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БЕЛГРАД 
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247. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ, ОДНОСНО ТАРИ-
ФИТЕ НА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕГРАФСКИТЕ И 
ТЕЛЕФОНСКИТЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
СООБРАЌАЈ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Организациите на здружен труд на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во 
натамошниот текст: ПТТ сообраќај), во рамките на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони (во натамошниот текст: Заедница на 
ЈПТТ), можат цените, односно тарифите на поштен-
ските, телеграфските и телефонските услуги во ме-
ѓународниот ПТТ сообраќај, да ги формираат спо-
ред условите на пазарот. 

2. Организациите на здружен "труд на ПТТ соо-
браќај, во рамките на Заедницата на ЈПТТ, дол-
жни се да ги достават до Сојузниот завод за цени 
ценовниците за зголемување на важечките цени, 
како и за формирање на цените за нови поштенски, 
телеграфски и телефонски услуги од точка 1 на 
оваа одлука. 

Цените од ценовниците од став 1 на оваа точка 
можат да се применуваат по истекот на 60 дена од 
денот на доставувањето на тие ценовници до Сојуз-
ниот завод за цени. 

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

Е. п. бр. 251 
12 апридт 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

- Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

248. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посеб-
ната такса на увезени стоки (, Службен лист на 
СФРЈ" бр, 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 15/76) во точка 3 во од-
редбата под 5 на крајот точката се заменува со трч-
ка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 6, 
која гласи: 

„6) на увозот на електрична енергија (тар. број 
27.17 од Царинската тарифа), посината такса се 
плаќа по стапка од 5%" 

2. Оваа одлука се применува на увозот извршен 
во 1976 година. 

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

Е. п. бр. 249 
22 април 1976 година 

Белград. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

249. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ" бр, 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67. 9/68. 22/68, 30/68, 17/69, 27'69, 
52/69. 22/70, 25/70, 58/71. 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 

УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведениот 
тарифен број на Царинската тарифа ќе се приме-
нува, наместо царинската стапка предвидена во Ца-
ринската тарифа, односно во Одлуката за зголему-
вање на царинските стапки за увоз на определени 
производи („Службен лист на СФРЈ" бр, 61/75), 
следната царинска стапка: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стапка 

1 2 3 

27.17 -Електрична енергија Сл 
2. Ова решение се применува на увозот извршен 

во 1976 година. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

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

Е, п, бр. 250 
22 април 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 
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Врз основа на член 25 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите од општа употреба („Службен лист на СФРЈ", бр, 71/72 иг 52/73), во согласност со сојузниот 
секретар за пазар и цени и со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на Со-
јузниот комитет за здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧИНИ "НА ПЕСТИЦИДИ 

ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за максимЦуЛно дозволените количини на пестициди во животните намирници 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73 и 19/75), Табелата за максимално дозволените количини на пестици-
ди во животните намирници што е составен дел на тој правилник, се менува и гласи:-

Т А Б Е Л А 
ЗА- МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ПЕСТИЦИДИ ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ 

Реден 
број 

Хемиски 
назив ХЕМИСКИ СОСТАВ 

Максимално дозволена 
количина (толеранција) 

изразена во ППМ 

1 ALDRIN 1, 2, 3, 4, 10, 10-heksahloro-l, 4, 4а, 5, 8, 8a-heksa-
hidroegzo-1, 4-endo-5, 8-dimetanonaftalina 

0,05 

ОД 

0,05 

0,02 
0,01 
0,01 

млеко и производи од 
млеко (на содржина 
на маст) 
месо. маст и месни 
преработки (на со-
држина на маст) 
јајца и производи од 
јајца на 1 kg (сме-
тано без лушпа) 
жита 
преработки од жита 
овошје, зеленчук и 
друго 

