секој процент месо под или над 
рандман 52% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,987 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 250 kg 
за машки и 200 kg за женски грла, ран-
дман 48% 48,07 

За секој процент месо под или над 
рандман 48% цената се намалува од-
носно се зголемува за 1,001 динар за 
килограм; 

11) Други категории говеда, постари 
од три години: 

а) I класа, тежина најмалку 360 kg, 
рандман 50% 48,75 

За секој процент месо под или над 
рандман 50% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,975 динари за 
килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 320 kg,. 
ран д ман 48% 44,82 

За секој процент месо под или над 
рандманот од 48% цената се намалува 
односно се зголемува за 0,934 динари за 
килограм; 

в) III класа, тежина најмалку 230 
kg, рандман 44% 41,16 
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Дин/kg 
жива мера 

За секој процент месо под или над 
рандман 44% цената се намалува, од-
носно се зголемува за 0,935 динари за 
килограм; 

В. Овци 

1) Згоени јагниња, од 5 до 12 месе-
ци старост, што не измениле ниеден 
млечен заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 75,90 

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
ранд ман најмалку 50% 70,95 

2) Згоени шилежиња, над 1 до 2 го-
дини старост, што имаат најмногу 2 по-
стојани заба: 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52% 67,10 

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, 
раНдман најмалку 48% 62,24 

3) Згоени овци и овни, над 2 години 
старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg рандман најмалку 50% 55,00 

б) II класа, до 5 години старост, со ' 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg рандман најмалку 46% 52,25 

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите целини, 
односно за договарање во откупот и прометот на 
тие производи, како и За формирање на цените на 
производите добиени со преработка на добиток. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм добиток жива мера или за еден 
килограм топла полутка, франко натоварено 
во вагон или камион — по избор на купувачот во 
местото на продавачот. Тежината се утврдува по 
истекот на 12 часа од последното ранење или нај-
доцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утвр-
дува пред истекот на 12 часа од последното раѓање, 
од утврдената тежина на говедата и на овците се 
одбиваат до 5%, а од утврдената тежина на сви-
њите — до 2%. 

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

1) со југословенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка JUS Е.С1 021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и на 
овците за колење, и тоа: РК-Е2 (II изменето и до-
полнето издание) и JUS Е.С1 022. 

Цените од точка 1 на оваа одлука не се приме-
нуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, 
што ќе се утврдат на линијата на колењето. 

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

Е. п. бр. 409 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

579. 

Врз основа на член 8. став 5 од Договорот за 
определувале на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни пени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43 во врска со член 64 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените (, Службен лист 
на СФРЈ", бр 1/80 и 38/80 во соработка со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и со 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Сојузниот извршен сонет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1982 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат волна сами или во кооперација со ин-
дивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст' производителите) им се обезбеду-
ваат во 1932 година заштитни цени за волна, и тоа 
за' 

Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа 160 40 
2) волна мерино I класа 139,50 
3-) волна полумерино Га класа 126 95 
4) волна полумерино 16 класа 106 00 
5) волна цигаја Па класа 85 10 
6) волна цигаја IIб класа 76 70 
7) волна руда праменка Ша класа 66,95 
8) волна руда праменка III6 класа 65 60 
2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука 

ќе се применуваат за количините на волна што 
производитетите ќе им ги понудат на организа-
циите за резерви на републиките и на организам 
циите за резерви на автономните покраини во со-
гласност со одредбите на оваа одлука. 

3. Цените за волна стрижена од Јагниња (јари-
ња) од иста класа, се пониски за 10% од цените од 
точка 1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја од иста класа, се пони-
ски за 15% од ценете од точка 1 на оваа одлука. 

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, 
а цените за табачка волна во боја или шарена — 
за 40% од соодветната цена за рунска волна, ако 
погоди симнување со хемиски средства волната не 
е битно оштетена Ако оштетувањето е поголемо, 
купувачот и производителот спогодбено ја утврду-
ваат пената, сразмерно на оштетувањето. 

