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764. 
Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист &а СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

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

РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченица сами или во кооперација со ин-
дивидуалните производители, како и на индивиду-
алните производители што пченицата ја продаваат 
преку организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: производители) за пченицата од родот 
на 1983 година им се обезбедуваат заштитни цени 
и тоа за: 

1) пченица од I класа 
2) пченица од II класа 
3) пченица ,од III класа 

Дин/ке 
13,00 
12,00 
11,00 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 
применуваат врз количините на пченица од родот 
на 1983 година што производи! елите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви во согласност со 
одредбите 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 наредната година, цените се 
зголемуваат за 0,063 динари за килограм. 

Во месец јуни се применуваат цените од месец 
мај. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натсварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелницата 
во 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 пченицата 
и ја продаваат. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, 

иезаразена со пченични болести и штетници, со 76 
хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечисто-

тија и со 13% влага, и тоа за пченица од: 
1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 

протеини и седиментацисна вредност најмалку 40; 
' 2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 30; 

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

5. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на уродица, нечистотија или влага од оној што 
е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената за 
процентот на уродица, нечистотија или влага ќе се 
намали, односно зголеми за истиот процент. Крше-
ните зрна помали од половина се сметаат како 
уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
4 на оваа одлука, заштитната цена се зголемува, 
односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над 
или под предвидената хектолитарска тежина. Дроп-
ките се земаат предвид. За пченица која има хекто-
литарска тежина поголема од 80 ке ќе се смета дека 
има хектолитарска тежина од 80 ке. 

За пченица кода има процент на влага 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 поголем степен 
и за замачканост и запаленост на пченицата цената-
ќе се 'намали до 5%. 

6. Согласно со член 21 'од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат пченица од родот на 1983 година по цените 
од точка 1 на оваа одлука за количинате што ќе ги 
договорат производителите и организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со промет и преработка 
на пченица — а до количините што договорно се 
утврдуваат со билансите на основните земјоделски 
производи на републиките, односно на автономните 
покраини, а над тие количини откуп ќе врши Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди (во натамошниот текст: Дирекција). 

Вр^ основа на билансите, со договорот на Ди-
рекцијата, на организациите за резерви на републи-
ките 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 точка 
се регистрираат кај надлежните организации за ре-
зерви на републиките односно на автономиите по-
краини на чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 15 дена од 
денот на влегувањето на оваа одлука во сила. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1'. 

Е. п. бр. 494 
5 ноември 19Ѕ2 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. p. 

765. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроин ду странскиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ". брг 59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките, и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОМЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производител ски продажни це-
ни за пченица од родот на 1933 година, и тоа за: 

v> 
Дин/kg 

1) пченица од I класа 13,00 
2) пченица од II класа 12,00 
3) пченица од III класа 11,00 

Цените од став 1 на оваа точка служат како ос-
нова за самоуправно спогодување и општествено до-
говарање во рамките на репродукциопите целини, 
односно за договарање на производството, откупот 
и Прометот на тие произведи и како основ за фор-
мирање на цените на производите добиени со пре-
работка на пченица. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченицата испорачана во месец јули. За. секој 
нареден месец, почнувајќи од месец август, а заклу-
чно со месец мај наредната година, цените се зго-
лемуваат за 0,063 динари за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин жалезничка станица на 
производителот или франко магацин на мелницата 
за производителите што се занимаваат со производ-
ство на пченица сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители — по избор 
на купувачот, а за индивидуалните производители 
— франко магацин на организацијата на здружен 
труд што врши откуп. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, 
незаразена со пченични болести и штетници, со 76 
кг хектолитарска тежина, 2% продица и нечистоти-
ја и 13°/о на влага и тоа за пченица од: 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациоиа 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% сурови 
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 на оваа одлука, цената за 

процентот на уродица, нечистотија или влага ќе се 
намали, односно ќе се зголеми за истиот процент. 
Кршените зрна помали од половина се сметаат како 
уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
3 па оваа одлука, продажната цена се зголемува, од-
носно се намалува за 0,5% за секој, килограм над или 
под предвидената хектолитарска тежина. Дропките 
се земаат предвид. За пченица која има хектолитар-
ска тежина поголема од 80 kg. се смета дека има 
хектолитарска тежина од 80 kg. 

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

За гламносаност на пченицата во поголем сте-
пен и за замачканост и запаленост на пченицата це-
ната ќе се намали до 5%. 

5. Купувачите и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите услови 
за испорака на пченицата. 

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

Е. п. бр. 488 
5 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
1 Потпретседател, 

Звоне Драган, е. р. 

766, 
Врз основа на член 55 .став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1931 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат пченка сами или во кооперација со ин-
дивидз^алните земјоделски производители и на 'ин-
дивидуалните производите што пченката ја прода-
ваат преку организациите на здружен труд (во на-
тамошниот текст: производители) за пченката од 
родот на 1983 година им се обезбедува заштитна 
пена од 9,27 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините на пченка од родот на 1983 
година што производителите ќе им ги нудат на орга-
низациите за резерви во согласност со одредбите на 
•^ваа одлука. 

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука, се 
подразбира за пченка испорачана во септември, ок-
томври и ноември 1983 година. Таа цена се зголему-
ва за секој нареден месец, почнувајќи од декември 
1983 година до мај 1984 и тоа за 0,063 динари за еден 
килограм пченка. Во јуни, јули и август 1984 годи-
на 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 стани-
ца на производителот или франко матацин на мел-
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ницата за производителите што се занимаваат 
со производство на пченка сами или во ко-
операција со индивидуалните земјоделски про-
изводите ли — по избор на .купувачот, а за 
индивидуалните производители — франко ма-
гацин на организацијата на здружен труд на ко-
ја и ја продаваат пченката, и тоа за пченка зрела, 
здрава без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, односно за добиточ-
на исхрана, незаразена со житни болести и штетни-
ци, квалитет во зрното — со 14% влага, до 2% дефек-
тни зрна и други примеси и до 4<Vo кршени зрна. 
ЃЕроцентот на кршените зрна се утврдува со реше-
така низ сито чии отвори се со пречник од 
5 mm. 

4. Ако пченката има поголем или помал процент 
на влага од процентот што е предвиден во точка 3 
на оваа одлука, заштитната цена за процент на 
влага под ноти над предвидениот процент ќе се на-
мали, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дро-
пките 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 купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и 
други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали 
сразмерно со зголемувањето на процентот на де-
фектни зрна. и на други примеси. Дропните се зе-
маат предвид. х 

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

5. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на агро-
индустрискиот комплекс утврдена со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат пченка од родот на 1983 година по цените 
од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги 
договорат производителите и организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со промет и преработка 
на пченка — а до количините што договорно се 
утврдуваат со билансот на основните земјоделски 
производи на републиките, односно на автономните 
покраини, а над тие количини откуп ќе врши Со-
јузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите,. со договорот на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини 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 чија територија е седиштето на произ-
водителот. 

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

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

Е. п. бр. 502 
5 ноември 1982 година 

Валкал 

Сојузен извршен совет 

Потпр етсед ател, 
Звоне Драган, е. р. 

767. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр.. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на .републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини. Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
'ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА/ 

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдува производителската продажна це-
на од 10,30 динари1 за пченка од родот на 1983 годи-
на, која служи како основа за самоуправно спого-
дување и општествено договарање во рамките на 
репродукционите целини, односно за договарање на 
производството, откупот и прометот на тие произво-
ди и како основ за формирање на цените на про-
изводите добиени со преработка на пченка. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се одне-
суваат на пченката испорачана во септември, октом-
ври и ноември 1983 • година. Таа цена се зголемува 
за секој нареден месец, почнувајќи од декември 
1983 година, па До мај 1984 година, и тоа за 0,063 
динари за ед ен'килограм пченка. Во јуни, јули и 
август 1984 година се применуваат цените од месец 
мај. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бира франко вагон наговарна станица на прои-
зводителот, франко магацин на железничката ста-
ница * на производителот или франко магацин на 
мелницата, во местото на производителот за произ-
водителите што се 'занимаваат со производство на 
пченка»сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители, а за индивидуалните 
производители — франко магацин на организација-
та на здружен труд што врши откуп, и тоа за пчен-
ка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус 
и миризба, употреблива за човечка исхрана, одно-
сно за добиточна исхрана, незаразеиа со житни бо-
лести и со штетници, квалитет во зрното — со 14% 
влага до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% 
кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утвр-
дува со решетање низ сито чии отвори се со преч-
ник од 5 mm. . -

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент на влага од процентот што е предвиден во то-
чка 3 на оваа одлука, цената за процентот на вла-
гата под или над предвидениот процент ќе се нама-
ли, односно ќе се зголеми за истиот процент. Дроп-
ките се земаат предвид. г 

