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Številka 36.

Na podlagi 57. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (»Uradni list SFRJ« št.
33/72, 55/72 in 28/73) izdaja Zvezni izvršni svet
UREDBO
O SPREMEMBI UREDBE O POVEČANJU, ZMANJŠANJU OZIROMA ODPRAVI STOPENJ TEMELJNEGA
DAVKA OD PROMETA POSAMEZNIH PROIZVODOV
1. člen
V uredbi o povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi
stopenj temeljnega davka od prometa posameznih proizvodov (»Uradni Ust SFRJ« št. 34/72, 46/72, 32/73,
34/73, 42/73, 57/73, 61/73, 3/74 in 18/74) se le člen spremeni in se glasi:
»Od proizvodov iz tar. številke 3 tarife se plačuje
temeljni davek od prometa proizvodov, in sicer:
1) od ekstra cigaret vseh vrst, ki niso bile proizvedene po jugoslovanskem standardu oziroma ki ne
spadajo v nobeno skupino iz 2. in 3. točke te tar. številke, kakor tudi od kolekcij cigaret in rezanega tobaka vseh vrst in kakovosti, izvzemši tobak za pipo —
— — — — —
71%
2) od ekstra cigaret vseh vrst, ki jim proizvajalec
določa nadrobno prodajno ceno za 20 cigaret:
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3) od cigaret vseh vrst, proizvedenih po jugoslovanskih standardih, ki spadajo:
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I. kakovostno skupino
П. kakovostno skupino
Ша kakovostno skupino
Hib kakovostno skupino
IV. kakovostno skupino
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4) od tobaka za pipo — — — — —
20<,/d
5) od cigar, cigarilosov in njuhalnega tobaka
— — — — — — — — — —
10'Vo
Opomba k tar. številki 3 tarife prihaja v poštev
tudi za promet proizvodov iz prvega odstavka tega
člena.«
2. člen
Ta uredba začne veljati 21. julija 1974.
i
E.p. št. 395.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik: Džemal Bijedić s. r.