4 Цените се подразбираат врз база на перена 
волна и се однесуваат на квалитетот на волната 
пропишан со југословенскиот стандард JUS FBI . 
012, донесен со Решението за југословенскиот стан-
дард од област на текстилната индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

5 Цените од точка 1 на оваа одлика се подраз-
бираат Франко натоварено RO вагон, брод или дру-
го превозно средство во местото на продавачот -
по избор на купувачот 

6 Согласно со член 6 од Договорот за опреде-
лување на земјоделските производи како производи 
од посебен општествен интерес за кои ќе се утвр-
дуваат производитетелски продажни цени и заштита 
ни цени во 1981 и 1982 година, организациите за ре-
зерви на републиките и организациите за резерви 
на автономните покраини ја купуваат волната по 
цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на волна, и со преработка — а до количините 
утврдени со билансите на републиките и со биланс 
сите на автономиите покраини, а над тие количини 



Четврток, 1 ок-томври 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1457. 

Откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резер-
ви ,на индустриски производи (во натамошниот тек-
ст Дирекцијата). 

Врз основа на билансите,, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини, се утврдува начинот на реализација на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите од став 1 на оваа точка се реги-
стрираат кај надлежната организација за резерви 
на републиката, односно кај организацијата за ре-
зерви на автономната покраина на чија територија 
е седиштето на производителот. 

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

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

Е. п. бр. 398 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

580. 

Врз основа на член 8 став 1 од Договорот за 
определување на земјоделските производр1 како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со чл. 64 и 84 
став 4 од -Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ' НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ДЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1982 ГОДИНА 

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

Дии/кѕ 
1) волна мерино екстра класа 178,25 
2) волна мерино I класа 155,00 
3) волна полумерино 1а класа 141,05 
4) волна полумерино 16 класа 117,80 
5) волна цигаја На класа 94,55 

. 6) волна цигаја ТТб класа 85.25 
7) волна руда праменка Ша класа 74.40 
.8) волна руда. праменка Шб класа 72,85 
Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 

основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарање во откупот и прометот 
на тие производи, како и за формирање на цените 
на производите добиени со преработка на волна. 

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јари-
к, а) од иста класа се пониски за 5% од цените од 
точка 1 на оваа одлука. 

Цените за волна во боја од иста класа се пони-
ски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука. 

.. Цените за бела табачка волна се пониски за 
30%, а цените за табачка волна во боја или шаре-
на — за 40% од соодветната цена за рунска волна, 
ако поради симнување со хемиски средства волна-
та не е битно оштетена. 

3. Цените од точ. 1 и 2 се подразбираат врз ба-
за на перена волна и се однесуваат на квалитетот 
ка волната пропишан со југословенскиот стандард 
JUS Е.В1. 012, донесен со Решението за југословен" 

ските стандарди од областа на текстилната инду-
стрија („Службен лист на СФРЈ", бр, 19/72. 

4, Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или 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. 408 
30 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 
Потпретседател, 

Бранислав Иваниќ, с. р. 

581. , ; 

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителот продажни цени( 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 83 точ-
ка 3 и член 84 став 1 од Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), 
Советот на Сојузната заедница на работите на це-
ните донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ. НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1981 ГОДИНА 

1. Се утврдува произзодителската продажна 
цена од 8,50 динари за пченката од родот на 1981 
година, што ќе служи како основ за самоуправно 
спогодување и општествено договарање во рамките 
на репродукционите целини, односно за договарање 
во откупот и прометот на тие производи, како и за 
формирање на цените на производите добиени со 
преработка на пченка. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува 
на пченицата испорачана во септември, октомври и 
ноември 1981 година. Таа цена се зголемува за се-
кој месец, почнувајќи од декември 1981 година на 
до мај 1982 година и тоа за 0,058 динари за еден 
килограм пченка. Во јуни, јули и август 1982 го 
дина'ќе се применува цената од месец мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон натоварна станица на произво-
дителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелницата, 
во местото на производителот за производителите 
што се занимаваат со производство на пченка сами 
или во кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители, а за индивидуалните производите-
ли — франко магацин на организацијата на здру-
жен труд што врши откуп, и тоа за зрела пченка, 
здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, 
употреблива за човечка исхрана, односно за доби-
точна исхрана, незаразена со житни болести и 
штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 
2% дефектни зрна и други примеси и до 4% крше-
ни зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува 
со сеење низ решето чии отвори имаат пречник од 
5 пат. 