2 APROKARB 2-Izopropoxy-phenyl-N-methyl-carbamat 0,01 
(Propoksur) 

/ 

3 AZ1NFOS 0,0-Dimethyl-S-(4-oxo-3H-l, 2, 3-benzotriazin-3- 0,4 
Metil и etil yl)-methyldithiophosphat 

4 BENOMIL METIL 1 (butil-karbamil)-2-benzimidazol karbamat 10 овошје 1 
5 зеленчук 

5 BINAPAKRIL 1,1 Dimetjl-akrilni ester DNBP киселина 0,3 

6 BROMOFOS 0-(4-brom-2,5-dihlor-fenil)-0,0-dimetilmonotio- 0,5 овошје 
-fosfat 0,2 зеленчук и други на-

мирници 

7 CINKOV FOSFID Cinkfosfid 0,001 

8 DAZOMET 3,5-Dimethyl-tetrahydro-2H-l, 3, 5-thidiazin-2-thion 0,01 

9 DD Dihlor-propen и dihlor-propilen 0,001 -

10 DDT и " 1,1, l-trihlor-2, 2-bis (hlorfenil) elan 1,25 млеко и производи 
Деривати од млеко (на содр-

жина" .на маст) 
3,0 месо, маст и месни 

преработки (на со-
држина на маст) 

0,25 јајца и производи од 
јајца на 1 k g (Схмета-
но без лушпа) 

0,03 жита 
0,01 
ОД 

преработки од жита 
овошје, зеленчук и 
друго 
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11 DEMETON METIL смеса од 0,0-dimetil-0-2-(-etiltioetil) fosforotioata и 
0-0-dimetil-C-(2-etiltioetil)-fosforotioata 

0.4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

DIAZINON 

DIELDRIN 

DTETOAT 

DTFENIL _ 

DIHLORFLUANID 

DTKOFOL 
CKELTANE) 

DIHLORVOS 

DIMEFOKS 

DIMETOAT 

DINOKAP 

DINOSEB 
Dinosebacetat 

DTOKSAKARB 

DLSULFOTON 

DITHIANON 

DNBP, DNC 

DODINE 

PYFONATE 

2,4-D' 

ENDOSULFAN 

ENDRIN 

FENITROTION 

0-0-dietil-0-[-2-izopropll-4-metilpirimidil-(6)]-
-fosforotioat 

1,2,3,4,10,10- heksahlor-6,7-epoksi -1,4,4a,5;6,8^8a- -
-oktahidro-l,4,5,8-dimetanonafCalen~(endo-ekso-
-izomer)difenil ' 

N-monoethylamide-0,0 dimethyl-dithiophos-
phoryacetic acidum 

Difenil 

-N- [(Dichlor-f luormethyl)-thio] -N\N'-dimethyl-
-N-phenyl-S-Diamid 

l,l,l-trihlor-2-hidroksi-2,2-bfs(4-hlorfenil)-etan 

Dimetil-2,2-dihlorvinil-fosfat 

N,N,N\N'-tetrametilfosforodiamidski fluorid 

0,0-dimetil-(N-metilkarbamoil-metil)-fosforoditioat 

2-(metil heptil)-4,6-dinitrofenil krotonat 

2-(l-metil, propil) 4,6 dinitrofenol 

2-(l,3-dioxalan-2yl)phenyl-N-methyl-carbamat 

0,0-Diathiyl-S,(2-atyl-thioathyl)-dithio-phospat 

l,4-Dithiaantrachinon-2,3-dicarbonithril 

2,4-Dinitro-6-sec. butyl-phenyl 

(Dodecil-gvanidin)-acetat4* 

0-etil-S-fenil etil fosfonoditionate 

2,4 dihlorfenoksi оцетна киселина 

6,7,8,9,10,10-heksahlor-l,5,5a,6,9,9a-heksahidro-6,9-
-metano-2,4,3-benzo(e)-dioksatiepin-3-oksid 

l,2,3,4,10,10-Heksahlor-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-
-octahydro-l,4-exo-5,8-exo-dimetanonaphtalin 

0,0-dimetil-0(3-metil-4-nitro-fenil)-mono tiofosfat . . 

0,5 

0,05 млеко и производи од 
млеко (на содржите 
на маст) 

0,1 месо. маст и месни 
преработки (на содр-
жина на маст) 

0,05 iaiija и производи од 
јајца на 1 kg смета-
но без лушпа) 

0,02 жита 
0.01 преработки од жита 
0,01 овошје, -зеленчук и 

ДРУГО 

' 0,5 

30 агруми 

2 + 2 dimetilaminosuL-
fanilid — јаготки 

0,5 + 0,5 dimetilaminosul-
fanilid — друго 
овошје 

0,5 

2 жито 
0,3 преработки од жито 

и од зеленчук 
ОД други намирници 

ОД хмељ 

1 маслинки за јадење 
0,5 други намирници 

од 
0.05 

0,2 

0о01 

1 

0,05 

1 

0,01 

0,05 

0,5 

0,001 

0,2 домати 
0,4 други намирници 
0,002 млеко 
0,5 производи' од млеко 

(на содржина на 
маст) 