Za izvrševanje tretjega odstavka 16. člena in četrtega odstavka 27. člena zakona o družbeni kontroli
cen ter četrtega odstavka 27. člena in prvega odstavka
29. člena temeljnega zakona o družbenih blagovnih
rezervah (»Uradni list SFRJ« št. 40/68 in 63/73) izdaja
Zvezni izvršni svet na podlagi 5. točke 347. člena ustave SFRJ
ODLOK
O CENAH, PO KATERIH BO ZVEZNA DIREKCIJA
ZA REZERVE ŽIVIL ODKUPOVALA PŠENICO LETINE 1974
1. Zvezna direkcija za rezerve živil bo odkupovala
pšenico letine 1974 od organizacij združenega dela, ki
se ukvarjajo s pridelovanjem pšenice same ali v kooperaciji z individualnimi kmetijskimi proizvajalci, in
od individualnih proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu:
proizvajalci) od 1. julija do 30. oktobra 1974 po predpisanih garšntiranih cenah za kilogram pšenice, povečanih za 0,30 dinarjev.
2. Zvezna direkcija za rezerve živil lahko pooblasti organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom in predelavo žit, da smejo v svojem imenu zanjo odkupovati pšenico letine 1974 po cenah, ki
so določene v 1. točki tega odloka.
3. Cena iz 1. točke tega odloka se bo izplačevala
proizvajalcem za 1 kilogram pšenice, uporabne za hrano ljudi.
4. Pšenico letine 1974, ki jo odkupi po 1. in 2. točki
tega odloka, bo prodajala Zvezna direkcija za rezerve
živil organizacijam združenega dela, ki se ukvarjajo
s prometom in predelavo pšenice, po predpisanih garantiranih cenah za pšenico letine 1974.
Negativna razlika v ceni, ki nastane v poslovanju
Zvezne direkcije' za rezerve živil s pšenico letine 1974
po tem odloku, se krije na podlagi soglasja republik
in avtonomnih pokrajin iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin.
5. Za izplačilo dodatne cene za pšenico letine 1974
v znesku 0,30 dinarjev za en kilogram lahko najame
Zvezna direkcija za rezerve živil poleg sredstev, ki so
ji po njenem finančnem načrtu za leto 1974 zagotovljena za te namene, pri poslovnih bankah tudi tolikšen
kredit, kot ji je potreben, da bi mogla za vso količino
pšenice, ki jo odkupi po tem odloku, izplačati dodatno
ceno 0,30 dinarjev za 1 kilogram.
6. Zvezni sekretariat za finance in Narodna banka
Jugoslavije morata s potrebnimi ukrepi omogočiti
Zvezni direkciji za rezerve živil, da dobi kredite pri
poslovnih bankah.
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niki obrtov v lastnini občanov, ki prodajajo cigarete
na drobno (v nadaljnjem besedilu: imetniki obrtov),
smejo povečati v prometu na debelo in na drobno
E. p. št. 396.
sedanje prodajne cene za cigarete, ki jih imajo na zaBeograd, 18. julija 1974.
logi, in sicer skupaj:
Zvezni izvršni svet
1) za vse ekstra cigarete — za 0,60 dinarjev za 20
cigaret;
Predsednik:
2) za vse cigarete, proizvedene po jugoslovanskih
Džemal Bijedic s. r. standardih I., II., lila, Hib in IV, kakovostne skupine
— za 0,50 dinarjev za 20 cigaret.
672,
5. Organizacije in imetniki obrtov morajo popisati
vse količine cigaret iz 4. točke tega odloka, ki jih imaNa podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o jo na zalogi dne, 20. julija 1974, kakor tudi vse njihove
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in količine, ki jim jih je do tega dne fakturiral proizva35/72) izdaja Zvezni izvršni svet
jalec oziroma dobavitelj (blago na poti).
6. Organizacije in imetniki obrtov morajo za vse
količine cigaret iz 4. točke tega odloka (zaloge in blago
ODLOK
na poti) obračunati zneske iz 4. točke tega odloka pod
1) in 2) in tako obračunani skupen znesek vplačati v
O MAKSIMALNIH CENAH ZA FERMENTIRANI 30 dneh od uveljavitve tega odloka na poseben račun
TOBAK
štev. 60804-654-37 — Sklad za pospeševanje zunanjetrgovinskega prometa s tobakom in tobačnimi izdelki, s
1. Proizvajalne organizacije združenega dela smejo pristavkom, da smejo od tega skupnega zneska obdrpovečati sporazumno v Gospodarski zobrnici Jugosla- žati 70/9 za stroške popisa.
vije sedanje prodajne cene za fermentirani tobak povOd zneska, vplačanega na račun iz prvega odstavprečno do 150/o po sortah.
ka te točke, se sme dovoliti izplačilo povračila strošSklenjeni sporazum je veljaven, če se z njim kov s kontrolo popisa organom tržne inšpekcije do znestrinja Zvezni zavod za cene, uporablja pa se po ob- ska, ki ga dovoli Zvezni sekretariat za trg in cene na
javi v »Uradnem listu SFRJ«.
predlog republiških oziroma pokrajinskih organov
tržne inšpekcije.
2. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
7. Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija, če ne ravna po 5.
E. p. št. 397.
točki ali 6. točki tega odloka ali če v popisu zalog
Beograd. 18. julija 1974.
cigaret ne prikaže pravilnih podatkov o zalogah.
Zvezni izvršni svet
i
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organiPredsednik: '
zaciji, ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka te
Džcmal Bijedic s. r. točke.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
imetnik obrta, če ne ravna po 5. točki ali 6. točki tega
odloka ali če ne prikaže v popisu zalog cigaret pra673.
vilnih podatkov o zalogah.
Hkrati s kaznijo za prekršek iz prvega do tretjega
Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o odstavka te točke se izreče tudi varstveni ukrep odvzedružbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in ma premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom.
35/72) izdaja Zvezni izvršni svet
Postopek zaradi prekrška iz prvega do tretjega odstavka te točke je hiter.
8. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati
ODLOK
odlok o oblikovanju prodajnih cen za cigarete (»UraO OBLIKOVANJU PRODAJNIH CEN ZA CIGARETE dni list SFRJ« št. 32/73).
9. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
1. Za spodaj navedene kakovostne skupine cigaret
E. p. št. 398.
smejo dosegati cene v prodaji na drobno tole najvišjo
Beograd, 18. julija 1974.
raven:
dinarjev
Zvezni izvršni svet
za 20 cigaret
— za I. kakovostno skupino
4,70
Predsednik:
■— za П. kakovostno skupino
4,20
'*
Džemai Bijedić s. r.
>— za lila kakovostno skupino
3,70
1
— za Hib kakovostno skupino
3,20
— za IV. kakovostno skupino
2,90
674.
2. Proizvajalne organizacije združenega dela bodo
prvega odstavka 31. člena v zvezi s 1.
priznavale kupcem — trgovskim organizacijam zdru- točkoNa28.podlagi
člena
zakona
kontroli cen (»Uradženega dela in drugim organizacijam za cigarete iz 1. ni list SFRJ« št. 25/72 oindružbeni
35/72) izdaja Zvezni izvršni
točke tega odloka od nadrobnih prodajnih cen iz 1. svet
točke tega odloka največ do 6% popusta.
3. V ceni iz 1. točke tega odloka je vštet temeljni
ODLOK
davek od prometa proizvodov po veljavnih predpisih.
O PRODAJNIH CENAH ZA KAVO
4. Trgovske organizacije združenega dela in druge
organizacije, ki prodajajo cigarete na debelo in na
1. Prodajne cene za surovo kavo se povečajo povdrobno (v nadaljnem besedilu: organizacije), ter imet- prečno za 5 dinarjev za kilogram.
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Zvezni sekretar za trg in cene določi v mejah povprečja iz prvega odstavka te točke prodajne cene za
posamezne vrste surove kave.
2. Trgovske organizacije združenega dela ha debelo in na drobno ter organizacije združenega
dela, ki se ukvarjajo s predelavo in prodajo kave (v
nadaljnjem besedilu: organizacije), morajo popisati vse
količine (zaloge) kave, ki jih imajo na dan 20. julija
1974, ter vse količine kave, ki so jim jih do tega dne
fakturirali Zvezna direkcija za rezerve živil ali njeni
komisionarji (blago na poti).
Zvezni sekretar za trg in cene izda natančnejše
predpise o načinu popisa in o kontroli popisa zalog
kave.
3. Organizacije morajo za vse količine kave (zaloge in blago na poti) izračunati skupen znesek razlike
med ceno za kavo (surovo in praženo), izračunane po
drugem odstavku 1. točke tega odloka, in sedanjo ceno
za takšno kavo in do 15. septembra 1974 vplačati 850Ai
tega zneska na račun Zvezne direkcije za rezerve živil
štev. 60311-789-378 — Beograd, 15(,/o pa smejo obdržati
za stroške popisa.
4. Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev
se kaznuje za prekršek organizacija, če ne ravna po
2. točki oziroma po 3. točki tega odloka ali če pri popisu zalog kave ne prikaže pravilnih podatkov o zalogah.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji, ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka te
točke.
Hkrati s kaznijo za prekršek iz prvega odstavka
te točke se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom.
Postopek zaradi prekrška iz prvega odstavka te
točke je hiter.
5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati
odlok o prodajnih cenah za kavo (»Uradni list SFRJ«
št. 61/73).
6. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
E. p. št. 399.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.
675.
Na podlagi prvega odstavka 31. člena v zvezi s 1.
točko 28. člena zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) izdaja Zvezni izvršni
svet
ODLOK
O MAKSIMALNIH CENAH ZA PSENlfiNO MOKO
1. Proizvajalne organizacije združenega dela smejo oblikovati svoje prodajne cene za pšenično moko
do tele ravni:
din/kg
1) za kakovostno skupino »C«:
a) pšenična moka tipa 1000
2,30
b) pšenična moka tipa 600
3,00
c) pšenična moka tipa 400
3,95
d) pšenična moka tipa 800
2,68
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2) za kakovostno skupino »B«:
din/kg
a) pšenična moka tipa 1000
2,48
b) pšenična moka tipa 600
3,30
c) pšenična moka tipa 400 4,30
d) pšenična moka tipa 800
2,91
2. Cene iz 1, točke tega odloka so mišljene franko
naloženo na vagon, p.ariteta Novi Sad.
Na cene iz prvega odstavka te točke dodajo proizvajalne organizacije združenega dela prevozne
stroške.
3. V cene iz 2. točke tega odloka ni všteta vrednost embalaže.
Proizvajalne in druge organizacije združenega de- ■
la smejo za pšenično moko zaračunati za posebne stroške, ki jih imajo z industrijskim drobnim mehkim pa-s
kiranjem v papirne in podobne vrečke:
dinarje'v
1) za kilogramske vrečke
0,40 '
2) za dvokilogramske vrečke
0,35
3) za trikilogramske vrečke
0,35
4) za petkilogramske vrečke
0,30
5) za desetkilogramske vrečke
0,20
4. Moka se uvršča v kakovostni skupini iz 1. točke
tega odloka tako, da se s preizkusom na farinografu
ali po metodi napenjanja lepila (volumetrični način
preizkušanja moke po Berlinerju in Koopmanu —
stara metoda) ugotovi njena kvalitetna številka. Ce se
dobita po teh dveh metodah različni kakovostni skupini, je odločilna kakovost, ugotovljena s farinografora.
Proizvajalne organizacije združenega dela morajo
v fakturi označiti poleg tipa moke tudi njeno kakovostno skupino.
5. Način oblikovanja cen za pšenico in pšenično
moko v prometu na debelo določijo republike in avtonomni pokrajini.
Dokler ne bodo izdani predpisi republik in avtonomnih pokrajin o načinu oblikovanja cen za pšenico
in pšenično moko v prometu na debelo in na drobno,
se oblikujejo cene za pšenico in pšenično moko v prometu kalkulativno s tem, da se uporabi razlika v ceni
na sedanji ravni v skladu z veljavnimi predpisi.
6. Ce so viri nakupa pšenice oziroma pšenično
moke različni, oblikuje organizacija združenega dela
za moko povprečne prodajne cene posebej za vsako
kakovostno skupino.
7. Cene za pšenico, oblikovane na način iz tega
odloka, veljajo za kakovost pšenice, ki jo določajo
predpisi o garantiranih cenah za pšenico.
8. Proizvajalne in trgovske organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu: organizacije) ter imetniki obrtov v lastnini občanov (v nadaljnjem besedilu: imetniki obrtov) smejo povečati svoje sedanje
prodajne cene za pšenico in pšenično moko, ki ju imajo
na zalogi, in sicer:
din/kg
1) za pšenico kakovostnih skupin »A« in »B«
0,60
2) za pšenico kakovostne skupine »C«
0,50
3) za pšenično moko kakovostne skupine »C«;
a) pšenično moko tipa 1000
0,55
b) pšenično moko tipa 600
1,04
c) pšenično moko tipa 400
1,55
d) pšenično moko tipa 800
0,80
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4) za pšenično moko kakovostne skupine »B«:
a) pšenično moko tipa 1000
b) pšenično moko tipa 600
c) pšenično moko tipa 400
d) pšenično moko tipa 800

i
'

(
|

'

0,65
1,14
1,70

kolikor se nanaša na pšenico in pšenično moko v prometu na drobno.
15. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
E. p. št. 400.
Beograd, 18. julija 1974.