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент на влага од процентот што е предвиден во 
точка 3 од оваа одлука, цената ќе се намали за 
процентот на влагата под или над предвидениот 
процент, односно ќе се зголеми за истиот процена 
Дропките се земаат предвид. 
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Купувачите можат, по исклучок, да ја презе-
маат и пченката која има процент на влага пого-
лема од 14,5% со тоа што цената од точка 1 на оваа 
одлука на таквата пченка ќе и се намали и За тро-
шоците на сушењето. Трошоците на сушењето се 
утврдуваат со договор склучен помеѓу производи-
телот и купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и 
на други примеси поголем од 2% цената ќе се на-
мали сразмерно со зголемувањето на процентот на 
дефектните зрна и на другите примеси. Дропките 
се земаат предвид. Ако пченката има поголем про-ч 

цент на кршени зрна од 4% цената ќе се намали л 
роа за 0,25% за секој процент на кршените зрна. 

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

Бр. 3311/1 
30 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на Сојуз-
ната заедница за ра-

ботите на цените, 
Илијаз Куртеши, с. р, 

582. 

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот а 
Определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои ќе 
6е утврдуваат производителот продажни цени и 
заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 43/87), во врска со член 83 точка 
8 и член 84 став 1 од Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
лите („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), 
Советот на Сојузната заедница за работите на це-
ните донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РО-

ДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни 
цени за оризова арпа од родот на 1981 година, и 

тоа за: 
Дин/кг 

1) I класа 18,18 
2) II класа 17,50 
3) III класа 16.70 

' Цените од точка 1 на оваа точка ќе служат ка-
ко основа за самоуправно спогодување и општестве-
но договарање во рамките на репродукционите це-
лини, односно за договарање во откупот и прометот 
на тие производи, како и за формирање на цените 
на производите добиени со преработка на оризова 
арпа. . 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелницата 
во местото на производителот за производителите 
кои се занимаваат со производство на оризова арпа 
сами или во кооперација со индивидуалните земјо-
делски производители — по избор на купувачот, а 
за 'индивидуалните производители — франко мага-

цин на организацијата на здружен труд што врши 
откуп, и тоа за оризова аопа потполно зрела, здра-
ва, без дефектни и оштетени зрна, незаоазена со 
болести или штетници, 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 зрна и 2% примеси и нечистотија и 15% 
влага. 

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

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

Бр. 3111/5 
30 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
Сојузната заедница за' 

работите на цените, 
Илијас Куртеши, с. р. 

583. 

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 83 точка 
3 и член 84 став 1 од Законот за основите на сис-
темот на цените и за општествената контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), 
Советот на Сојузната заедница за работите на це-
ните донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1981 

ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителските продажни 
цени за сончоглед, соја и маслодајна ретка од родот 
на 1981 година, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) за сончоглед 17 
2) за соја 18,50 
3) за маслодајна репка 17 
Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 

,нова за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите целини, 
односно за договарање во откупот и прометот на 
тие призводи, како и за формирање на цените на' 
производите добиени со преработка на сончоглед, 
соја и маслодајна репка. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна реп--
ка франко магацин, вагон, шлеп или друго превоз-
но средство во местото 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% 

нечистотија; 
За секој процент содржина на масло над или 

под 40% производителската продажна цена за сон 
чоглед се зголемува, односно се намалува за 0,425 
динари за еден килограм. 
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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 
2% нечистотија за соја и за секој процент влага 
над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна 
репка, цените се зголемуваат, односно се намалу-
ваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа 
одлука за еден килограм сончоглед, соја, и масло-
дајна репка. 

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

Бр. 3111/2 
30 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на -

Сојузната заедница за 
работите на цените, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

5?4. 

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за 
определување на земјоделските производи како 
производи од посебен општествен интерес за кои 
ќе се утврдуваат производителски продажни цени 
и заштитни цени во 1981 и 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 83 точка 
3 и член 84 став 1 од Законот за основите на систе-
мот на цените и за општестената контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Со-
ветот на Сојузната заедница за работите на цените 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАШЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РО-

ДОТ НА 1981 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна цена 
од 1,80 динари за шеќерна репа од родот на 1981 го-
дина, која ќе служи како основа за самоуправно 
спогодување и општествено договарање во рамките 
на репродукционите целини, односно за договарање 
во откупот и прометот на тие производи, како и за 
формирање на цените на производите добиени со 
преработка на шеќерна репа. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел 
процент на дигестија поголем или помал од 15,5% 
цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, од-
носно се намалува за 0,1161 динари за еден кило-
грам, со тоа што дропхите се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репа по одбивање на туѓи примеси, земја 
и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опа-
шки, франко натоварна станица во местото на про-
изводителот. а по избор на купувачот, со железнич-
ка. бродска, односно картонска рампа, кеј или ди-
галка, подготвена за натовар РО превозно средство. 