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат 
и пченка што има процент на влага поголема од 
.14,5%, со тоа што цените од трчка 1 на оваа одлука 
за таква пченка ќе се намалат и за трошоците на 
сушењето. Трошоците зач сушењето се утврдуваат 
со договор склучен меѓу производителот и купува-
чот. Ако пче^жата има процент на дефектни зрна и 
други примеси поголем од 2%, цената ќе се намали 
сразмерно со зголемувањето на процентот на дефек-
тни зрна и на други примеси. Дропките се земаат 
предвид. Ако. пченката има поголем процент крше-
ни зрна од 4%, цената ќе се намали и тоа за 0,25% 
за секој процент на кршени зрна. 
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5. Оваа одлзгка влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето DO „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 500 
5 ноември''1982 година v 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

768, 

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

О Д Л У К А 

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРНА ОД 
РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произ-
ведуваат оризова арпа сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производители) за оризовата арпа 
од родот на 1963 година им се обезбедуваат заштитни 
цени и тоа: 

Дин/kg 
1) за I класа 22,85 
2) за И .класа 22,10 
3) за III класа 21,00 

\ 
Заштитните цени од став 1 на ораа точка ќе се 

применуваат врз 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 па произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелницата 
— по избор на купувачот, и тоа за оризрва арпа пот-
полно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, 
незаразена со бо71ести или штетници, од следниот 
квалитет: 

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

2) за II класа* -г- 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% цр-
вени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или' на влага поголем од процентот 
бд точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, 
односно помал процент на примеси и нечистотија 
или иа влага ќе се намали, односно ќе со зголеми за 
истиот процент, Дропкиге се земаат предвид. 

Петок, 26 ноември 1982 

4. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за. развој на аѓ-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 1385 
година организациите за резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат оризова арпа од родот на 1983 година по 
цените од точка 1 на оваа одлука за количините, што 
Ice ги договорат производителите и организациите 
на здружен труд што се занимаваат со промет и пре-
работка на оризова арпа — а до количршите што 
договорно се утврдуваат со билансите т основните 
земјоделски производи на републиките, односно на 
автономните покраини, а над тие количини откуп 
ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прех-
ранбени производи (во натамошниот текст: Дирек-
цијата).-

Врз основа на билансите, со договорот на Ди-
рекцијата, на организациите за резерви на републи-
ките 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 по-
краина на чија територија е седиштето на произво-
дителот; 

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

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

Е. п. бр. 492 
5 ноември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р 

7G9. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-
ниот договор за остварување на политиката за раз-
вој на аѓрО!ИндустрЈ4ск£Гот комплекс утврдена со 
Општествениот план ка .Југославија за периодот од 
1931 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/82), во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните1 совети на со-
бранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДРОИЗВОДИТБЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производител ски продажни 
цени за оризова арпа од родот на 1983 година и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) оризова арпа од I класа , , 25,40 
2) оризова арпа од II класа ' 24,60 
3) оризова арпа од III класа 23,30 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Цените.од став 1 на оваа точка, служат како ос-
нова за самоуправно спогодувале и општествено 
договарање во рамките во репродукциоздѕте целини, 
Односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие производи и како основ за, фор-
мирање на цените на производите добиени 09 пре-
работка на оризова арпа. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натов арна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин в„о местото на 
производителот за производителите "што. се занима-
ваат со производство на, оризова арпа сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители — по избор на • купувачот, а' за инди-
видуалните производители — франко магацин на 
организацијата на здружен труд која врши откуп, 
и тоа за. оризова арпа потполно зрела, -здрава, без 
дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести -
или штетници со 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 Г5% 
влага; 

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

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотен или на влага поголем или помал од 
процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за се-
кој поголем, односно помал процент на примеси и. 
нечистотом ^или на влага ќе се намали, односно 
зголеми за ист процент. Дропките се земаат пред-
вид. '. 

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

Е. п. бр. 501 
5 ноември 1982 година 

Белград 

Со ју зен,..извршен совет' 

- . ' Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

770, 

Врз основа на член 55 став 2 од 'Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустри/скиот' комплекс утврдена со Општег 
стоениот план на. Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономиите) покраини, Сојузниот извршен сов<?т 
донесува -

О Д Л У К А 

з а з А ш т г о и т ц - тим з а с о н ч о г л е д , с о ј а 
И МАСШОДАД1А РЕПКА ОД РОДОТ НА 1983 ГО-

ДИНА,• . . " 
"" 1. На организациите на здружен, труд што про-

изведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка са-
ми или во кооперација со индивидуалните земјо-
делски производители (во натамошниот текст: про-

Број 71 — Страна 1621 

изводители) за сончоглед, соја и маслодајна репка 
од родот на 1983 година им се обезбедуваат заштит-
ни цени, и тоа за: 

Дин / к з 
1) сончоглед 22,50 
2) соја 22,70 
3) маслод^јна репка 19,80 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се примену-
ваат на количините сончоглед," соја и мас ло да јна 
репка од родот на 1983 година што производителите 
ќе им ги .понудат на организациите за резерви, во 
согласност до одредбите на оваа одлука. 

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

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

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

нечистотија. ' . 
За оончогледот за секој процент содржина на 

масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа . 
одлука се зголемува или се намалува за 0,5625 ди-
нари за еден килограм. . 

За секој процент влага над иди под 11% и за 
секој процент нечистотија над или под 3% за сон-
чоглед, за секој процент влагд. над или под 13%, 
2% нечистотија за соја, и за секој процент влага 
над или под 7% и 2% нечистотија за маслодајна реп-
ка, цените се зголемуваат или се намалуваат за 1% 
во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за 
еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка. 

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

4. Согласно со член 21 од Општествениов дого-
вор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со рпште-с« 

, твениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви, на републи-* 
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат созѕчоглед, соја и маслодајна 
репка од родот на 1983 година по цените од точка 
1 на оваа одлука ма количините што ќе ги догово-
рат производителите и организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет и со преработка 
на сончоглед* соја и маслодајна репка — а до ко^ 
личините што договорно се утврдуваат со билан-
сите на основните земјоделски производи на ре-
публиките* односно на автономните покраини, а над . 
тие количини откуп ќе врши. Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производа (во натамош-
ниот текст; Дирекцијата). 

Врз основа на фбилансите, 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 на .организациите за резерви, склу-
чени според став 1 на оваа точка се регистрираат 
кај надлежните .-организации за резерви на . репуб-
ликите односно на автономните покраини на чија 
територија е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена 
од денот на влегувањето на оваа одлука во сила. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 493 
5 ноември -1982 година 

Белград 4 

Сојузен извршен совет 

Ч .Потпретседател, Звоне Драган, с. р. 

771.' 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-

ниот договор за остварување* на политиката за раз-
вој на а ̂ ©индустрискиот .комплекс утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот оД 
1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/82), во соработка со извршните сонети на собра-
нијата -на републиките _и извршните совети на со-
бранијата' на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

. О Д Л У К А . 
'ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ С&ВДЕ ПРОДАЖНИ ДЕНИ-
ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА 

ОД. РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителот продажни 
цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1983 година, и тоа за: 

4 Дин/kg 
1) сончоглед 25,00 
2) соја . 25,20' 
3) маслодајна репка . 22,00 

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како 
основа за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репррдукционите целини 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на тие производи и како основ за фор-
мирање на цените на производите добиени со пре-
работка 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 Одлуката важат за: 
1) сончоглед што содржи 40'% масло, 11% влага 

и 3% нечистотија; 
2) соја што содржи-ЛЗ°/о/влага и 2% нечисто-

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

2% нечистотија. 
За секој процент на содржината на мало над или 

под 40%, производителската продажна цена на сон-
чогледот се зголемува, односно се намалува за 0,625 
динари за еден килограм. 

За секо] процент на влага в над или под 1Г°7о и 
за секој процент на нечистоту а. над или под 3% за 
сончоглед, за секој, процент на влага над или под 
13% и за секој процент нечистотија над или под 
2% за соја и за секо] процент влага над или под 
7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за масло да јна репка, цените се зголемуваат, однос-
но се намалуваат за 1% во однос , на цената од точ-
ка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, 
соја, односно маслодајна репка. . 

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

Е. п. бр. 498 
5 ноември 1982 година 

Белград ~ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
а гр ©индустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен глист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини. Сојузниот извршен совет 
донесува • ,, \ 

О Д Л У К А .. 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА''ШЕЌЕРНА' РЕПКА 

. ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

.. l . 'Ha организациите на здружен труд што про-
изведуваат шеќерна репка сами или во кооперација 
со индивидуалните земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производители) за шеќерната 
репка од родот на 1983 година им се обезбедува за-
штитна цена од 2,25 динари за еден килограм. 