0,90

9. Organizacije in imetniki obrtov morajo popisati
vse količine (zaloge) pšenice in moke iz 8. točke tega
odloka, ki jih imajo na dan 20. julija 1974, kakor tudi
vse količine teh proizvodov, ki jim jih je do omenjenega dne fakturiral dobavitelj ali Zvezna direkcija za
rezerve živil (blago na poti).
10. Organizacije in imetniki obrtov morajo za
vse količine pšenice in pšenične moke (zaloge in blago
na poti) izračunati skupen znesek razlike v ceni, izračunane po 8. in 9. točki tega odloka, in to razliko v
30 dneh od dneva uveljavitve tega odloka vplačati na
račun Zvezne direkcije za rezerve živil štev.
60811-789-378 — Beograd.
Od zneska, vplačanega na račun iz prvega odstavka te točke, se smejo izplačati organom tržne inšpekcije stroški s kontrolo popisa do zneska, ki ga dovoli
Zvezni sekretariat za trg in cene na predlog republiških oziroma pokrajinskih organov tržne inšpekcije.
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Zvezni izvršni svet
Predsednik;
Džemal Bijedič s. r.
676.
Na podlagi prvega odstavka 31. člena v zvezi s 1.
točko 28. člena zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni
list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) izdaja Zvezni izvršni
svet
ODLOK
O MAKSIMALNIH CENAH ZA JEDILNO OLJE
1. Proizvajalne organizacije združenega dela smejo
oblikovati svoje prodajne cene za jedilno olje in izdelke iz olja do tele ravni:

TI. Določbe 8. in 9. točke tega odloka se bodo upo- 1) za surovo jedilno olje
i
8,70 din/kg
rabljale samo za zaloge pšenice, nabavljene po garantiranih cenah za letino 1973, in za pšenično moko, na- 2) za rafinirano jedilno olje;
bavljeno po cenah iz odloka o prodajnih cenah za žita
a) v sodih, najmanj 50 kg (rinfuza) 10,30 din/kg
in mlevske izdelke (»Uradni list SFRJ« št. 54/72).
b) v pločevinkah do 25 litrov
12. Proizvajalne organizacije združenega dela in
(rinfuza)
10,43 din/l lit.
Imetniki obrtov smejo povečati za izdelke, ki se pri
c) v litrskih steklenicah
,
10,65 din/l lit.
njihovi izdelavi moka uporablja kot surovina, izvzemši za kruh in pecivo, svoje prodajne cene sorazmerno
d) v pollitrskih steklenicah
5,54 din/1/2 lit.
s povečanjem prodajnih cen za moko po 1. točki tega
e) v plastičnih litrskih steklenicah
11,28 din/l lit.
odloka in glede na odstotek deleža moke pri njihovi
f) v plastičnih tričetrtlitrskih steizdelavi.
klenicah
8,52 din/3/4 lit.
13. Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev
g) v plastičnih pollitrskih stese kaznuje za prekršek organizacija, če ne ravna po
klenicah
5,98 din/1/2 lit.
8., 9. in 10. točki tega odloka ali če v popisu zalog ne
prikaže pravilnih podatkov o zalogah pšenice in pšenič- 3) za jedilne rastlinske masti nad
ne moke.
sedanjo ceno
1,64 din/kg
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se
4) za margarino nad sedanjo ceno
1,00 din/kg
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organi5) za rastlinsko maščobo;
zaciji, ki stori dejanje iz prvega odstavka te točke.
a) v kilogramskih pločevinkah
18,95 din/kg
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek imetnik obrta, če ne ravna po 8., 9. iri 10.
b) v dvokilogramskih pločevinkah 18,40 din/kg
točki tega odloka ali če v popisu zalog ne prikaže prac) v trikilogramskih pločevinkah
17,60 din/kg
vilnih podatkov o zalogah pšenice in pšenične moke.
d) v petkilogramskih pločevinkah
17,25 din/kg
Hkrati s kaznijo iz prvega do tretjega odstavka te
točke se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoe) v sedemkilogramskih pločevinkah 16,75 din/kg
ženjske koristi, pridobljene s prekrškom.
6) za koil-rastlinsko mast
23,50 din/kg
Postopek zaradi prekrška iz prvega do tretjega od- 7) za shortening za keks NZ-2
12,06 din/kg
stavka te točke je hiter.
8) za shortening za vafle V-4
16,15 din/kg
14. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, nehata ve9)
za
shortening
za
sadni
kolač
VK
14,97
din/kg
ljati odlok o prodajnih cenah za žita in mlevske izdelke (»Uradni list SFRJ« št. 54/72) ter 2. točka odloka
2. Cene za izdelke iz 1. točke tega odloka pod 1)
o maksimiranju cen za vse proizvode in storitve (»U- do 5) so mišljene kot najvišje prodajne cene proizvaradni list SFRJ« št. 8/73, 17/73, 21/73, 23/73 in 25/73), jalca franko razkladalna postaja kupca. V ceno za rast-
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linske masti, margarino, rastlinsko maščobo in ralinirano jedilno olje v pločevinkah do 25 litrov (rinfuza)
in v plastičnih steklenicah je vračunana vrednost embalaže, v ceno za surovo jedilno olje ter rafinirano
jedilno olje v sodih in v steklenicah pa cena embalaže
ni vračunana.
3. Cene za izdelke iz 1. točke tega odloka cd 6)
do 9) veljajo ob sedanjih prodajnih pogojih.
4. Način oblikovanja cen za izdelke iz 1. točke tega
odloka v prometu na debelo določijo republike in avtonomni pokrajini.
Dokler ne bodo izdani predpisi republik oziroma
avtonomnih pokrajin o načinu oblikovanja cen za izdelke iz 1. točke tega odloka v prometu na debelo in na
drobno, se oblikujejo cene za izdelke iz omenjene točke v prometu kalkulativno s tem, da se uporabi razlika v ceni na sedanji ravni v skladu z veljavnimi
predpisi.
5. Proizvajalne in trgovske organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu: organizacije) in imetniki obrtov v lastnini občanov (v nadaljnjem besedilu,imetniki obrtov), smejo povečati sedanje prodajne cene
za izdelke iz 1. točke tega odloka, ki jih imajo v zalogi, in sicer;
1) za surovo jedilno olje
2) za rafinirano jedilno olje:
a) v sodih, najmanj 50 kg
(rinfuza)
b) v pločevinkah do 25 litrov
(rinfuza)
c) v litrskih steklenicah
e) v pollitrskih steklenicah
e) v plastičnih litrskih steklenicah
f) v plastičnih tričetrtlitrskih
steklenicah
g) v plastičnih pollitrskih steklenicah
3) za jedilne rastlinske masti nad
sedanjo ceno
4) za margarino nad sedanjo ceno
5) za rastlinsko maščobo:
a) v kilogramskih pločevinkah
b) v dvokilogramskih pločevinkah
c) v trikilogramskih pločevinkah
d) v petkilogramskih pločevinkah
e) v sedemkilogramskih pločevinkah