0,03 маст, месо и месни 
преработки 
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33 FENKAPTON 0,0-dietil-(2,5-dihlorfenil-tiometn)-fosforotionat 1 

34 FENT1N 
acetat и hidroksid 

Trifenil kalajni acetat thn. 0,5 

35 FENTION 0,0-dimetil-0-(4-metilmerkapto-3-metil-fenil)-
-tiofosfat 

2 
од 

овошје / 
други рамириици 

36 FOLPE'r . N-(trihlor-metiltio)ftalimid 30 
15 
5 
2 

грозје 
овошје 
домати, јаготки 
зеленчук 

37 FORAT" 0,0-dietil-C-(etiltiometil)fosforotioat 0,01 

38 FORMOTION 0,0-dimetil-C-(3-metil-2,3-diokso-3-azabutil)-
-ditiofosfat 

0,3 

39 FOSFAMIDON Dimetil-[l-metil-2-hlor-2-(dietilkarbamoil)-vinil]-
-fosfat 

0,5 
од 

јаболка, круши 
други намирници 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

FOSFOROVODIK 

HCH 

(alfa-f beta 4- delta) 

HCN 

HEPTAHLOR и 
HEPTAHLOR 
epoksid 

HINOMETIONAT 

IMTDAN 

KAPTAN 

KAPTAFOL 

KARBARIL 
KELEVAN 
(Levuiinai) 

Р Њ 

1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan 

HCN 

l,4,5,6,7,8,8-heptahlor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-
-metanoinden 6-metil-2 okso-l,3-ditiolo/4,5-b/ kinoksalin 

, N-(merkatomethyl) phtalimide S-(0,0-dimetylpho-
sphor-dithioate) 

N-(trihlormetiltio)-l,2,3,6-tetrahidroftalimid 

(N)-tetrachlorol, 1,2,2-ethyltiotetra ћуdrotalamid 

l-naftil-N-metilkarbamat 

(l,3,4-Methenon-lN-ciklobuta(od)-pentalen-2-2-
левулинска киселина 1,1a,3,3 a,4,5,5,ff-decachloro-
-octahydro-2-athyl 

од 
ОД 

од 
0,3 

0,03 

0,02 
0,01 
0,01 

0,02 
0,01 

од 
6 . 

0,05 

од 

0,05 

0,02 
0,01 
0,01 

0,05 

од 

15 

3 

5 
0,2 

0,01 

жито 

млеко и производи од 
млеко (на содржина 
на маст) 
какао-путер 
месо, 1^аст и месни 
преработки (на содр-
жина на маст) 
јајца и производи од 
јајца на 1 kg (смета-
но без лушпа) 
жита 
преработки од жита 
овошје, зеленчук и 
ДРУГО 
пиварски слад 
печено кафе и какао 
во зрно печено 
чаеви и мирудин 

жито, свежо и суво 
овошје, сув зеленчук 
и печурки, мирудин 

млеко и производи 
од млеко (на содр-
жина на маст) 
месо, маст и месни 
преработки (на со-
држина на маст) 
јајца и производи од 
јајца на 1 kg (смета-
но без лушпа) 
жита 
преработки од жита 
овошје, зеленчук и 
друго 

овошје 

овошје 

компир 1 
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$0 HLORDAN l,3,4,5.6.7,8,8-oktahlor-2,3at4,7f7a-heksahidro-4,7- 0,1 
-metanoinden 

51 HLORFENAMIDIN N,N-Dimethyl-N-(2-methyl-chlorfinil) formamidin- .0.5 
-hydrochlor / 

52 HLOR FENSON 4-chlorfenil 4-hlor-benzoi-sulfonat 0.01 

53 HLORFENVINFOS 2-hlor-l-{2,4-dihlorfeml)-vinil-dietil fosfat 0.1 

54 HIJ3RPROPILAT 4,4-dichlorbenzilacidum-izopropilester 0,5 

55 LINDAN gama-l,2,3,4,5,6,-heksahlorcikloheksan 0,25 млеко и производи 
од млеко ѓна содр-
жина на маст) 

0,25 какао-путер 
0,5 месо, маст и месни 

преработки (на содр-

0,05 
жина на маст) 