Заштитната, цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува на количините на шеќерна репка од ро-
рот на Д983 година, што производителите ќе 'им ги 
понудат на организациите1 за резерви во согласност 
со одредбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој про-
цент на дигестија поголем или помал од 15,5%, це-
ната од точка 1 на оваа одлука, се зголемува, одно-
сно се намалува за 0,1452 динари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чи-
ста шеќерна репка, по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, 
лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна ста-
ница во местото на производителот, а по избор на 
купувачот, покрај железничка, бродска, односно ка-
м и н с к а рампа, кеј или дигалка, подготвена за на-
товар во превозно средство. . 

3. Согласно со'член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката -за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, организациите за резерви на репуб-
ликите и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат соодветни количини на шеќерна 
репка според Цените на шеќерната репка од точка 
1 на оваа одлука за количините што ќе ги догово-
рат производителите на шеќерна репка и шеќер и 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер а до количините што договорно 
се утврдуваат со билансите на основите земјодел-
ски производи на републиките односно на автоном-
ните покраини, а над тие количини откуп ќе врши 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени про-
изводи (во натамошниот текст: Дирекцијата). 

772. 
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- Врз обнова на билансите, со договор на Дирек-
цијата, 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 по-
краина на чијашто територија е седиштето на про^ 
изводителот. 

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

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

Е. п. бр. 491 
5 .ноември 1982 година \ 

. Белград 

Сојузен извршен совет ' 

Потпретседател, 
Звоне Драган,- е. р. 

773. ' 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрисхиот комплекс утврдена со Опште-
ствекиот план на' Југославија за периодот од 1981 ' 
до 1985 година „Службен листана СФРЈ", бр: 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот, извршен совет 
донесува . , ; 

О Д Л У К А . ' ' • ' 
ЗА ПРОИЗВОДИТОДСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1983 ГО- . 

ДИНА . -

1. Се утврдува производителска продажна цена 
од 2,50 динари за шеќерна репка .од родот на 1983 
година, што служи како основа за самоуправно спо-
годување, и општествоно договарање во рамките на 
репродукционите целини, односно за договарање на • 
производство, откупот и прометот на тие производи 

- и како основ за формирање на цените на произво-
дите добиени со преработка на шеќерна репка. 

2. Цената од тачка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репка со дигестија од 15,5%. За секој нел 
процентна дигестија поголем или помал од 15,5%, 
цената од точка 1 на ораа одлука се зголемува,' од-
носно се намалува за ОД613 динари за еден кило-
грам, со тоа што дропките се земаат предвид. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
шеќерна репка, по одбивање на тежината на туѓи 
примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, 
жил ички и опавчиња, франко натова тона станица . 
во местото ца производителот, а по избор на купу-, 
вачот, покрај железничка, -бродска,, односно ками-
о н е т рампа, кеј или дигалка, подготвена за нато-
вар во превозно средство. 

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

' СФРЈ". 

Е. п. бр. 490 ' 
5 ноември 1982 година 

Белграл t , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

\ 774. 
Врз основа на член .55 став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
ангроиндустрискиот комплекс утврдена ср Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. ,59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува. 

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

РОДОТ' НА 1983 ГОДИНА: 

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

л Дин/kg 
1) I класа, со просечен рандман 31 ' 51,65 , 
2) II класа, со просечен рандман 30 43,25 
3) III класа, со просечен рандман 30 41,00 
4) IV класа, со просечен рандман 28 39,50 
Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се 

применуваат на количините на суров памук од ро-
дот на 1983 година, што производителите ќе им ги 
понудат на организациите за резерви во согласност 
со одредбите на оваа одлука. 

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

3. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на аг-
роиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година, организациите оа резерви на републиките и 
организациите за резерви на автономните покраини 
купуваат суров памук од родот на 1983 година, по 
цените од точка 1'на оваа одлука ва количините што 
ќе ги договорат производителите и организациите на 
здружен труд што, се занимаваат со "промет и пре-
работка на суров памук — а до количините што до-
говорно се утврдуваат со билансите на основните 
.земјоделски производи на републиките, односно на 
автономните покраини, а над тие количини откуп 

. ќе врши Сојузната дирекција за резерви на ин-
дустриски производи (во натамошниот текст: Дирек-
цијата). v 

Врз основа на билансите, со договор на- Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за-резерви на автономните по-
краини се4 утврдува начинот на реализацијата на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

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

I производителот. , 
Рокот'за регистрација на договорите е 30 дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 489 ^ 
5 ноември 1982 година / 

Белград | 

. Сојузен извршен совет ^ 

Потпретседател, 
. Звоне Драган, е. р. 
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775. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроипдустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДА23ШИ ЦЕНИ 
ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производителски продажни це-
ни за суров памук од родот на 1983 година, и тоа за: 

1) суров памук 
чен рандман 31 

од I класа, со просе-
Дин/kg 

57,40 
2) суров памук 

сечен рандман 30 
од II класа, со про-

48,10 
3) суров памук 

сечен рандман 30 
од III класа, со' про-

45,65 
4) суров памук 

сечен рандман 28 
од IV класа, со про-

44,00 

Цените од став 1 на оваа точка служат како ос-
нова за самоуправно спогодување и општествено до-
говарање во рамките' на релродукционите целини, 
односно за договарање на производството, откупот и 
прометот на тие производи и како основ за форми-
рање на цените на производите добиени со прера-
ботка на суров памук. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко откупно место на производителот и 
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. 497 
5 ноември 1982 годип?: 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

776. 

1Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1, На организациите на здружен труд што про-" 
изведуваат тутун сами или во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители (во натамо-
шниот текст: производители) за суровиот тутун од 
родот на 1983 година им се обезбедува заштитна це-
на, во просек од 108 динари за еден килограм. 

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се 
применува за количините на суров тутун од родот 
на 1983 година што производителите ќе им ги пону-
дат на организациите за резерви на републиките и 
на организациите за резерви на автономните покра-
ини, во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Купувачите и производителите се должни при 
преземањето на тутунот од родот на 1983 година да 
се придржуваат кон Мерилата за класификација на 
тутунот, што се објавени како додаток на „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и претставуваат сос-
тавен дел од Наредбата за измени и дополненија на 
Наредбата за откупните цени за тутун о|Д родот на 
1961 година. 

3. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1983 
година по цените од точка 1 на оваа одлука за ко-
личините што ќе ги договорат производителите и 
организаците на здружен труд што се занимаваат 
со промет и преработка на суров тутун а до количи-
ните што договорно се утврдуваат со билансот на 
основните земјоделски производи на републиките 
односно на автономните покраини, а над тие коли-
чини откупот ќе го врши Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи (во натамошни-
от текст: Дирекцијата). 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, организациите за резерви на републиките и 
организациите за резрви на автономните покраини, 
се утврдува начинот на извршувањето на обврски-
те од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени во смисла на став 1 од 
оваа точка се регистрираат кај надлежната органи-
зација за резерви на републиката, односно кај ор-
ганизацијата за резерви на автономната покраина 
на чија територија е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрација на договорот 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. 495 
5 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен .извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

777. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општестве-

ниот договор за остварување на политиката за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опш-
тествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКАТ А ПРОДАЖНА ЦЕНА 
ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Се утврдува производите лека продажна цена во 
просек од 120 динари за суров тутун од родот на 
1983 година, која ќе служи како основа за самоуп-
равно спогодување и општествено договарање во 
рамките на репродукциони^ целини, односно За 
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договарање на производството, откупот и прометот 
на тие производи и како основ за формирање на 
цените на производите добиени со преработка на 
суров тутун. 

2. Произвео дителските продажни цени- по оддел-
ни сорти и класи на тутун се утврдуваат во рамките 
на просечната цена од точка 1 на оваа одлука. 

3. Цените од тон. 1 и 2 на оваа одлука важат 
франко вагон и франко магазин — по избор на ку- , 
пувачот. 

4. Организациите на. здружен труд се должни 
при преземањето на суровиот тутун да се придржу- 1 

ваат кон Мерилата за класификација на тутунот, 
што се објавени како додаток на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и претставуваат составен дел од 
Наредбата за измени и дополненија на Наредбата 
за откупните цени за тутун од родот на 1961 година. 

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

Е. п. бр. 496 
5 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

778. 
Врз основа на член4 55 став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агро,индустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен ^совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ДЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 198& 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат добиток сами или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители (во на-
тамошниот текст: производители) во 1983 година им 
се обезбедуваат заштитни цени за добитокот за ко-
лење, и тоа за: 

Дин/kg 
топла . 