1,30 din/kg

1,64 din/kg
1,64 din/l lit.
1,65 din/l lit.
0,82 din/1/2 lit.
1,64 din/l lit.
1,23 din/3/4 lit.
0,82 din/1/2 lit.
1,64 din/leg
1,00 din/kg
1,64
1,64
1,64
1,64

din/kg
din/kg
din/kg
din/kg

1,64 din/kg

6) za koil-rastlinsko mast
7) za shortening za keks NZ-2

1,65 din/kg
1,64 din/kg

B) za shortening za vafle V-4
9) za shortening za sadni kolač VK

1,64 din/kg
1,64 din/kg

6. Organizacije in imetniki obrtov morajo popisati'
vse količine {zaloge) izdelkov iz 1. točke tega odloka,
ki jih imajo na dan 20. julija 1974, ter vse količine, ki
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so jim jih do tega dne fakturirali dobavitelji ali Zvezna
direkcija za rezerve živil (blago na poti).
7. Organizacije in imetniki obrtov morajo za vse
količine izdelkov iz 1. točke tega odloka (zaloge in blago na poti) izračunati skupen znesek razlike v ceni, izračunane po 5. in 6. točki tega odloka, in to razliko v
30 dneh od uveljavitve tega odloka vplačati na račun
Zvezne direkcije za rezerve živil štev. 60811-789-378
— Beograd.
Od zneska, vplačanega na račun iz prvega odstavka te točke, se smejo izplačati organom tržne inšpekcije stroški s konh-olo popisa do zneska, ki ga dovoli
Zvezni sekretariat za trg in cene na predlog republiških oziroma pokrajinskih organov tržne inšpekcije.
8. Proizvajalne organizacije združenega dela in
imetniki obrtov smejo povečati za svoje izdelke, ki se
pri njihovi izdelavi izdelki iz 1. točke tega odloka uporabljajo kot surovina, svoje prodajne cene sorazmerno
s povečanjem prodajnih cen za izdelke po 1. točki tega
odloka in glede na odstotek deleža izdelkov iz 1. točke
tega odloka pri njihovi izdelavi.
9. Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija, če ne ravna po 6.
točki oziroma po 7. točki tega odloka ali če v popisu
zalog ne prikaže pravilnih podatkov o zalogah izdelkov iz 1, točke tega odloka.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji, ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka te točke.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek imetnik obrta, če ne ravna po 6. točki oziroma 7. točki tega odloka ali če v popisu zalog ne
prikaže pravilnih podatkov o zalogah izdelkov iz 1. točke tega odloka.
Hkrati s kaznijo za prekršek iz prvega do tretjega
odstavka te točke se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom.
Postopek zaradi prekrška iz prvega do tretjega odstavka te točke je hiter.
10. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, nehata veljati odlok o maksimalnih cenah za jedilno olje ter
oljne tropine in pogače (»Uradni list SFRJ» št. 52/73 in
35/74), ter 2. točka odloka o maksimiranju cen za vse
proizvode in storitve (»Uradni list SFRJ« št. 8/73, 17/73,
21/73, 23/73 in 25/73), kolikor se nanaša na izdelke iz
1. točke tega odloka v prometu na drobno.
11. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
E. p. št. 401.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r,
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677.
Na podlagi prvega odstavka 31. člena v zvezi s 1.
točko 28. člena zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) izdaja Zvezni izvršni
svet
ODLOK
O MAKSIMALNIH CENAH ZA SLADKOR IN
MELASO
1. Proizvajalne organizacije združenega dela smejo oblikovati svoje prodajne cene za sladkor in melaso
do tele ravni:
din/kg
1) za sladkor, kristalni
6,05
2) za sladkor v kockah:
a) pakiran v trdi embalaži, čista teža 1
kilogram
b) druga pakiranja, čista teža 1 kilogram
6,70
3) za melaso
0,80
2. Cene za sladkor iz 1. točke tega odloka pod 1)
in 2) so mišljene kot proizvajalčeve oziroma uvoznikove prodajne cene, franko naloženo na vagon, ladjo
ali vlek proizvajalcu najbližje nakladalne postaje oziroma uvozne luke ali jugoslovanske meje ali franko
naloženo v tovornjak v tovarni, vštevši tudi stroške
pakiranja — embalaže.
Ne glede na 1. točko tega odloka pod 1) smejo zaračunati proizvajalne in druge organizacije združenega
dela za posebne stroške, ki jih imajo z industrijskim
drobnim mehkim pakiranjem kristalnega sladkorja v
papirne ali podobne vrečke za 1 ali 2 kilograma, še do
0,50 dinarjev za 1 kilogram sladkorja.
3. Cena iz 1. točke tega odloka pod 3) za melaso
je mišljena franko naloženo na vagon, ladjo ali vlek
proizvajalcu najbližje nakladalne
postaje in velja za
kakovost melase, v kateri je 460/o sladkorja, ki je predpisana z odločbo o jugoslovanskih standardih za kmetijske in industrijske proizvode, ki služijo v glavnem
kot krmila, in za metode preiskovanja krmil — Melasa — JUS E.L3.020 (»Uradni list SFRJ« št. 35/63).
Za vsak cel odstotek vsebine sladkorja nad 460/(i;
določen s polarimetrom ,se cena poveča za 0,013 dinarjev za 1 kg.
4. Način oblikovanja cen za sladkor v prometu ng
debelo določijo republike in avtonomni pokrajini.
Dokler ne bodo izdani predpisi republik oziroma
avtonomnih pokrajin o načinu oblikovanja cen za sladkor v prometu na debelo in na drobno se oblikujejo
cene za sladkor v prometu kalkulativno s tem, da se
uporabi razlika v ceni na sedanji ravni v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Proizvajalne in trgovske organizacije združenega dela (v nadaljnjem besedilu: organizacije) ter imetniki obrtov v lastnini občanov (v nadaljnjem besedilu;
imetniki obrtov) smejo povečati sedanje prodajne cene za sladkor in melaso domačega izdelka, ki ju imajo
na zalogi, in sicer:
din/kg
1) za sladkor, kristalni
1,10
2) za sladkor v kockah, v trdi embalaži, čista
teža 1 kilogram
1,50
3) za sladkor v kockah, druga pakiranja, čista
teža 1 kilogram
1,35
4) za melaso
0,20