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

Бр. 3111/3 
30 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на Сојузната 
заедница за работите на 

цените, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

585. 

Врз основа на член 8 став 2 од Договорот за оп-
ределување на земјоделските производи како произ-
води од посебен општествен интерес за кои ќе се 
утврдуваат производителски продажни цени и заш-
титни цени во 1931 и 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/81), во врска со член 83 точка 3 и член 
84 став 1 од Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Советот на Со-
јузната заедница за работите на цените донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ 
ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ 

НА 1981 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна це-
на во просек од 93 динари за суров тутун од родот 
на 1981 година, која ќе служи како основа за само-
управно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукционите целини, односно за до-
говарање во откупот и прометот на тие производи^ 
како и за формирање на цените на производите до-
биени со преработка на суров тутун. 

2. Производителските продажни цени за одделни! 
сорти и класи тутун се утврдуваат во рамките нб 
просекот 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. Организациите на здружен труд при презема-
њето на тутунот се должни да се придржуваат кон 
Мерилата за класификација на тутунот (Додаток 
кон „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

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

Бр. 3311/4 
30 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на Сојузната 
заедница за работите на 

цените, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

586. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот зе про 
метот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИТЕ ШТО МО-

ЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1 Во Решението за утврдување на Листата на 
отровите што можат да се пуштаат во промет („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 12/77, 53/78, 47/80 и 2/81) 
во Листата на отровите што можат да се пуштаат во 
промет, која претставува составен дел на тоа реше-
ние по редниот број 499 се додаваат 73 нови редни 
броеви, кои гласат: 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1494 
21 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Неновски, с. р. 

587. 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Сулужбен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), член 
42 од Законот за паричниот систем („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 49^76) и член 51 ст, 2 и 3 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕ-
ВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕТ-
КИТЕ НА ОВЛАСТЕНАТА БАНКА И ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ БЕСКАМАТЕН КРЕДИТ НА ОВЛАСТЕНА-

ТА БАНКА ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИЗИТЕ 

1. Во Одлуката за начинот на примање во депо-
зит на граѓаните што се водат на сметките на ов-
ластената банка и за одобрување бескаматен кредит 
на овластената банка што ги депонира девизите 
'(,,Службен лист на СФРЈ", бр 31 81). во точка 6 по 
став 2 се додава нов став 3. кој гласи: 

„Пресметката на остварениот прилив и одлив на 
девизи во периодот од став 1 односно од став 2 на 
оваа точка, банката им ја доставува на Народната 

банка на Југославија и на надлежната народна бан-
ка во рок од 15 дена по истекот на тој период." 

2. Точка 14 се брише. 
3. Во точка 15 став 1 по зборовите: „ќе извршат'8 

запирката и зборовите: „по спроведената постапка 
од точка 14 на оваа одлука", се бришат, а зборовите: 
„1981 година до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.", се заменуваат со зборовите: „до 31 
август 1981 година.". 

4. Во точка 17 на крајот наместо точка се става 
запирка и се додаваат зборовите: „како и регулира-
ње на односите со банките што не ќе склучат дого-
вор за депонирање на девизи во смисла на оваа од-
лука, или со тој договор не ќе ги опфатат сите ва-
лути што до влегувањето во сила на оваа одлука 
се депонирани кај Народната банка на Југославија." 

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

О. бр. 54 
18 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија. 
д-р Ксенте Богоев, С. Р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Со5Ш ја листичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ 

I 
Се отповикува 
Коле Чашуле од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Федеративна Републи-
ка Бразил. 

П 
Се назначува 
Воислав Пекиќ, помошник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Федеративна Република 
Бразил. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
7 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН. И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА 

I 
Се отповикува .. 
Драги Трајановски од должности извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Демократска Со-
цијалистика Република Шри Ланка. 

П 
Се назначува 
Владимир Бабшек, член на Претседателството 

на Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Србија, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Демократска 
Социјалистичка Република Шри Ланка. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
8 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р, 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМБИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЗАМБИЈА 

I 
Се отповикува 
Радивое Марковиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде^ 
ративна Република Југославија во Република Зам-
бија. 