' полутка 
А. Свињи: 

Месести свињи и нивни меѓусебен ме-
лези, кои имаат најмалку 35°/о мссо во по-
лутки за I тежинска група, 34% месо во 
полутки за II тежината група и 33% месо 
во полутки за III тежинска група, според 
југословенскиот стандард — месести сви-
њи за индустриска преработка, — 
JUS Е.С1.021/69, цена за еден килограм — 83,00 

За свињи што содржат поголем про-
цент на месо, цената се пресметува со при-
мена на месеста единица од динар — — 2,30 

Цените за свињи што содржат помал 
процент на месо или кои според своите ка-
рактеристики не спаѓаат во месести сви-
њи, се намалуваат: за лесни и т^шки сви-
њи за 7%, а за месеста- за 15% во однос 
на пропишаната цена од став 1 на овој 
оддел. 

Процентот на месо се утврдува на ли-
нијата за колење во однос на кланичната 
тежина на топлите полутки, според југо-
словенскиот стандард. Месести свињи за 
индустриска преработка со JUS Е.С1.021/69 
според табелата б на тој стандард. 

Б. Говеда: 

1) зупиња. — јунешко месо 

Јунешкото месо мора да потекнува од 
машки, некастрирани грла, кои во момен-
тот на колењето не се помлади од шест 
месеци ниту постари^ од 18 месеци, односно 
да не изгубиле повеќе од еден чифт млеч-
ни предни заби, или од -женски грла и ка-
стрира™ машки грла што во моментот на 
колењето не биле .помлади од шест ниту 
постари од 30 месеци, и мора да ги испол-
нуваат следните услови: 

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

дењето мора да изнесува најмалку 180 kg 143,00 

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

дењето мора да изнесува најмалку 150 kg 138,90 

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

дењето мора да изнесува најмалку .120 kg 136,10 

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

дењето мора да изнесува најмалку 120 kg 131,90 

2) говеда постари од 30 месеци — го-
ведско месо 

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

дењето мора да изнесува најмалку 200 kg 104,10 

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

дењето мора да изнесува најмалку 150 kg 95,90 

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

дењето мора да изнесува најмалку 100 kg 91,60 

г) н а д в о р Од к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ла-

дењето мора да изнесува најмалку 100 kg . 88,00 

В. Овци: 

1) згоени јагниња, од 5 до 12 месеци } 
старост, што не, измениле ниеден млечен 
заб: 

а) I класа, GO тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 172,90 

б) II класа, со тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 50% 161,60 

2) згоени шилежиња, над 1 до 2 годи-* 
ни, што имаат најмногу 2 постојани заби: 

а) I класа, со тежина најмалку 25 .kg, 
рандман .најмалку 52% ' 152,80 

б) II класа, со тежина најмлку 25 kg, 
рандман најмалку 48% 141,60 

1 
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3) згоени овци и овни, над* 2 години 
старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со нај-
малку шест постојани заби, со тежина нај-
малку 30 kg, рандман најмалку 50% 125,30 

б) II класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, со тежина нај-
малку 30 kg, рандман најмалку 46% 119,00 

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

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден киголрам топли полутки, чија тежина и класа 
се утврдуваат на линијата за колење најдоцна 2 ча-
са по колењето. Трошоците за оцена на месоста и 
за класификацијата се содржани во цената на чи-
нењето на топлите полутки. 

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

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

1) со Југословенскиот стандард — Месести сви-
њи-за индустриска преработка — JUS Е.С1.021/69; 

2) со Југословенскиот стандард — месо од гове-
да во трупови и полутки за индустриска преработ-
ка — JUS Е.С1.022/74; 

3) со Решението за Прописите за квалитетот на 
говедата и овците за колење и гоење (III изменето 
и дополнето издание) ПК-Е2 („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/69 и 55/69). 

6. Преземање на добитокот по квалитетот вр-
шат овластените стручни служби. 

7. Согласно со член 21 од Оптшествениот дого-
вор за остварување- на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните 
покраини купуваат - добиток, односно топли полутки 
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 преработка на добиток, а до количините што 
договорно се утврдуваат со билансите на основните 
земјоделски производи на републиките односно на 
автономните 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 договорот на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републики-
те и на организациите за резерви на автономните 
покраини се утврдува начинот на извршувањето на 
обврските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени во смисла на став 1 од 
оваа точка се регистрираат кај надлежните орга-
низации за резерви на републиките односно каЈ 
организациите за резерви на автономиите покраини 
на чија територија е седиштето на производителот. 

Рокот за регистрирање на договорите е 30 дена 
од гтенот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 519 
11 ноември 1982 година 

§елград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, I 
Звоне Драган, е. р. 

779. 

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествени-
от договор за остварување на политиката за развој 
на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59 /82), во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

ЗА ДОБИТОК ЗА КОЛЕЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА 

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

Дин/kg 
топла 

полутка 
А. Свињи 

- Месести свињи и нивни меѓусебни 
мелези, кои имаат најмалку 35% месо во 
полутки за I тежината група, 34% месо 
во полутки за И тежинска група и 33% 
месо во ползттки за III тежинска група, 
по југословенскиот стандард — Месести 
свињи за индустриска преработка — JUS 
Е.С1.021 /69, цена за еден килограм 92,20 

За свињите кои содржат поголем про-
цент на месо, цената се пресметува со 
примена на месеста единица од динари 2,49 

Цената за свињите кои содржат по-
мал процент на месо или кои по своите 
карактеристики не спаѓаат во месести 
свињи, се намалува за лесни и тешки 
свињи за 7%, а за месестите за 15% во 
однос на пропишаната цена од став 1 на 
овој оддел. 

Процентот на месото се утврдува на 
линијата за колење во однос на кланич-
ната тежина на топли полутки, според 
југословенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка — JUS 
Е.С1.021/69, според табелата б на тој 
стандард 

Б. Говеда: 

1) телиња — телешко месо 
Телешкото месо, што потекнува од 

животни кои се хранети претежно со 
млеко или со еквивалентна замена за 
млеко и кои во моментот на колењето 
не биле постари од 6 месеци, мора да ги 
исполнува следните услови: 

а) е к с т р а к л а с а , 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 40 
kg, а не смее да биде поголема од 125 kg 180,50 

б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 30 
kg, а не смее да биде поголема од 125 kg 169,70 

в) II к л а с а 
Масата1 на обработениот труп,, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 25 
kg, а не смее да биде поголема од 125 kg. 165,10 
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{\ г) н а д в о р о д к л а с а т а 

Масата на обработениот труп, пред ла-
дењето, може да биде под 25 kg, или над 
125 kg • 160,50 

2) јупиња — јунешко месо 
Јунешкото месо мора да потекнува 

од машки некастрирани грла, кои во 
моментот на колењето не се помлади од 6 
месеци ниту постари од 18 месеци, одно-
сно не изгубиле повеќе од еден чифт 
млечни секачи, или од женски грла и од 
кастрирани машки грла, кои во моментот 
на колењето не биле помлади од 6 месеци 
ниту постари од 30 месеци, и мора да ги 
исполнува следните услови: 

а) е к с т р а к л а с а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
180 kg 158,90 

б) I к л а с а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
150 kg 154,30 

в) II к л а с а 
Масата' на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку • 
120 kg . 451,20 

г) н а д в о р о д к л а с а т а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
120 kg . 146,60 

3) говеда постари од 30 месеци — го-
ведско месо „ , 

r - a ) I к л а с а ч 
. Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
200 kg 115,70 

б) И к л а с а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
150 kg 106,50 

в) III к л а с а . 
Масата на обработениот, труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
100 kg \ 101,80 

г) н а д в о р о д ' к л а с а т а 
Масата на обработениот труп, пред 

ладењето, мора да изнесува најмалку 
ДОО kg , 97,80 

В. Овци: 
1) Згоени јагниња,"од 5 до 12 месеци 

старост, кои не измениле ниту еден мле-
чен заб: 

а) од I класа, со тежина најмалку 
20 kg, рандман најмалку 54°/о 192,10 

- б) од И класа, со тежина најмалку 
20 kg, рандман најмалку 50% 179,60 

2) Згоени шилежиња, над 1 до 2 
година старост, кои * имаат најмногу 2 
постојани заба: 

најмалку 
169,80 

157,30 

139,20 

132,20 
служат 

. а) од I класа, со тежина 
25 kg, рандман најмалку 52% 

б) од II класа, со тежина најмалку 
25 kg, рандман најмалку 48% 

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

а) од I класа, од 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, со тежина 
најмалку 30 kg, ранд ман над 50% 

б) од II класа, до 5 години старост, 
со.најмалку 6 постојани заби, со тежина . 
најмалку 30 kg, рандман најмалку 46°/о 

1 2. Цените од точка 1 на оваа одлука 
како основа' за самоуправно спогодување и општес-
твено договарање во рамките на репродукциони^ 
целини, односно за договарање на откупот и прометот 
на тие производи, и како основа за формирање на 
цените на производите добиени со преработка Hia 
добиток^ 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
еден килограм топли полутки, чија тежина и класа 
се утврдени на линијата за колење, најдоцна 2 часа 
по колењето. Трошоците за оцена, на месоста и за 
класификацијата се содржани во цената на чине-
њето на топлите полутки, а изнесуваат еден про-
мил од вредноста на топлите полутки. 