6. Organizacije in imetniki obrtov morajo popisati
vse količine (zaloge) sladkorja in melase, ki jih imajo
na dan 20. julija 1974, kakor tudi vse količine teh proizvodov, ki jim jih je do omenjenega dne fakturiral
dobavitelj ali Zvezna direkcija za rezerve živil (blago
na poti).
7. Organizacije in imetniki obrtov morajo za vse1
količine sladkorja in melase (zaloge in blago na poti)
izračunati skupen znesek razlike v ceni, izračunane po
5. in 6. točki tega odloka, in to razliko v 30 dneh od
uveljavitve tega odloka vplačati na račun Zvezne
direkcije za rezerve živil štev. 60811-789-378 —
Beograd.
Od zneska, vplačanega na račun iz prvega odstavka te točke, se smejo izplačati organom tržne inšpekcije stroški s kontrolo popisa do zneska, ki ga dovoli
Zvezni sekretariat za trg in cene na predlog republiških oziroma pokrajinskih organov tržne inšpekcije.
8. Proizvajalne organizacije združenega dela in
•imetniki obrtov smejo povečati za izdelke, ki se pri
njihovi izdelavi sladkor in melasa uporabljata kot surovina, svoje prodajne cene sorazmerno s povečanjem
prodajnih cen za sladkor in melaso po 1. točki tega
odloka in glede na odstotek deleža sladkorja in melase
pri njihovi izdelavi.
9. Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija, če ne ravna po 6.
točki oziroma 7. točki tega odloka ali če v popisu zalog
ne prikaže pravilnih podatkov o zalogah sladkorja in
melase.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji, ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka te
točke.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek imetnik obrta, če ne ravna po 6. točki
oziroma 7. točki tega odloka ali če v popisu zalog ne
prikaže pravilnih podatkov o zalogah sladkorja in melase.
Hkrati s kaznijo za prekršek iz prvega do tretjega
odstavka te točke se izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom.
Postopek zaradi prekrška iz prvega do tretjega odstavka te točke je hiter.
10. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, nehata veljati odlok o maksimalnih cenah za sladkor, suhe rezance sladkorne pese in melaso (»Uradni list SFRJ« št.
23/73) ter 2. točka odloka o maksimiranju cen za vse
proizvode in storitve (»Uradni list SFRJ« št. 8/73, 17/73,
21/73, 23/73 in 25/73), kolikor se nanaša na sladkor v
prometu n.a drobno.
11. Ta odlok začne veljati 21. julija 1974.
E. p. št. 402.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijeđić s, r.
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678.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in
35/72) v zvezi s 1. točko odloka o osnovnih kmetijskih
proizvodih, ki so štejejo za kmetijske proizvode, pomembne za vso državo (»Uradni list SFRJ« št. 40/72)
izdaja Zvezni izvršni svet

2. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha veljati odredba o prodajnih cenah za posamezne vrste
kave (»Uradni list SFRJ« št. 61/73).
3. Ta odredba začne veljati 21. julija 1974.
St. 78/1.
Beograd, 19. julija 1974.

O SPREMEMBI ODLOKA O GARANTIRANlH CENAH
ZA PŠENICO LETINE 1974
1. V prvem odstavku 1. točke odloka o garantiranih cenah za pšenico letine 1974 (»Uradni list SFRJ«
št. 41/73 in 55/73) se v določbi pod 1) številka: »1.90«
nadomesti s številko: »2,00«. v določbi pod 2) pa številka: »1,70« a številko: »1,80«.
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v »Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 403.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.
679.
Na podlagi drugega odstavka 1. točke odloka o
prodajnih cenah za kavo (»Uradni list SFRJ« št. 36/74)
izdaja zvezni sekretar za trg in cene ,
ODREDBO
O PRODAJNIH CENAH ZA POSAMEZNE VRSTE
KAVE
1. Sedanje prodajne cene za posamezne vrste surove kave se povečajo, in sicer:

ft
ПЈ ^>
N k/I

1 »Santos«
2. »Minas«
3 »Parana«
4 »Modelin excelso«
5 »Thula« idr.
6 »Tachira« idr.
7 »Arabica«
8 »Arabica«
9 »Arabica«
10 »Moča«
11 »Yimma«
12 »Harrar«
13 »Arabica«
14 »Plantation«
15 »Arabica Cherry«
16 »Robusta«
17 »Arabica«
Po vprečj e:

M)
vгЧ
-is!
Сcd o? >cu3
>a N -r
g OJ ra
P us -ac
Рч

o^I CCфc ^>пз >
асЈ
^
§
«
P 'ffi Cu(0 .ai-,
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Brazilija
6,00
Brazilija
6,00
Brazilija
6,00
Kolumbija
6,00
Mehika
5,80
Venezuela
5,80
Kostarika
5,80
Kuba
5,80
Salvador
5,80
Etiopija
3.48
Etiopija
3,48
Etiopija
3,48
Tanzanija, Kenija
in Uganda
3,48
Indija
3,75
Indija
3,75
vse države
Izvoznice
4,00
vse druge države 5,00
5,00

51,50
51,30
51,30
51,50
49,80
49,80
51,30
49,50
49,80
47,18
44,58
42,98

Država
porekla

,
Zvezni sekretar za trg in cene:
Imer Pulja s. r.

ODLOK

Vrsta
kave
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42,98
47,45
42,25
38,50
48,80
47,58