И 
Се назначува 
Александар Воиновиќ, потсекретар во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Зам-
бија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
16 септември 1981 година 

Белград . 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergeј Kraigher, с.р 



утрана 1464 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 1 октомври 1981 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија донесува 

У К А 3 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
бПОЛИОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

АВСТРИЈА 

I 
Се отповикува 
Новак Прибиќевиќ од должноста извонреден и 

дполномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ав-
стрија. 

II 
Се назначува 
Милорад Пешиќ, заменик на сојузниот секретар 

за. надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Австрија. III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
17 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, . 
Sergej Kraigher, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

"553. Одлука за заштитната цена за пченка од 
родот на 1981 година - - — — - 1441 

559. Одлука ѕа заштитните цени за оризова 
арпа од родот на 1981 година — — — 1442 

560. Одлука за заштитната цена за шеќерна 
репа од родот на 1981 година — — — 1442 

561. Одлука за заштитните цени за сончо-
глед, соја и маслена репка од родот на 1981 . 
година — — — — — - — — — — 1443 

562. Одлука за заштитните цени за суров ту-
тун од родот на 1981 година — — - 1443 

663. Одлука за заштитните цени за пченица 
од родот на 1982 година — - — — 1444 

564. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за пченица од ро-
дот на 1982 година — — — - - — 1445 

Страна 
565. Одлука за заштитната цена за пченка ода 

родот на 1982 година — — — — — 1445 
566. Одлука за утврдување на производител-

ската продажна цена за пченка од родот 
на 1982 година —, — — — — — — 144(1 

567. Одлука за заштитните цени за оризова 
арпа од родот на 1982 година — — — 1447. 

568. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за оризова арпа од 
родот на 1982 година — — — — — 1447 

589. Одлука за заштитната цена за шеќерна 
репа од родот на 1982 година — — — 1448 

570. Одлука за утврдување на производител-
ската продажна цена за шеќерна репа од 
родот на 1982 година — — — — — 1448 

571. Одлука за заштитните цени за сончо-
глед, соја и маслодајна репка од родот 
на 1982 година - - - - - - - - - 1449 

572. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1982 го-
дина — — — — — — — — — 1449 

573. Одлука за заштитните цени за суров па-
мук од родот на 1982 година — — — 1450 

574. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за суров памук од 
родот на 1982 година — — — — — 1450 

575. Одлука за заштитната цена за сур-ов ту-
тун од родот на 1982 година — — — 1451 

576. Одлука за утврдување на производител-
ската продажна цена за суров тутун од 
родот на 1982 година — — — — 1 — 1451 

577. Одлука за заштитните цени за добиток 
за 1982 година - — - — - — - 1452 

578. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за добиток за 1982 
година — — — — — — — — — 1454 

579. Одлука за заштитните цени за волна за 
1982 година - - - - - — — 1454 

580. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за волна за 1982 го-
дина — — — — — - — — — 1457 

581. Одлука за утврдување на производител-
ската продажна цена за пченка од родот 
на 1981 година — — — — — — — 1457 

582. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за оризова арпа од 
родот на 1981 година - - - - - - - 1458 

583. Одлука за утврдување на производител-
ските продажни цени за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1981 го-
дина — — — — — — — — — 1458 

584. Одлука за утврдување на производител-
ската продажна цена за шеќерна репа од 
родот на 1981 година ' — — — — — 1459 

585. Одлука за утврдување на производител-
ската продажна цена за суров тутун од 
родот на 1981 година — — — — — 1459 

586. Решение за дополнение на Решението за 
утврдување на Листата на отровите што 
можат да се пуштаат во промет — — 1459 

587. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за начинот на примање во депо-
зит девизи на граѓаните што се водат на 
сметките на о-властената банка и за одо-
брување бескахматен кредит на овласте-
ната банка што ги депонира девизите — 1462 

Укази — — — — - — — — — — 1463 

ИЗДАВАЧ: НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА, БЕЛГРАД, ЈОВАНА РИСТИЌА БР. 1. ПОШ, ФАХ 226. — ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК 

ДУШАН МАШОВИЌ, УЛИЦА ЈОВАНА РИСТИКА БР. 1 — ПЕЧАТИ БЕЛГРАДСКИ ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКИ 
ЗАВОД БЕЛГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЌА БР. 17. 