4. Транспортните трошоци за добитокот, нато-
варен во камион или во вагон по избор на купува-
чот, паѓаат врз, товар на купувачот. 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се одне-
суваат на квалитетот на добитокот, пропишан: 

1) со Југословенскиот стандард — Месести сви-
њи за индустриска преработка — JUS Е.С1.021/69; 

2) со Југословенскиот стандард — Месо од го-» 
веда во трупови и во полутки за индустриска пре-
работка — JUS Е.С1.022/74; ' ' 

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

, 6. Преземање на добитокот на неговиот квали-
тет вршат овластените стручни служби. 

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

Е. п, бр. 499 ' 
5 ноември 1982 година 

Белград > . ^ 

Сојузен извршен совет 

' 5 \ Потпретседател,' Звоне Драган, с.Д>. 

780, 
Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот/ комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр,-59/82), 
во соработка со извршните, совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ДИНА 

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

Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа 106,30 
2) волна мерино I класа 162,00 
3) волна полумерино 1а класа 147,40 
4) волна полумерино 16 класа 123,10 
5) волна цига ја Па класа 98,80 
6) волна цига ја Иб класа 89,10 
Ђ волна руда праменка Ша класа 77,80 
8) волна руда праменка Шб класа 76,10 

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе 
се применуваат на количините волна што произво-
дителите ќе им ги понудат на организациите за ре-
зерви на републиките и на брганизациите за ре-
зерви на автономните покраини' во согласност со 
одредбите на оваа одлука. 

2. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-
рина) се пониски за 10% од ценитие на волната од 
иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

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

Цените на бела табачка волна to пониски за 
30% од /цените на волната од иста класа од точка 
1 на оваа одлука, а цените на табачка велка во боја 
или шарена — за 40% од соодветната цепа за рун-
ска волна, ако поради симнување со хемиски сред-
ства долната не е битно оштетена. Ако оштету-
вањето е поголемо, купувачот и производителот со-
гласно ја утврдуваат, цената, сразмерно со оште-
тувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на испрана 
волна и се однесуваат на квалитетот ил гнлпптп 
пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 
донесен со Решението за југослор^нс:^ите стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или ЕО 
друго превозно средство БО Местото на продавачот 
— по избор на кз^пувачот. 

5. Согласно со член 21 од Општествениот дого-
вор за остварување на политиката -за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, организациите за резерви па репуб-
ликите и организациите за резерви на автономии-
те покраини купуваат волна по цените од точка 1 
на оваа одлука за количините што ќе ги договорат 
производителите и организациите на з^руз^ен труд 
што се занимаваат со промет и со преработка на 
волна — а до количините што договорно е? утврду-
ваат со билансите на основниве земјохг?лсги произ-
води на републиките, ОДЕ-ГОСНО на автономните по-
краини, а над тие количини откуп ќе втхпп Сојуз-
ната дирекција за резерви на индустриски произ-
води (во натамошниот текст: Дирекцијата). 

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

Договорите склучени во смисла на став 1 од 
оваа точка се регистрираат кај надлежната органи-
зација за резерви иа републиката односно кај орга-
низацијата за резерви на автономната покраина на 
чија територија е седиштето на производителот. 

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

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

Е. п. бр. 518 • 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

781. 
Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот 

договор за остварување на политиката за развој на 
агроиндустрискиот комплекс утврдена со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1935 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82), 
во соработка со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен' совет, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОЛБСТЈГЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕМИ 

ЗА БОЛНА ЗА 1933 ГОДИНА 

1. Се утврдуваат производите леки продажни 
цени за волна, и тоа за. ' „ 

Дин/kg 
1) волна мерино екстра класа* 207,00 
2) волна мерино I класа 180,00 
3). волна полумерино 1а класа - 163.80 
4) волна полумерино 16 класа 130,80 
5) волна цига ја Па класа 109,80 
6) волна цига ја Иб класа 99,00 
7) волна руда праменка Ша класа 86,4b 
3) волна руда праменка Шб класа 84,60 

Цените од став 1 на оваа точка служат како ос-
нова за самоуправно спогодување и општествено 
договарање ЕО рамките на репродукциските целини, 
односно за договарање на производството, откупот 
и прометот на т е производи и како основ за фор-
мирање на цените на производите добиени со пре-
работката на 'волна. 

2. Цените на волна стрижена од јагниња Сари-
на) Се пониски за 5% од цените на волна од иста 
класа од точка 1 на оваа одлука. 

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

Цените на бела табачка волна се пониски за 
30% од цените од точка 1 на оваа одлука, а цените 
на табачка волна во боја или шарена — за 40% од 
соодветната цена за рунска волна, ако поради сим-
нување со хемиски средства волната не е битно 
оштетена. 

3. Цените од точ. 1 и 2 се подразбираат врз база 
ма испрана волна и се однесуваат на квалитетот на 
волната пропишан со југословенскиот стандард 
JUS F.B1.012 донесен со Решението за југословен-
ските стандарди од областа на текстилната индус-
трија („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/72). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или во 
друго превозно средство во местото на продавачот 
— по избор на купувачот. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 517 
11 ноември 1902 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

782. 
Врз основа на член 5 од Уредбата за посебните 

услови за испорака па електрична енергија („Служ-
бен лист иа СФРЈ", бр. 62/82), на предлог од Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПОЛНУВАЊА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ ИА ИСПОРАКАТА ИА ЕЛЖТРКГША 
ЕНЕРГИЈА ОД ВТОР СТШЈЅИ НА ОГРАНИЧУ-

ВАЊЕ 

1. Сојузниот извршен совет утврдува дежа нас-
тапиле услови за ограничуваше ка испораката на 
електрична енергија од втор степен на ограничува-
ње во целата земја. 

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

Е. п. бр. 511 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

783. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува, 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБО-
ТАТА ИА КОНЗУЛАТОМ ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ ГОС ЛАКША ВО" 

ФЕЛДКИРХ — РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 

1. Привремено престанува да-работи Конзула-
тот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Фелдќирх — Република Австрија, со 
31 декември 1982 година. 

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
се грижи за извршувањето- на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 451 . 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
/ 

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

784. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Ца-
ринскиот ракон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) Сојузниот извршен совет 
донесува , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАШЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА, НА УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА - СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИ-
ЈАТА НА ДИСТРОФИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во решението за ослободување од плаќање 
царина на специфична опрема, на уреди и инстру-
менти за потребите на Сојузот на здруженијата на 
дистрофичарите на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр'. 32/81) во точка 1 по тар. број 84.51/1 се 
додава нов тар. број, кој гласи: 
„84.53/5 Машини за автоматска обработка на пода-

тоци и нивни единици. 
Ех. 
Периферни единици." 

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

Е. п. бр. 515 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драгав, е. р. 

785. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77, 22/78, 35/80 и 43/82), 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А , 
ЗА ИЗМЕНИ М ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА С1ШЖШТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОЋ ШТГХУТјЗЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ' ЗАЕДНИЦИ И' 
НИШ1ОТги: ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ 
7Ш.ТЕГРЅСШ1 ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
ПА УПЛАТУВАЊЕ НА ТРЕ ПРИХОДИ Ш ЗА НА-
ЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 

НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и други самоуправни организации и заедни-
ци, за начинот на уплатување на тие приходи и за 
начинот на известување на корисниците на тие при-
ходи („Службен^ лист на СФРЈ", бр. 70/80, 70/81, 
34/8*2 и 67/82) во точка 35 став 1 во одредбата под 
6 на крајот точката се заменува со точка и запирка 
и потоа се додава нова одредба под 7, која гласи: 

„7) на сметката бр. 842-16 — Надомест за развој 
на рудниците на Јаглен.". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На сметката во одредбата под 7 од став 1 на 

. оваа точка се- уплатуваат приходите од надоместите 
од точка 12 на Одлуката за највисоките цени на 
дериватите на нафта и за начинот на формирање на 
цените на дериватите на нафта („Службен лист на 
СФРЈ",1 бр, 66/82)." 
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2. Во точка 52 ставот 1 се менува и гласи: 
„52. Обврзниците за уплата на даноци, придо-

неси. такси и други приходи од оваа наредба (освен 
царини и царински давачки, основен и посебен ре-
публички, односно покраински данок на промет на 
производи, задолжителен заем на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини и надомести за развој на рудниците на . 
јаглен) ги уплатуваат тие приходи во корист на про-
пишаните сметки по општините кај надлежната 
служба на општественото книговодство кај која се 
води жиро-сметката на општината." 