0,05 јајца и производи од 
јајца на 1 kg (смета-
но без лушпа) 

0.1 жита 
0.05 преработки од жита 
1,0 овошје, зеленчук и 

-ДРУГО 

56 LINURON 3-(3,4-dihlor-fenil)-l-metoksi-l-metilurea ОД зеленчук 

57 MALATION 0,0-dimetiWC. [l,2-bis-(karbetoksi)-etilJ- 3 ЖИТО 
-fosforoditioat 1 производи ОД ЖИТО 

0,5 други намирници 4 

58 MANEB Mangan [-N,N'-athylen-bis-(dithiocarbamatH 3 овошје, зеленчук 
59 MANCOZEB Комплекс на цинк и манеб (содржи 20°/о манган 1 овошје, зеленчук 

- и 2,5% цинк). 

60 МЕТАМ Natri jum-N. metil-ditiokarbamat 0.3 

61 METIDATION 0,0-dimetil-C-[2-metol$si-l,3,4-tiadiazol-5-(4H- од 
• -onil-4)-4-metil] -ditiof osf at 

62 METILBROMID Monobrom-metan 50 жито и производи од 
жито (сметано на 

30 
бром) 

30 суво овошје и агруми 
/сметано на.бром) 

63 MEVINFOS . 0-(2-metoksikarboniM-n>etil-vinil)-0,0-dimetil- ол 
-fosfat 

64 MONOKROTOFOS 0,0-dimetil-(3-hldroksi-N-Metil-ciskrotoamid) fosfat ОЛ 

65 МСРА (4-hlor-2-metil-fenoksi)-04eTHa киселина 0,05 

бб МСРР 2-(4-hlor-2-metil-fenoksi) — пропионска киселина 0.05 
fMekoprop) 

2-(4-hlor-2-metil-fenoksi) — пропионска киселина 

67 NALED Dimetil-l,2-dibromo-2,2-dihloretilfosfat 0.5 

68 OLOVNI ОД (не сметајќи ја при-
ARSENAT родната содржина на 

арсен во намирен-
а т а ) 

69 PARATION 0,0-diathyl-0-(4-nitrophenyl)-thiophosphat 0,5 
etil и metil (заедно) 

70 PIPERONIL- 5.2-(2-butoksi-etoksi)-etoksimetil-6-propi!-l,3- 20 жита 
BUTOKSID -benzo-dioksil 8 преработки од жита, 

овошје, зеленчук 

71 PIRETRIN Piretrin I и Piretrin II (cinerin I и cinerin II) 3 жита 
1 преработки од жита, 

овошје, зеленчук 

72 PROTOAT Dietil S-(N-izopropil-karbamoil-metil) од 
fosforotivlotionat 
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73 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА БАКАР 

15 сметано како бакар 

74 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА 
СУЛФУР 

50 сметано како сулфур 

75 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА ЖИВА 
(како вкупна жива) 

0,01 (не сметајќи ја при-
родната содржина на 
жива во намирни-
ците) 

76 ТСА - Natrijum trihloracetat 0,01 

77 TETRAD IFON 1 

78 TETRAHLOR-
VINFOS 

Cis izomer (хлоро и фосфатна група додадена) 
2-hloro-l-(2,4,5-trihlorfenil)vinil dimetil fosfat 

1 

79 TETRA3UL 2,4,5,4-Tetrachlor-diphenilsulfit 0,01 

80 TIOMETON 0,0-dimetil-(2-etiltioetil)-fosforoditioat 0,5 

81 TMTD (Tiram) Tetrametiltiuramdisulfid 3 

82 TOKSAF2N Хлориран камфен 0,4 

83 TRIAZINI ~ 2-hlor-6-etilamino-4-izopropil amino- 1,3,5-triazin 0,05 

84 TRIHLORFON 0,0-dimetil-(2,2,2-trihlor-l-hidroksietil)-fosfonat 0,5 

85 ZINEB Cink-etilen-bis (ditiokarbamat) 3 -

86 ZIRAM Cink-dimetilditiokarbamat 3 

87 2,4,5-T (2,4,5-trihlor-fenoksi) — оцетна киселина 0,01 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ", 

Бр. 1986 
8 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
здравство и социјална 

заштита, 
Зора Томиќ, е. p. 

251. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE ZEIT" 

Се забранува внесувањето во југославија и ра-
стурањето на весникот „Neue Zeit", број 53 од 25 
февруари 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/218 
25'март 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

252. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за'масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE FIGARO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот ,,Le Figaro", од 16 февруари 
1976 година, што излегува на француски јазик во 
Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/415 
25 март 1976 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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253. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 ч>д Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницира ње и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MpNCHNER MERCUR" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „Munchner Mercur", број 48 
од 27 февруари 1976 година, што излегува на гер-
мански јазик во Минхен, Сојузна Република Герма-
нија. 

Бр. 650-1-22/418 
25 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за .внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

254. 

Врз основа на член 16 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр^ 60/75), Сојузниот 
извршен совет и Стопанската комора на Југославија 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА % ЕКОНОМСКАТА ПРОПАГАНДА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Заради , унапредување на економската пропа-

ганда во странство (во натамошниот текст: економ-
ската пропаганда), во согласност со Резолуцијата за 
заедничката политика на економскиот и соција-
лниот развој на Југославија во 1976 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 60/75), Сојузниот извршен 
совет и Стопанската комора ла Југославија се со-
гласија средствата предвидени во Буџетот на феде-
рацијата за 1976 година, во износ од 115,500.000 ди-
нари, да. се употребат како учество на федерацијата 
за унапредување на економската пропаганда и Сто-
панската комора на Југославија за таа намена да 
обезбеди, како свое учество, износ од 13,915.000 ди-
нари. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, за 
унапредување на економската пропаганда ќе се ко-
ристат и средствата на заинтересираните организа-
ции на здружен труд, што се обезбедуваат преку 
утврдената партиципација во усвоената Програма за 
економска пропаганда за 1976 година (член 3), а за 
определените намени од член 2 на овој општествен 
договор. 

Средствата од став 1 на овој член, со кои во 
економската пропаганда учествува федерацијата, се 
обезбедуваат под услов средствата со кои во таа 
активност учествува Стопанската комора на Југо-
славија и средствата со кои учествуваат заинтере-
сираните организации на здружен труд, да изнесу-

ваат најмалку 20% од износот на средствата што ги 
обезбедува федерацијата. 

Средствата од став 1 на овој член се водат на 
посебна-смeтка на Стопанската комора на Југосла-
вија. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој општествен дого-

вор се користат наменски, и тоа: 
1) за покритие на трошоците за колективно уче-

ство на организациите на здружен труд на меѓуна-
родни саеми и изложби во странство; 

2) за покритие на трошоците на информативна-
та активност наменета за странство; 

3) за покритие на трошоците на п|>етставни-
штћата на Стопанската комора на Југославија во 
странство; 

4) за посебни акции на стопанството на одделни 
пазари и за другог активности од областа на економ-
ската пропаганда. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој општествен дого-

вор се користат врз основа на Програмата за еко-
нрмска пропаганда за 1976 година, планот на тро-
шоците на претставништвата на Стопанската комо-
ра на Југославија во странство, како и врз основа 
на писмени барања од заинтересираните организа-
ции на здружен труд за намените од член 2 точка 4 
на овој општествен договор. 
' Програмата од став 1 на овој член ја утврдува 

Извршниот одбор на Стопанската комора на Југосла-
вија, 'во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Програмата од став 1 на овој член е составен 
дел од овој општествен договор. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сни средствата што, на име свое учество, ги обезбе-
дуваат според член 1 на овој општествен договор, да 
ги даваат на користење според утврдената динами-
ка што му одговара на остварувањето на Програма-
та за економска пропаганда за 1976 година. 

Член 5 
Вкупните обврски за користењето на средствата 

од член 1 на овој општествен договор можат да се 
создаваат до износот на расположивите средства за 
намените од член 2 на овој општествен договор. 

Член 6 
Стопанска^ комора на Југославија ќе поднесе, 

до 31 март 1977 година, до Сојузниот извршен совет 
извештај за извршувањето на програмата од член 3 
став 1 и за трошењето на средствата од член 1 на 
овој -општествен договор. 

Член 7 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ", 

27 февруари 1976 година 
, Белград 

За Сојузниот извршен 
Совет 

сојузен секретар за надво-
решна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, е. р. 