680.
Na podlagi drugega odstavka 2. točke odloka o
prodajnih cenah za kavo (»Uradni list SFRJ« št. 36/74)
izdaja zvezni seketar za trg in cene
ODREDBO
O NAČINU POPISA IN KONTROLI POPISA ZALOG
KAVE
1. Trgovske organizacije združenega dela na debelo in na drobno ter organizacije združenega dsla,
ki se ukvarjajo s predelavo in prodajo kave, morajo
popisati vse količine kave, ki jih imajo na zalogi na
dan 20. julija 1974.
Z zalogami kave so mišljene vse količine, ki so v
skladiščih, prodajalnah in v predelavi (praženje, pakiranje idr.), kakor tudi tiste količine, ki jih je do
omenjenega dne fakturiral dobavitelj (Zvezna direkcija za rezerve živil in njeni komisionarji) oziroma ki
so na poti (kava na poti).
Kava na poti in kava na zalogi se popišeta posebej.
2. Organizacije združenega dela, ki hranijo kavo
Zvezne direkcije za rezerve živil kot njeni komisionarji in skladišča, ne popišejo kave po odloku o prodajnih cenah za kavo, temveč jo popišejo z Zvezno direkcijo za rezerve živil.
3. Organizacije združenega dela morajo ustanoviti
popisne komisije, ki morajo kavo popisati preden gre
v promet po novih cenah, in pri tem paziti, da popis
ne zadržuje prometa.
4. Liste za popis kave (popisne liste) morajo navajati:
1) ime organizacije združenega dela, ki popisuje
kavo;
2) sedež organizacije združenega dela, ki popisuje
kavo, in njen naslov:
3) vrsto kave;
4) neto količino v kilogramih;
5) povečanje cene v dinarjih za 1 kilogram.
6) skupen znesek razlike v ceni v dinarjih;
7) znesek dela razlike, ki se vplačuje Zvezni direkciji za rezerve živil (85% od povečane cene).
5. V popisnih listah je treba v stolpcu »Vrsta kave« vpisati posebej ustrezno sorto surove kave in posebej zmleto oziroma praženo kavo.
6. Računsko pravilnost popisne liste, ki jo podpišejo člani komisije, ugotovi organizacija združenega dela ter overi s pečatom in podpisom svoje odgovorne
osebe.
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Popisne liste je treba izdelati v potrebnem številu izvodov, od katerih je treba dva izvoda poslati do
1. avgusta 1974 Zvezni direkciji za rezerve živil —
Beograd, Mose Pijade št. 8/II.
7. Organizacije združenega dela morajo obračunati razliko v ceni za zaloge surove kave vseh vršt po
5 dinarjev za kilogram, za zaloge pražene in zmlete
kave pa po 6 dinarjev za kilogram. V tem znesku
razlike ni vštet prometni davek.
8. Za količine kave, ki jih nabavijo po uveljavitvi
odloka o prodajnih cenah za kavo, oblikujejo organizacije združenega dela svoje prodajne cene na način in
po postopku, kot to določajo veljavni predpisi.
9. Pravilnost popisa kave kontrolirajo pristojni organi tržne inšpekcije.
10. Ta odredba začne veljati 21. julija 1974.
St. 79/1.
Beograd, 19. julija 1974.
Zvezni sekretar za trg in
cene:
Imer Pulja s. r.
681.
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklepajo organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s predelavo
tobaka in Zvezni izvršni svet
DRUŽBENI DOGOVOR
O UPORABI SEEDSTEV, DOSEŽENIH S POVEČANJEM CEN ZA CIGARETE, ZA POSAMEZNE NAMENE, KI SE FINANCIRAJO PO SKLADU ZA POSPEŠEVANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA S
TOBAKOM IN TOBAČNIMI IZDELKI
1. člen
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s
predelavo tobaka (v nadaljnjem besedilu; proizvajalci
cigaret), se zavezujejo, da bodo od sredstev, ki jih dosežejo s prodajo cigaret na domačem trgu po cenah iz
odloka o oblikovanju prodajnih cen za cigarete (»Uradni list SFRJ« št. 36/74)', vplačevali za vsak zavitek t.
20 cigaretami vseh vrst (ekstra cigarete in cigarete kakovostnih skupin I—IV) na račun št. 60804-654-37 —
Sklad za pospeševanje zunanjetrgovinskega prometa s
tobakom in tobačnimi .izdelki 0,26 dinarjev.
2. člen
Znesek iz 1. člena tega dogovora b'bdo vplačevali
proizvajalci za vse cigarete, ki jih prodajo kupcem
na debelo in na drobno, istočasno, ko nastane obveznost za plačilo temeljnega davka od prometa s tobačnimi izdelki.
Proizvajalci cigaret, ki ne vplačajo v roku iz prvega odstavka tega člena zneska iz 1. člena tega dogovora, morajo plačati za nevplačani znesek 12% obresti
na leto od dneva zapadlosti obveznosti do dneva vplačila.
3. člen
Sredstva, ki se natečejo na poseben račun iz 1. člena tega dogovora, se bodo uporabljala za posamezne
namene, ki se financirajo po skladu za pospeševanje
zunanjetrgovinskega prometa s tobakom in tobačnimi
izdelki (v nadaljnjem besedilu: sklad) za posebne olaj-
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šave — kompenzacije pri izvozu tobaka in tobačnih
izdelkov skladno s statutom sklada.
4. člen
Ne glede na 1. člen tega dogovora bodo vplačevali
proizvajalci cigaret do dneva, ko neha veljati zak'.m o
začasni prepovedi razpolaganja s sredstvi, doseženimi
s povečanjem cen za cigarete (»Uradni list SFRJ« št.
32/73), za vsak zavitek z 20 cigaretami vseh vrst na
poseben račun sklada 0,08 dinarjev.
5. člen
Ce proizvajalec cigaret v 30 dneh od dneva, ko
doseže sredstva s prodajo cigaret, ne vplača zneska iz
1. in 4. člena tega dogovora, bo izdal pristojni organ
sklada službi družbenega knjigovodstva nalog, da brez
privolitve proizvajalca prenese z njegovega žiro računa
na poseben račun sklada znesek v višini obveznosti po
tem dogovoru, ki jo proizvajalec cigaret ni pravočasno
izvrši.
6. člen
Določbe 5. člena tega dogovora se bodo uporabljale
tudi za sredstva, ki jih proizvajalci cigaret v skladu z
zakonom o začasni prepovedi razpolaganja s sredstvi,
doseženimi s povečanjem cen za cigarete, niso smeli
uporabljati za ničesar drugega, razen za namene, ki jih
določa omenjeni zakon, in jih niso vplačali v dobro
sklada na podlagi določb omenjenega zakona.
7. člen
Ta dogovor se uporablja od dneva podpisa.
8. člen
Ta dogovor se objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
Beograd, 15. maja 1974.
Za Zvezni izvršni svet,
Nikola Stojanović s. r.
Za Duvansko industrijo — Niš,
Kostić Živojin s. r.
Za Tobačno tovarno — Ljubljana,
Simonič Bojan s. r.
Za Fabriko duvana — Sarajevo,
Delavedov Anton s.r.
Za Tutunski kombinat — Prilep,
Pop-Jordanoski Nikola s. r.
Za Tvornico duhana — Zagreb,
Rožič ing. Velimir s. r.
Za Tvornico duvana DIN — Banjaluka,
Kapetanović Midhat s. r.
Za Duvansko industrijo DIV — Vranje,
Stošič Tihomir s. r.
Za Tvornico duhana i ambalaže — Rovinj,
Smoljan Milan s. r.
Za Tutunski kombinat — Kumanovo,
Mladenovski Branko s. r.
Za Duvanski: kombinat »B.; Kidrič« — Gnjllane,
Malbašič Miloš s. r.
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Za Duvanski kombinat — Titograd,
ing. Radislav Sekulić s. r.
Za Tutunski kombinat — Skopje,
ing. Ilija Crvenkovski s. r.
Za Duvanski kombinat — Novi Sad,
Popović Milan s. r.
Za Tvomico duhana — Zadar,
ing. Velimir Rožic s. r.

Bajino
Baštenska
Jaka

Drina

682.
Na podlagi 1. točke odloka o maksimalnih cenah
za fermentirani tobak (»Uradni list SFRJ« št. 36/74)
sklepajo predstavniki proizvajalcev tobaka

Prosočan

SPORAZUM
O CENAH ZA FERMENTIRANI TOBAK
1. Predstavniki proizvajalcev tobaka so sklenili in
podpisali sporazum o cenah za fermentirani tobak, s
pristavkom, da smejo svoje sedanje prodajne cene za
posamezne sorte in vrste fermentiranega tobaka povečati tako, da znaša najvišja prodajna cena za:
Tip — sorta

Vrsta

Hercegovski
Ravnjak

Din/kg
3

Jaka-Džebel

Prilep

O ti j a

aromatični

L
II.
III.
IV.
V.
unik
I. — III.
dopolnilni unik I—III
III.
IV.
v.
plesniv
drobiž
aromatični
I.
II.
III.
IV.
V.
unik
i.—m.
dopolnilni unik i—in
m.
IV.
v.
plesniv
drobiž
I.
II.
svetla
III
rdeča
III
svetla
IV
rdeča
IV
svetla
V
rdeča
v
VI
plesniv
drobiž
svetli unik
I—III
rdeči unik
I—III

65,65
60,05
44,05
34,85
29,80
51.85
41,05
33,00
29,80
25,75
23,10
22,20
59,10
53,70
39,10
32,10
27,85
47,25
36,55
32,20
30,25
24,15
21,25
19,30
42,65
39,20
36,70
32,90
27,85
24,40
22,90
17,60
16,45
16,45
14,25
38,65
32,45

Bosanski
Ravnjak

Virginija
in Stolac 17

Berlej

Avala
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I.
II.
III.
IV.
V.
plesniv
drobiž
I.
II.
III.
IV.
V.
plesniv
drobiž
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
plesniv
drobiž
la
Ib.
Ha.
Hb.
lila.
IHb.
IVa.
IVb.
Va.
Vb.
VI,
plesniv
drobiž
I.
II.
III.
IV.
V.
plesniv.
drobiž
i.
ii.
in.
IV.
v.
VI,
plesniv
drobiž
I.
II.
HI.
IV.
v.
VI.
plesniv
drobiž
I.
H.
HI.
IV.
v.
VI.
plesniv
drobiž