Во став 2 на крајот се. додава нова реченица, 
која гласи: „На уплатните сметки што. се водат кај 
организационите единици на Службата на опште-
ственото книговодство во седиштето на републиката 
односно автономната покраина, се уплатува и надо-
местот за развој на рудниците на јаглен.". 1 

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

Бр. 6-62Ѕ2/3 
22 октомври 1982 година. ' 

Белград ' 

^ • 

- ' Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјаѕршч, е. р. • 

786. . 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78, 1/80 и 41/,80), претседателот на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИ-

- ОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД,. ЗДРАВСТВО И СОЦИ-
: • ЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита се делегирани: 

а) од страна на определени сојузни органи на 
управата и сојузни организации, самоуправни орга-
низации и заедници и општествени организации во 
федерацијата, како нивни претставници, и тоа: 

1) од Сојузниот окретаријат за надворешни ра-
боти: - г 

Митја Крајгер, помошник на -сојузниот секре-
тар за надворешни работи; 

2) од Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на: 

генерал-потполковник проф. д-р~ Станислав 
Пишчевич, началник на Санитетската управа; 

3) од Сојузниот завод за општествено планира-
ње: • 

Милорад Есаповиќ, директор во Сојузниот завод 
за општествено планирање; 

4) од Стопанската комора на Југославија: 
Љубомир Мацут, секретар на Координациониот 

одбор за кадри, во стопанството на Стопанската ко-
мора на Југославија; 
' 5) од Постојаната конференција на градовите и 
општините на Југославија: 

Божидар Поповиќ, генерален секретар на Пос-
тојаната конференција на градовите и општините 
на Југославија; - > 

б) од Сојузот на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југославија; 

Руди Брегар, претседател на Советот на Сојузот 
на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Југославија; 

7) од Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и на здравството на Југославија: 

Живко Симоновски, вршител на должноста се-
кретар на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување и на здравството на Југославија: 

8) од Сојузот на самоуправните интересни за-
едници за вработување'на Југославија: ~ 

Петар Кокаљ, претседател ^ на Собранието на 
СИЗ за вработување на Југославија; ~ 

9) од Координационо^ одбор на самоуправните 
интересни заедници на- социјалната заштита на 
републиките и автономните покраини: 

Баки Статовци, член на Координациониот одбор . 
на самоуправните интересни заедници на социјал-
ната заштита на републиките и автономните покра-
ини; " ' 

10) од Координациониот одбор на републичките 
и покраинските заедници на детската заштита: 

Цвета Филиповски, претседавач на Координа-
циониот одбор на републичките и покраинските за-
едници за детска заштита; . . 

б) од страна на извршните совети на собранија-
та на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, како' нивни претстав-
ници, и тоа: 

1) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и. Херцеговина: 

проф. д-р Сеад Бркиќ, член на Извршниот совет 
и претседател На Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална заштита; 

Мате Пачак, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за труд и врабо-
тување; 

2) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Црна Гора: 

Драгослав Турановиќ, член на Извршниот совети^ 
републички секретар за .труд, здравство и социјална 
заштита; 

Момчило. Вешевиќ, помошник на републичкиот 
секретар за труд, здравство и социјална заштита; 

.3) од Извршниот совет на Саборот на Соција-
листичка Република Хрватска: ' 

д-р Младен Радмиловић член на Извршниот 
. совет и претседател на Републичкиот комитет за 
здравствена и социјална заштита; 

Милан Пушкариќ, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за труд и 
вработување; 

4) од извршниот совет на Собранието на емоци-
ја листичка Република Македонија: 

Каменчо Горгов, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика; 

Андон Мојсов, член на. Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за труд;, 

5) од Извршниот совет на- Собранието на Соци-
јалистичка Република Словенија: 

Борут Миклавчич, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за здравстве-
на и социјална заштита; 

Цетар Тош, член на Извршниот совет и претсе-
дател на Републичкиот комитет за труд; 

6) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Србија: 1 
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д-р Никола Шуменковић член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за 
здравје и социјална политика; 

Марија Тодоровић, член'на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за труд;' 

7) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина: 

д-р Стеван Новаков, член на, Извршниот со-
вет и претседател на Покраинскиот комитет за 
здравје и социјална политика; 

Иштван Тот, член на Извршниот совет и претсе-
дател на Покраинскиот комитет за труд; 

8) од Извршниот совет на Собранието еа Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово: 

д-р Стеван Бољошевиќ, член на Извршниот со-
вет и претседател на Покраинскиот комитет за 
здравство и социјална политика; 

Ибиш Красници, член на Извршниот совет и 
претседател на Покраинскиот комитет за труд. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за утврду-
вање на составот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/78 и 52/80). 

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

Бр. 3224 
12 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
д-р Горѓе Јаковљевић е. р. 

787. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНДУС-

ТРИСКИ ДИГАЛКИ 

Член 1 
- Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за индустриски дигалки, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Индустриски дигалки. Профили 
на површина за тркалање на тркала JUS МЈ) 1.099 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел на овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Член Ѕ 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на индустриски дигалки што ќе се произведат, 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. ' 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на, овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-* 
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Индустриски дигалки. Профили 
на површина за тркалање на тркала JUS M.D1C090 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за индустриски дигалки („Службен лист еа СФВЈ", 
бр. 17/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекоа на 

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

Бр. 50-14713/1 
29 септември 1982 година 

Белград 
« 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с~р. 

788. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛОС-
КАТИ КОНИЧНИ ЧАУРИ И УШКИ ЗА ЧЕЛИЧ-

НИ ЈАЖИЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југоловен-

ските стандарди за плоскати конични чаури и уш-
ки за челични јажиња, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: , 

1) Плоскати конични чаури. Об-
лик и мери — — — — — — — JUS С.Н1.305 

2) Ушни за челични јажиња. Об-
лик и мери — — — — — — — JUS С.Н1.306 

Член 2 
Југословенските стандардон од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на плоскати конични чаури и ушки за 
челични јажиња што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4. 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14711/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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789. 790. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист ка .СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува " 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ- СТАНДАРДИ ЗА ЛИФ-
ТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за лифтови, кои ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Лифтови. Вградување на лиф-
тови од I, И и III вид. Мери, носи-
вост и брзина — — — — — — JUS M.D1.510 

2) Лифтови. Вградување на лиф-
тови од IV вид. Мери, носивост и 
брзини ——— — — — — — — JUS M.D1.511 

3) Лифтови. Вградување на лиф-
тови од V вид. Мери, носивост и 
брзини JUS M.D1.512 

4) Лифтови. Пресметка на погон-
ска јажаница — — — — — — JUS M.D 1.550 

5) Лифтови. Сили на водилките 
на лифтот 

6) Лифтови. Пресметка на водил 
ките 

JUS M.D1.556 

JUS M.D1.557 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за Стандардизација. 

. Член-З 
Југословенските стандарди од член 1 на ОБОЈ пра-

вилник се задолжителни во целост, а ќе се приме-
нуваат на лифтови што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за Југосло-
венските стандарди од областа на зградарството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

' Бр. 50-14712/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-

. ТИШЖСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со орој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за протиѕвенсплозиска заштита, 
што ги имаат следните називи и ознаки: . 

1) Противексплозиска заштита. 
Класификација на просторите загро-
зени со експлозивен прав — — — JUS N.S8.008 

2) Противексплозиска заштита. 
Електрични уреди во просторите за-
грозени со запалив прав — — — JUS N.S8.&50 

3) Противексплозиска заштита. 
Испитување на машини за палење на 
мини — — — — — — — — JUS N.S8.911 

4) Противексплозиска заштита. 
Рачни електростатички пиштоли и 
придружени .уреди — — — — JUS N.S8.920 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објарусаат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни ЕО целост, а ќе се при-
менуваат на противексплозиска заштита. 