За Стопанската комора 
на Југославија 

претседател, 
Илија Ваниќ, е. р. 
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255. 

Врз основа на член 56 став 2 и член* 127 од 
Уставот на СФРЈ, член 66 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72) и член 148 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
иа воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72), Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Босна и Херцеговина, Самоуп-
равната. интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците на Црна Го-
ра, Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на работниците на Хрватска, Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување во СР Словенија, Републичката 
заедница па пензиското и инвалидското осигурува-
ње на работниците — Белград, Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на работници-
те на САП Косово, Самоуправната' интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување 
«а работниците на Војводина, Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници. Заед-
ницата на пензиското и инвалидското .осигурување 
на самостојните обртници, угостители и превозни-
ци на Хрватска, Републичката заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на самостој-
ните занаетчии и самостојните угостители — Бел-
град и Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на самостој-
ните занаетчии и самостојните угостители на Вој-
водина, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РА-
БОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба заедниците на 

пензиското и инвалидското осигурување во репуб-
ликите и автономните покраини и Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници 

.(во натамошниот текст: заедницгтте) основаат Сојуз 
на заедниците на пензиското и инвалидското оси-
гурување ова Југославија "(во натамошниот текст: -
Сојузот на заедниците) како самоуправна органи-
зација, во која тие врз самоуправни основи ги уре-
дуваат меѓусебните односи во остварувањето на' за-
едничките интереси, ги разменуваат искуствата, ги 
усогласуваат ставовите, уредуваат единствено за 
делата земја определени прашања од пензиското и 
инвалидското осигурување, ѓи вршат работите на 
орган за врска што произлегуваат од меѓународ-
ните спогодби и од соработката со странските ор-
ганизации за пензиското и инвалидското осигуру-
вање и ги вршат другите работи и задачи што се 
утврдени со оваа самоуправна спогодба. 

Член 2 
Сојузот на заедниците има својство на правно 

лице. 
Седиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-

град. 

Член 3 
Сојузот на заедниците има печат во тркалезен 

облик и штембил во правоаголен облик, на кои на 
јазиците на народите на Југославија се испишани 
називот и седиштето на 'Сојузот: Сојуз на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија — Белград. 

Член 4 
Сојузот на" заедниците го управуваат заедници^ 

те преку своите делегати во Советот на Сојузот на 
заедниците. 

Орган на управувањето на Сојузот на заедни-
ците е Советот на Сојузот на заедниците (во ната-
мошниот текст: Советот). 

Советот се организира врз делегатски принцип! 
Претседателот на Советот го претставува Со-

јузот на заедниците. 
Член 5 

Сојузот на заедниците има генерален секретар. 
Член £ 

За вршење на стручни и други работи од својот 
делокруг на работата Сојузот на заедниците има 
своја служба (во натамошниот текст: Службата) 
што се конституира како работна заедница. 

Член 7 
Сојузот на заедниците има самоуправна кон-

трола. 
Член 8 

Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 

' Член 9 v 

Кон Сојузот на -заедниците можат да пристапат 
и други заедници на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Заедницата што ја потпишала оваа самоуправна 
спогодба може да истапи од Сојузот на заедниците. 

II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 10 
Сојузот на .заедниците ги врши работите и за-

дачите што се предвидени со оваа самоуправна 
спогодба, со меѓународните спогодби за пензиското 
и инвалидското осигурување како орган за врска, 
со закон и со други прописи, општествени договори, 
самоуправни спогодби, програмата за работата, фи^ 
иансискиот план' и со заклучоците на Советот во 
согласност со ораа самоуправна спогодба. 

Основните задачи на Сојузот на заедниците се: 
1) вршење на работите од заеднички интерес за 

заедниците утврдени со оваа самоуправна спогодба 
или на начин определен со оваа, самоуправна спо-
годба "и на работите од општ интерес што му се ста-
вени во . делокруг и надлежност со закон или со 
меѓународна спогодба од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување како на орган за врска; 

2) анализирање И согледување на^ дејството на 
системот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње во рамките на договорените ставови на заедни-
ците; учествување заедно со надлежните органи во 
изработката , на прописи и други општи акти што се 
однесуваат на тоа осигурување; 

3) подготвување соодветни материјали и орга-
низирање на разни облици соработка заради усо-
гласување на ставовите на заедниците при утврду-
вањето на правата, обврските и другите односи по-
меѓу заедниците во остварувањето на правата на 
осигурениците; 