40,15
34,60
30,25
26,55
22,75
16,55
14,70
34,05
31,85
28,30
24,05
18,40
16,20
13,90
32.55
31,05
26,90
23,90
21,60
18,50
16,70
13,55
45,10
42,55
40,25
36,35
34,25
29,90
29,35
25,30
24,95
22,55
19,45
18,75
17,15
32,45
27,70
21,95
18,40
14,95
12,20
10,70
33,45
29,65
26,35
23,25
19,90
16.80
16,55
13,70
29,00
25,40
21,85
19,30
16,90
14,35
14,25
11,40
28,80
24,20
20,60
18,10
15,80
13,80
13,00
12,80
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Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO
ZVEZDO
Vojvodinee

I
II.
III.
IV.
V.
VI.
plesniv
drobiž
Opomba: Sestava unika I/III za domači trg

24,00
21,00
18,00
16,00
14,00
12,50
11,50
11,50

Jaka—Džebel
Prilep
011 j a
Vrsta Arom. Dopoln. Arom. Dopoln. Svetla Rdeča
I.
II.
III.
IV.
Skupaj:

300/o
510/o
31%
15%
100

31»/o
31%
38%
—
100

100

ЗЗО/о sv.
32% „
25% „
10% „

49%
26%
25%
—

3%
57%
280/o
12%

100

100

1%
10°/»
73%
16%
100

Cene iz prvega odstavka te točke so mišljene franke nakladalna postaja prodajalca oziroma franko skladišče prodajalca pri dobavi s tovornjakom ob
sedanjih prodajnih pogojih.
2. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugotutun« — Skopje,
»Centrotabak« — Beograd, DIN — Niš, Fabrika
duvana — Sarajevo, DIV — Vranje, Tobačna tovarna — Ljubljana, Tvornica duhana — Zagreb,
Tvornica duhana i ambalaže — Rovinj, Duvanski
kombinat — Novi Sad, Duvanska industrija — Zrenjanin, »Boris Kidrič« — Gnjilane, Duvanski kombinat — Titograd, »Virdžinija« — Virovitica, »Duhan« — Podravska Slatina, »Poduh« — Metkovič,
Preduzeće za obradu duvana — Pirot, Preduzeče
za obradu duvana — Leskovac, »Vino-duhan-voče«
,— Imotski, Tutunski kombinat — Prilep, »Kutjevo«
— Kutjevo in »Osijek« — Osijek.
Beograd, 18 julija 1974.
ODLIKOVANJA
TJ K A Z
PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se
odlikujejo;
Iz SR Bosne in Hercegovine
— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima
pomen za socialistično graditev države
Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM
Omerovič Mahmuta Džemil;

Cakarmiš Jovana Jovo, Sunje Alije Mustafa;
Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM
Cipurkovič Avde Mujo, Dug Dulage Abdurahman,
Knežević Miloša Ilija, Knežiček Augusta Zdenko, Memišević Ragiba Hasan, Radojkovič Nove Slavko, Snel
Hinka Josip;
— za zasluge pri razvoju in uresničevanju zasnov
splošne narodne obrambe ter za uspehe pri dvigu vojaškega strokovnega znanja in bojne pripravljenosti
naših občanov
Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI
MECI
Bertanjoli Karla Štefan. Carapič Petra Gojko,
Cengić Hakije Nusret, Dokovič Jovana Stojan, Grujič
Sveta Ratomir, Herenda Abdulaha Zaim, Karič Hasana Husein, Kulenovič Bečira Hamdo, Medoševič
Adema Nail, Obarčanin Ilijasa Sevko, Obradovič Veljka Vojo, Sijerčić Fehima Omer, Stjepanovič Gligora
Miloš, Sekarič Dušana Miodrag, Sofranac Ilije Vaso,
Vrečo Vlade Mičo;
— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu
Z MEDALJO DELA
Dautovič Ahmeta Hasim, Milic Mate Petar, Svrakič
Hazima Safet
— za zasluge in uspehe pri splošni ljudski obrambi
Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE
Begovič Osmana Redžo, Bogunič Nezira Ibrahim,
Bukva Osmana Bego, Carkič Milana Rajko, Davidović
Riste Todo, Furtula Ostoje Milan, Ljuca Huseina Mustafa, Muratovič Avde Meho, Neškovič Dušana Tomislav, Rajčič Jovana Milan, Ršumović Božidara Mihailo,
Tanaskovič Miloša Miodrag;
Iz SR Črne gore
— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima
pomen za socialistično graditev države
Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI
ŽARKI
Grdinič Vojina Simo, Perovič Milovana Olga, Popovič Blagoja Pavle, Proroković Petra Filip, Raičevič
Zaka Vojislav, Staničič Iva Anton, Stanojevič Spira
Milorad, Solovič Jovana Vasilije;
Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM
Bukilič Vladimira Momčilo, Džuovič Ilije Nikola,
Duričanin Boža Rajko, Kažič Blagote Božidar, Knežević Mirka Tomislav, Kurpejovič Nezira Omer, Ljuljđuraj Dona Prenka, Mukovič Mujka Rizo, Otaševič
Dura Dušan, Perovič Krsta Nastadin, Radovič Mihaila
Miljan, Simonovič Milete Dragica, Vrbice Nika Ivan,
Vuksanovič Nikole Velislav;
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Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO
ZVEZDO
Vuletic Vase Svetozar;

Zorka, Mandarič Dure Nikola. Martinovič Milica Ljuban, Martinovič Ilije Marija, Martinovič Stanka Neda,
Novakovič Marta, Pavič Đure Mile, Petrovič-Novakovič Mirka Sofija, Radovič Miloš, Stokrpa Nikole Mihajlo, Zegarac-Gredelj Joče Bosiljka;

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM
*
Bambur Sabita Hrustem, Kovačevič Milenka Andjelko, Stijović Milutina Dmitar;
-— za izredne zasluge pri širjenju bratstva med
našimi narodi in narodnostmi, pri ustvarjanju in razvoju politične in moralne enotnosti narodov
Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM
VENCEM
Aručevič Dula Osman;
Iz SR Hrvatske
— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima
pomen za socialistično graditev države
Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI
ŽARKI
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Z MEDALJO DELA
Barak Mile Duro, Basara Petra Danilo, Carevič
Petra Miloš, Dejanovič Milivoja Branko, Dokič Mihajla
Gojko, Durič Mihajla Petar, Jurič Jovana Danica, Karan Jovana Anka, Karan Jovana Nikola, Karapandža
Josipa Mile, Kartalija Dragana Mile. Kneževič Josipa
Luka, Kovačič Miloša Mirko, Kozlina Dure Dušan,
Lovrič-Todorič Laze Danica;
Mandič Dmitra Petar. Martinovič Laze Ilija, Mihajlovič Marka Milič, Milašinovič-Brdar Jovana Anka, Mileusnič Damjana Rade, Musulin Ilije Dragan,
Napljalo Jovana Mirko, Novakovič Nikola, Opačič Uroša Jovan, Rašič Mile Marko, Runjajič Kuzmana Gojko, Sipič Miliča Dušan. Skrgič Jovan, Tomaševič Stanka Ilija, Vučetič Miloša Marko, Vukobratovič Dmitra
Duro, Vukobratovič Miloša Nikola.
St. 218.
Beograd, 19. decembra 1973.
Predsednik republike:
Josip Broz Tito s. r.