* 

Член 4 
Овој правилник влегува во. сила по истекот на 

два месеца од денот на објвувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-14716/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
вукашин Драгоевиќ, е. р* 

791. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВРШ-

НИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за завршни работи во градежниш-
тво, што го има следниот назив и ознака: 
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Завршни работи во градежниш-
твото. Киселоотпорна заштита во ин-
дустријата. Облагање со керамички 
плочки. Технички услови — — — JUS U.F2.018 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во .посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на завршните работи во градежништвото. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14715/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

792. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САНИ-

ТАРНА ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за санитарна опрема, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Санитарна опрема. WC-школ-
ки со плитко дно. Облик и мери — JUS U.N5.120 

2) Санитарна опрема. WC-школ-
ки со длабоко дно. Облик и мери — JUS U.N5.121 

3) Санитарна опрема. WC-школ-
ки — висечка школка. Облик И мери JUS U.N5.122 

4) Санитарна опрема. Биде. Об-
лик и мери — — — — — — JUS U.N5.130 

5) Санитарна опрема. Висечко 
биде. Облик и мери — — — — JUS U.N5.131 

6) Санитарна опрема. Писоар. 
Облик и мери — — — — — — JUS U.N5.140 

7) Санитарна опрема. WC-казан-
че. Технички услови — — — — JUS U.N5.170 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. ~ 

Член 3 
Југо словенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на санитарна опрема што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Облик на исплакнувачкиот 
венец кај клозетска! школки — — JUS U.N5.125 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на зградарството („Службен лист иа 
ФНРЈ", бр. 48/62); 

2) Санитарна опрема. WC шолји 
со плитко дно. Облик и мери — — JUS U.N5.120 

3) Санитарна опрема. WC шолји 
со длабоко дно. Облик и мери — — JUS U.N5.121 

4) Санитарна опрема. Биде. Об-
лик и димензии — — — — — JUS U.N5.130 

5) Санитарна опрема. Писоар. 
Облик и мери — — — — — — JUS U.N5.140 
донесени со Правилникот за југословенските стан-
дарди за керамички плочки, санитарен порцелан и 
санитарна опрема G,Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/79).-

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14714/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

793. 
Врз основа на член 22. став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЕДИНСТВЕНА МОДУЛАРНА КООРДИНАЦИЈА ВО 

ЗГРАД АРСТВОТО 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за единствена модуларна коор-
динација во зградарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/57). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот, ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-17063/1 
8 ноември 1982 годино* 

Белград 

Директор 
Сојузниот завод 
стандардизација, 

за 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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794, 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за ре-

валоризација најосновните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/78), директорот на Сојузниот завод за статистика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИНДЕКС ИА 
ЦЕНИТЕ ЗА- ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА И ИА 
ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА. ПЕРИОДОТ ОД 
1 ЈУЛИ 1981 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА 

1. Годишниот индекс на цените за предметите 
на опремата и на градежните објекти по групите во 
кои предметите на опремата и тра делените објекти 
се распоредени со Одлуката за определување на 
трупите на градежните објекти и опрема за кои 
Сојузниот завод за статистика ги утврдува индек-
сите на цените за ревалоризација („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/75), се утврдува за периодот од 
1 јули 1981 година до 30 јуни 1982 година. 

2. Годишни индекси на цените од точка 1 НР 
оваа наредба се: « 

Ознака на 
г ^ п а п1>еД" Назив на група предмети за Годишни 
мети за оп- 0 )Према и НР градежни об- индекси 
рема и на јекти на цените 
градежни Ј ' 
објекти 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

2.01 

2.02 

2.03 

Објекти на електростопанството, 
на водостопанството и на поштен-
скиот, телефонскиот и телеграф-
скиот сообраќај — — — — — 144 * 
Патишта, аеродроми и објекти на 
луки и пристаништа — — — 131 
Објекти за вршење на железнич-
киот сообраќај и на друг сообраќај 
на шини — — — — — — — 145 
Објекти на рудниците за јаглен, на 
рудниците за метали и на рудни-
ците за неметали — — — — 140 
Објекти за истражување,' за екс-
плоатација, за пренесување и 
сместување на нафта и гас — — 140 
Индустриски, градежнички, зана-
етчиски, земјоделски, шумарски, 
сообраќајни, трговски, угостител-
ски, тури етички, комунални, уп-
равни, станбени и други згради, од 
тврд материјал. — армиран бетон, 
од бетон, камен и тули — — — 140 
Индустриски, градежнички, зана-
етчиски, земјоделски, шумарски, 
угостителски, туристички, управ-
ни, 'станбени и други згради и 
други градби од метални, дрвени 
и пластични материјали — — 
Електроенергетски, водостопан-
ски и рударски машини, уреди и 
постројки — — — — — — 

140 

128 
Машини, уреди и постројки за 
експлоатација и преработка на 
нафта и гас — — — — — НО 
Машини^ уреди, постројки на цр-
ната и обоената металургија и за . 
производство на кокс — — — 134 

142 

128 

143 

— — — 1 2 0 

— 162 

152 

— 151 

2.04 Машини, уреди и постројки во ин-
дустријата на неметали — — — 

2.05 Машини, уреди и постројки во ме-
талната индустрија, Ео електро-
индустријата и бродоградбата — 

2.06 Машини, уреди и постројки во хе-
миската индустрија, во индустри-
јата на гума и во индустријата на 
кожа и обувки — — — — — 

2.07 Машини, уреди и постројки за 
производство на градежен матери-
јал, огноотпорен материјал и аз-
бестни производи 

2.08 Машини, уреди и постројки во* 
дрвната индустрија, во индустри-
јата на целулоза, и во индустрија-
та на дрвесиеа и хартија 

2.09 Машини, уреди и постројки на 
текстилната индустрија и на ин-

- ду етри јата за спортска опрема — 
2.10 Машини, . уреди и постројки во 

прехранбената индустрија и во ту-
тунската индустрија — 

2.11 Машини, уреди и постројки во 
графичката и во другата ненаве-
дена индустрија — — — — — 115 

2.12 Машини, уреди и ПОСТРОЈКИ ВО об-
ласта на земјоделството, шумар-
ството и градежништвото — — 124 

213 Опрема што се користи за вршење 
на железничкиот сообраќај и на 
другиот сообраќај на шини — 131 

2.14 Опрема што се користи за вршење 
на дру мекиот сообраќај — — — 127 

2.15 Опрема што се користи за вршење 
на поморскиот сообраќај и на соо-
браќајот на внатрешните води ч — 151 

2.16 Опрема што се користи за вршење 
на ПТТ, радио и ТВ сообраќај —' 114 

2.17 Опрема што се користи за вршење 
на воздушен сообраќај — — — 130 

2.18 Мерни и контролни апарати, ин-
струменти и уреди и стандарди и 
специјални алати 

2.19 Лабораториска опрема, школски 
учила, медицински уреди, апарати 
и прибори и спортски реквизити 

2.20 Електронски сметачи, машини за 
пишување, сметачки и книговод-
ствени машини, уреди и постројки 

2.21 Мебел, како и машини. уреди и 
k апарати за општи и посебни на-

мени — — — — — — — 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот 

денот на објавувањето во „Службен лист на 

Бр. 710-3661/1 
11 ноември 1982 година 

Белград 

— — — 124 

135 

132 

129 
ден од 
СФРЈ" 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика. 
Франта Комел, е. р. 
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795. • 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член, 

79 став 2 од Законот за избор и отповик на делега-
ти во Сојузниот собор на Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. .5/78 — Пречистен текст), 
Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува 

" Р Е З У Л Т А Т ' , 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот е одржан од 27 септември до 23 но-
ември 1982 година во собранијата на општините на 
територијата на СР Македонија. 

На седниците на собранијата на општините 
присуствува вкупно 2.630 делегати. 

Кандидатот од Листата на кандидатите, објаве-
на „Службен лист на СФРЈ", бр. 57/82. 

АВРАМОВ СКИ ДИМИТАР, 
гласови. 

Секретар, 
Мирко Михајловић, е. p. 

. Претседател, 
Таип Таипи, е. р. 

и развој (VI UNCTAD) се назначува Александар Де-
мај о, досегашен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Боливија.. 

С. п. п. бр. 1146 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен {совет 

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

доби вкупно 2.616 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 14. 
II. Републичката изборна комисија на СР Ма-

кедонија, на седницата одржана на 23 ноември 1982 
година, утврди дека, во- смисла на член 67 став 1 
од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ е избран .Аврамовски Димитар, 
роден 1940 година во Скопје, висококвалификуван 
работните во организацијата на здружен труд Фа-
брика „11 Октомври" — Скопје, Македонец, член 
ria делегацијата. на Градскиот комитет на СКМ — 
Скопје. Ј 

Број 90 
25 ноември 1982 година ' 

Белград • '' % 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 4 

Врз основа на член .244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен- совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува , 

Р Е Ш Е Н И Е 
-ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА• ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ.. ЗА НАДВОРЕШНИ 

• РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се назначува Милијан Комати-
на, постојан, претставник на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија при Организацијата 
на обединетите нации во Њујорк. I . • 

С. п. п. бр. 1147 ' ' 
21 октомври 1982 година . 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Збијат Шуковић, е. p. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член .244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за 
формирње Одбор за подготовка и одржуваше на VI 
заседание на Конференцијата на Обединетите на-
ции за трговија и развој (VI UNCTAD) („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/82), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е . 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВРШЕН СЕКРЕТАР 
НА ИЗВРШНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА- ПОДГО-
ТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА VI ЗАСЕДАНИЕ 'НА 
КОНФЕРЕНЦИЈАТА НА . ОБЕДИНЕТИТЕ' НАЦИИ 

ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ (VI UNCTAD) 

За извршен секретар на Извршниот секретари-/ 
Јат за подготовка и одржуваше на VI заседание на 
Конференцијата на Обединетите нации за трговија 

. Р Е Ш Е Н И Е < 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 

ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ . 