4) вршење работи како орган за врска во соглас-
ност' со поделбата на работите помеѓу Сојузот на 
заедниците и заедниците, во врска со спроведува-
њето на меѓународни спогодби од областа на пен-
зиското и инвалидското осигурување; давање пред-
лози и учество во подготовките за измена на ва-
жечките и за склучување на нови меѓународни спо-
годби; 

5) претставување во меѓународни организации 
и во организации на пензиското и инвалидското 
осигурување на одделни земји и соработка со тие 
организации во прашањата од обостран интерес; 
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6) давање информации и мислења за прашања-
*а од областа на пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

7) организирање стручни советувања од областа 
на пензиското и инвалидското осигурување; 

' 8) вршење статистички и други истражувања' од 
заеднички интерес за заедниците и статистички 
истражувања утврдени со сојузен пропис; 

9) организирање, координирале и насочување 
на проучувањето на одделни прашања од -областа 
на пензиското и инвалидското осигурување врз 
основа на утврдената програма; 

10) организирање соработка и вршење опреде-
лени стручни работи заради поефикасно коорди-
нирање на работата и усогласување на 'ставовите 
во врска со утврдувањето на работните - места на 
кои стажот ца осигурување се смета со зголемено 
траење, со матичната евиденција и со машинската 
обработка на податоците; 

11) иницирање и стручно подготвување предло-
зи на општествени договори и самоуправни спогод-
би што ги склучуваат заедниците на ниво на феде-
рацијата или Сојузот на заедниците со други ор-
гани и организации; 

12) застапување на заедниците пред судовите и 
други органи по барања на заедниците; 

13) известување на јавноста за прашањата од 
делокругот на својата работа; 

14) вршење и други задачи што ќе му ги до-
верат заедниците. 

Член 11 
Сојузот на заедниците, во согласност со оваа 

самоуправна спогодба, соработува со Собранието на 
СФРЈ, со Сојузниот извршен совет, со сојузните 
органи на управата, со општествено-политичките и 
општествените организации и со самоуправните ор-
ганизации и заедници. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
^ НИЦИТЕ 

1. Положба и надлежност на Советот 
Член 12 

Советот ги врши своите права и должности врз 
основа на оваа самоуправна спогодба, во согласност 
со Уставот* на СФРЈ, со законите, со меѓународните 
спогодби од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување, со општествените договори и со са-
моуправните спогодби. 

Член 13 
Советот го сочинуваат делегатите на заедни-

ците. 
Член 14 

Советот: 
1) донесува програма за, работата и финансис-

ки план на Сојузот на заедниците и одлука за при-
донесот што го уплатуваат заедниците за работата 
на Сојузот на заедниците; 

2) донесува завршна сметка на Сојузот на заедт 
ниците; 

3) ја разгледува проблематиката на пензиското 
и инвалидското осигурување од заеднички интерес 
и, во согласност со оваа самоуправна спогодба, за-
зема ставови за прашањата од таа област, tособено 
за прашањата за кои се разгледува или одлучува 
во органите на федерацијата;* 

4) го согледува дејството на системските и дру-
ги мерки на економската политика на ниво на фе -
дерацијата во остварувањето на правата и обврски-
те од областа на пензиското и инвалидското осигу-
рување; 

5) дава иницијатива за развивање на соработ-
ката "на заедниците со други органи и организации 

-1зо решавањето на прашања од областа на пензис-
кото и инвалидското осигурување; 

6) ја разгледува проблематиката на спроведу-
вањето на меѓународни спогодби за пензиското и 

инвалидското осигурување и во врска со тоа ги 
утврдува насоките за унапредување на работата; 

7) ја разгледува работата и резултатите на ра-
ботата на Сојузот на заедниците; 

8) утврдува предлози на општествени договори 
за уредување на одделни прашања од областа на 
пензиското и инвалидското осигурување за кои Со-
јузот на заедниците дава иницијатива и разгледува 
предлози за склучување на општествени договори 
Ца ниво на федерацијата во врска со спроведување-
то на пензиското и инвалидското осигурување; 

9) одлучува за статистичките и други истражу-
вања од заеднички интерес за заедниците и предла- ' 
га статистички истражувања од областа на пензис-
кото и инвалидското осигурување од интерес за ц е -
лата земја што се утврдуваат со сојузен пропис; 