Crnkovič Stanka Pavao, Kosijer Djure Mile, Polovina Petra Rade, Vuletic Marka Milić;
Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM

UKAZ

Carevič Dragana Milan, Kosič Milica Dmitar;

PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE

Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO
ZVEZDO
Eror Milica Rade, Jovič Sime Milič, Martinovič-Pavič Marka Marija, Milivojevič Stanka Mirko, Rađojević Miloša Veljko, Spanovič Petra Boško, Stakor
Mihajla Dragan;
Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM
Arlov Stanka Stevo, Dura-Krmpotič Jure Ana,
Đurić Teodora Mirko, Đurić Petra Nikola, Hrstič Milića Vid, Kljukovnica Mile Rade, Martinovič Mile Laze, Martinovič Mile Miloš, Mraović Jandre Milan Obrovac Franje Ivan, Pajič Jovana Branko. Plećaš Ilije
Pajo. Popović-Perinović Mojsije Draga, Trbojevič Petra Branko;
— za izredne zasluge pri širjenju bratstva med
našimi rtarodi in narodnostmi, pri ustvarjanju in razvoju politične in moralne enotnosti narodov
Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM
VENCEM
Pajić Ignjatija Dragan;
— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu
Z MEDALJO ZASLUG ZA NAROD
Bjelivuk Milana Duro, Blagojevič Jovana Miloš,
Boromisa Sime Nikola, Cavić Jovan, Eremić Vase Marko, Godič Miloša Marko, Majstorović-Korać Dragana

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja
XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se
odlikujejo:
Iz SR Srbije
— za izredne zasluge na področju javnega delovanja, ki prispeva k splošnemu napredku države
Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM
Jankez Djure Grga;
t

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva med našimi narodi in narodnostmi, pri ustvarjanju in razvoju
politične in moralne enotnosti narodov
Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM
VENCEM
Lučič Milosava Krsto;
— za izredne zasluge pri razvoju in uresničevanju
zasnov splošne narodne obrambe ter za uspehe pri
dvigu vojaškega strokovnega znanja in bojne pripravljenosti naših občanov
Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z VELIKO
ZVEZDO
Vranjican Pavla Vanja;
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Iz SAP Vojvodine
— ob 50-letnici delovanja, za zasluge in prispevek
k razvoju in napredku šahovskega športa, ter pri širjenju bratstva in enotnosti med našimi narodi in narodnostmi
Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM
VENCEM
Šahovski klub »Ivan Kurjački« — Pančevo;
— za izredne zasluge na področju javnega delovanja, ki prispeva k splošnemu napredku države
Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM
Kekić Petra Danilo, Kovačevič Gavre Sreta, Sabo-Sabo Bele Ida, Veselinov Marinka Jovan, Vlajković
Save Radovan;
— za izredne zasluge v narodnoosvobodilnem boju
in uspehe pri delu, ki ima pomen za socialistično
graditev države
Z REDOM ZASLUG ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO
Bivolarević Ljubomira Vukašin, Bogdanovič Nikole Ilija, Cirić Stevana Boško, Doronjski Nikole
Dušan, Drezgič Cvetina dr. Petar, Ijačič Lazara Branko, Ivanišević Jovana Bora, Ješić Pavla Milan, Kevrešan Slavka Emil, Kovačevič Stevana Arsa, Korica
Milenka Milan, Krstič Lazara Vasilije, Ljubinković
Ivana Lazar, Matič Petra Dragoljub, Matič Jovana
Jovan, Mehandžič Milivoja Gavra, Nikolčin Svetozara
Miloš, Popovič Davida Dušan, Radovanov Gavre Milenko, Radosavljevič Jovana Dorde, Radulovič Lazara
Ilija, Romac Rade Paško, Sekič Milana Dušan, Tepavac Rade Ilija, Vladisavljevič Kuzmana Predrag;
— za izredne zasluge pri širjenju bratstva med
našimi narodi in narodnostmi, pri ustvarjanju in razvoju politične in moralne enotnosti narodov
Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM
VENCEM
Atanackovič Ignjata Luka, Baki Aleksandra Pranja, Crevar Jovana Bogdan, Kmezič Petra Nikola, Sogič Davida Sava, Vlaškalič Milana Aleksandar, Vračarič Stevana Ivan;
— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima
pomen za socialistično graditev države
Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO
Biga Dane Milka, Bruči Mirka Rudolf, Divjak
Dure Nikola, Derič Uroša Dura, Hinič Jovana Petar,
Kojičin Marka Milan, Kovačev Milana Vasilije, Krstič
Jevrema Pantelija, Krstonošič-Krstonošić Milutina Zorka, Nikolajevič Pavla Milivoj, Radakovič Jove Mile,
Savin Save Dragutin, Stankovič Nikole dr. Bogoljub,
Vojvodič Luke Maniša;
— za izredne zasluge na področju javnega delovanja, ki prispeva k splošnemu napredku države
Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM
Andrič Milorada Leposava, Andelič Stevana Vlado,
Anojčič Lazara Spasoje, Berič Dušana Obrad, Bogdanovič Rade Sava, Borkovič Nikole Đuro, Cvetković

Milana Dorde, Culum Petra Zivojin, Depalo Tanasija
Nikola, Dakovič Nikole Dorde, Đukič Mirka Vukan,
Francia Nikole Jožef, Grbič Stevana Petar, Grbič Todora Stevan, Gvozdenovič Petra Dorde, Jankovič Gavre Petar, Jovetič Ive Branko, Jovič Vladimira Branko;
Katanič Milana dr Jovan, Kneževič-Boltič Sime
Anđelka, Kneževič Dmitra Ilija, Kravič Jove Danilo,
Krkljuš Ljubomira Momčilo, Krmpotič Mila Jovan,
Krtanjek Blaže Stjepan, Krtenič Veljka Pavle, Kukič
Bože Duro, Kukič Petra Žarko, Lajbenšperger Antona
Jožef, Lozič Miloša Zika, Marinkovič Maksima Zivan,
Mazinjanin Ljubiše Jovan, Melkus Karla Boža, Miličevič-Zurkevič Anica, Mrđanov Jovana Nemanja, Narandžič Rade Dušan, Nedič Zivana Milan, Nikšič Koste
Slavko, Novkovič Mihajla Milič;
Obradovič Dure Mirko, Opsenica Vase Aleksa, Peričin Dorda Zivan, Popov Stevana Milivoj, Pošarac
Ilije Slobodan, Povrnič Ivana Mile, Radakovič Sime
Petar, Radovanovič Pavla Borivoj, Ravasi Zivana
Ljubica, Roknič Damjana Vaso, Sekelj Lasla Ilona, Simanovič Danila Draga, Solarov Jovana Cedomir, Stojakovič Mile Dragan, Stojšič Lazara Dorde, Strboja
Jovana Jovan, Tišma Sime Duro, Trifunac Pavla Milivoj, Ulič Jovana Dorde, Veselinov Stevana Slavko,
Zlokolica Bogdana Mladen, Zrnič Petra Duro, Zupunski Zivojina Žarko.
St. 225.
Beograd, 25. decembra 1973.
Predsednik republike-;
Jasip Вгог Tito s. r.
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