За советник на генералниот директор на Со-
јузниот завод за. општествено планираше се назна-
чува Слободан Трајковић самостоен советник во Со-
јузниот завод за општествено планирање. 

С. п. п. бр. Д148 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
, д-р Мијат Шуковић, е. р. 
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Брз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен со\вет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/02), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИА СОВЕТНИК НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ К О Ш Ш Т ЗА 
ТРУД, ЗДРАВСТВО и СОЦИЈАЛНА. ЗАШТИТА 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за труд, здравство 
и социјална заштита Мустафа Бегтиќ, со 30 ноем-
ври 1982 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1149 
21 октомври 1982 година 

Белград / 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 
415 ст, 3 и 4 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ША ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН "СО-

• БЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСА 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Сојузниот општествен совет за меѓу-
народни односи Боислав Луковиќ, со 1 октомври 
1982 година, заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1150 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 373 став 3 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-. 
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 31/82), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА 
ЧЛЕНА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИН-

С К А К О М И С И Ј А И Н А Н И В Н И З А М Е Н И Ц И 

. За претседател и членбви на Второстепената 
дисциплинска комисија и за нивни заменици се • 
именуваат, и тоа: 

.1) за претседател Радомир Смид>аниќ, помош-
ник на претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шања на борците и воените инвалиди, а за заменик-

-претседцтел Милорад Белодедић досегашен совет-
ник на сојузниот секретар за правосудство и орга-
низација на сојузната управа; 

2) за членови: Душан Љубоевиќ, советник на 
сојузниот секретар за финансии и Благое Николиќ, 
советник на претседателот на Сојузниот комитет за 
законодавство, а за нивни заменици — Драгче Ди-
митриевиќ, виши инспектор на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи и Добросав Стеванови!*:, 
самостоен советник на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита. ' 

С. п. п. бр. 1151 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Брз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните оогани на управата 
(„Службен лист ца СФРЈ", бр, 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ С0ВЕТШЖ НА' СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надворе-
шни работи се назначува Милош Малетиќ, порано 
на должност амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Брегот на Сло-
новата Коска. 

С. и. п, бр, 1231 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК; ПА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗД ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

За помошник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита се 
назначува д-р Никола Георгиевски, советник на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

С. п. п. бр. 1232 
28 октомври 1982 година 

Белград ! ; ј 

Сојузен извршен совет ' 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот иа државната управа и за Сојуз-
HPIOT извршен совет и сојузните oDrami на управата 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр. 23/70 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Живко Јошило, по-
рано на должноста амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Бангладеш. 

С. п. п. бр. 1233 
28 октомври 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот ка државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЛА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Милан Георгиевиќ, 
порано на должноста советник на сојузниот секре-
тар за надворешни работи. 

С, п. п. бр. 1234 
28 октомври 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и coi умните органи на управата 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесзтва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Светозар Старчевић 
порано на должност амбасадор на Социјалистичка 
Федоративна Република Југославија во Кралството 
Данска. 

С. п. П. бр. 1235 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

. За советник на сојузниот секретар за надворе-
шни работи се назначува Светомир Јакиќ, порано 
на должност специјален советник во Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 1237 
28 октомври 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 10 став 3 од Уредбата за 
Сервисот за давање услуги за потребите на репре-
зентација на сојузните органи („Службен лист на 

. СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
'ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ВОЗДУХО-
ПЛОВНАТА СЛУЖБА ВО СЕРВИСОТ ЗА ДАВА-
ЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТА-

ЦИЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За началник на Воздухопловната служба во 
Сервисот за давање услуги за потребите до репре-
зентацијата на сојузните органи се назначува Стеван 
Зориќ, досегашен началник на таа служба. 

С. п. п. бр. 1239 
28 октомври 1982 година ( ' 

Белград - ' 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић е. р. 

. Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За советник на генералниот секретар на Со-
јузниот извршен совет се назначува Милиќ Вучи-
нић самостоен советник во Генералниот секретари-
јат на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 1240 
28 октомври 1982 година i 

Белград . 

Сојузен, извршен совет 
Потпретседател, 

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

д-р Мијат Шуковић е. р. 
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Брз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТО-

ПАНСКИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста 'помошник на со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански рабо-
ти Љубомир Лончар, со 31 октомври 1982 година, 
поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1241 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Исмет Реџиќ, 
поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1242 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Врз основа на Член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот екретар за финансии Душан Кариќ, со- 30 но-
ември 1982 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1244 
28 октомври 1Ѕ82 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

За потсекретар во Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита се назначува Душан 
Раковац, досегашен делегат од СР Хрватска во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

С. п. п. бр. 1247 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

764. Одлука за заштитните цени за пченица 
од родот на. 1983 година — — — — — 1617 
Одлука за производителските продаж-
ни цени за пченица од родот на 1983 го-
дина — — — — — — — — — 1618 
Одлука за заштитната цена за пченка од 
родот на 1983 година — — — — — 1613 
Одлука за производителската продажна 
цена за пченка од родот на 1983 година 1619 
Одлука за заштитните цени за оризова 
арпа од родот на 1983 година — — — 1620 
Одлука за производителските продажни 
цени за оризова арпа од родот на 1983 го-
дина — — — — — — — — — 1620 
Одлука за заштитните цени за сончоглед, 
соја и маслодајна репка од родот на 1983 
година — — — — — — — — — 1621 

765 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 766. 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Мурат Аговиќ, 
поради заминување на друга должност. 

С, п. п. бр. 1243 
28 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

768. 

769. 

770. 
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Страна 
771. Одлука за про изводите леќите продажни 

' цени за сончоглед, соја и маелодајна репка 
од родот на 1983 година — — — — — 1622 

7 72. Одлука за заштитната цена за шеќерна реп-
ка од родот на 1983* година — — — — 1622 

773. Одлука за производителската продажна 
цена за шеќерна репка од родот на 1983 
година — — — — — — — — — 1623 

774. Одлука за заштитните цени за суров па-
мук од родот на 1983 година — — — — 1623 

775. Одлука за производителските продажни . 
цени за суров памук од родот на 1983 го-
дина — — _ _ _ — — 1624 

776. Одлука за заштитната цена за суров ту-
тун од родот на 1983 година — — — — 1624 

777. Одлука за производителската продажна 
цена за суров тутун од родот на 1983 го-
дина — — — — — — — — — 1624 

778., Одлука за заштитните цени за добиток за 
1983 година — — — — — — — 1625 

779. Одлука за производителските продажни \ 
цени за добиток за колење за 1983 година 1626 

780. Одлука за заштитните цени за волна за 
1983 година — — — — _ _ — — 1627 

781. Одлука за производите леќите продажни 
цени за волна за 1983 година — — — 1623 

732. Одлука за исполнување на условите за 
ограничување на испораката на електри-
чна енергија од втор степен на ограничу-
вање — — — — — — — — — 1629 

733. Одлука за привремено престанување на 
работата на Конзул атот на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија 
во Фелдкирх-Република Австрија — — 1629 

784. Решение за дополнение на Решението,за 
ослободување од плаќање царина на .спе-
цифична опрема, на уреди и инструменти 
за потребите на Сојузот на здруженијата 
на дистрофичарите на Југославија — — 162У 

Страна 
785. Наредба за измени и дополненија на На-

редбата за сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заедни-
ци и нивните фондови, на самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, за начинот на 
уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие 
приходи — — — — — — — — — 1629 

786. Решение за утврдување на составот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и со-

' цијална заштита — ' — — — — — 1630 
787. Правилник за југословенскиот стандард 

за индустриски дигалки — — — — — 1631 
788. Правилник за југословенските стандарди 

за плоскати конични чаури и ушки за че-
лични јажиња — — — — — — — 1631 

789. Правилник за југословенските стандарди 
за лифтови — — — — — — — — 1632 

790. Правилник за југословенските стандарди 
за противексплозиска заштита — — — 1632 

791. Правилник за југословенскиот стандард 
за завршни работи во градежништвото — 1632 

792. Правилник за југословенските стандарди 
за санитарна опрема — — — — — — 1633 

793. Правилник за престанување на важењето 
на Решението за југословенскиот станда-

• рд за единствена модуларна координација 
во зградарството — — — i— — — 1633 

794. Наредба за утврдување на годишниот ин-
декс на цените за предметите на опремата 
и на градежните објекти за периодот од 1 
јули 1981 година до 30 јуни 1982 година — 1634 

795. Резултат од дополнителниот избор за 
еден делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од СР Македонија 1635 

Назначуваат и разрешувања — — — — 1635 