-10) донесува деловник за својата работа; 
11) ги избира и разрешува од должност претсе-

дателот на Советот и заменик-претседателот на Со-
ветот; 

12) формира работни тела на Советот; 
13) ги именува и разрешува од должност гене-

ралниот секретар и помошниците на генералниот 
секретар; 

14) одлучува за пристапување и истапување на 
Сојузот на .заедниците од меѓународни организации; 

-15) одлучува за склучување спогодби со Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурување и 
здравството на Југославија и со други организации 
за прашање од заеднички интерес; 

16) склучува самоуправна спогодба за меѓусеб-
ните права и обврски на Сојузот на заедниците и 
работната заедница на Службата; ја утврдува орга-
низацијата На Службата; дава согласност на систе-
матизацијата на работните "места во Службата; ги 
разгледува резултатите од работата на Службата и 
дава насоки за унапредување на работата на Служ-
бата; 

17> го утврдува пристапувањето на заедниците 
од член 9 на оваа самоуправна спогодба кон Со-
јузот на заедниците; 

18) го утврдува начинот на определувањето на 
делегациите на Сојузот на заедниците, и ги опреде-
лува претставниците на Сојузот на заедниците во 
делегациите на други органи и организации за во-^ 
дење преговори и заради други активности во об*̂  
ласта на меѓународната соработка; 

19) донесува одлука за надомест на матните тро-
шоци и за дневниците за членовите на Советот, за 
членовите на неговите комисии, за генералниот се-
кретар и за помошниците на генералниот секретар, 
како и одлука за надомест на делот на личниот до-
ход за членовите на Советот и на неговите тела; 

20) врши и други работи утврдени со актите од 
член 10 на оваа самоуправна спогодба. 

> 

Ч лењ 15 
Ср Деловникот за работата на Советот поблиску 

се регулира начинот на работата на Советот. 

2. Состав и начин на изборот на делегатите 

Член 16 
Секоја заедница избира во Советот по четири 

делегати. 
По исклучок од став 1 на -овој член, ако на те-

piiTopujaTa на една република ц л и автономна по-
краина постојат две или повеќе заедници органи-
зирани во Сојузот на заедниците, тие заедници со 
договор го утврдуваат начинот на определувањето 
на делегатите ЕО Советот, така што вкупниот број 
делегати да не моЈ^е да биде поголем од четири за 
одделна република или автономна покраина, со тоа 
што секоја заедница да биде застапена најмалку со 
по еден делегат. 

Начинот на изборот и на престанокот на свој-
ството делегат во Советот го утврдуваат заедниците. 
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* 3. Работа ва Советот 

Член 17 
Советот избира иа една година претседател и 

заменик-претседател од редовите на своите членови 
според редоследот со кој се обезбедува застапеност 
на сите заедници. 

Член 18 
Советот ги врши работите од својот делокруг 

на работата на седница. 
Советот може полноважно да одлучува, ако ва 

седницата на Советот присуствуваат најмалку по 
еден делегат од три четвртини од заедниците и по-
веќе од половина од вкупниот број. делегати на Со-
ветот. 

Одлуката донесена на седница на Советот е 
полноважна ако за неа се изјасни мнозинство од 
присутните делегати на Советот. 

Член 19 
Одлуките за прашањата од член 14 точ. 1, 13 и 

14 на оваа самоуправна спогодба,'Советот ги доне-
сува по претходна согласност на заедниците, а од-
луката за прашањето од член 14 точка 9 на оваа 
самоуправна спогодба — по претходно прибавено 
мислење од заедниците. 

Член 20 
Заради одлучување за прашањата за кои Сове-

тот одлучува по претходна согласност или по прет-
ходно прибавено мислење од заедниците, Советот 
го определува рокот во кој заедницата ќе даде со-
гласност, односно мислење. 

АКО заедницата во определениот рок не се из-
јасни ќе се смета дека согласноста, односно мисле-
њето е дадено. 

Член 21 
Ако во Советот се одлучува за прашањата од об-

ласта на пензиското и инвалидското осигурување 
од член 14 точка 3 на оваа самоуправна спогодба, 
а при тоа не се постигне согласност на сите деле-
гати, ставот на Советот по односното прашање тре-
ба да го содржи и мислењето на делегатите што не 
се согласни со ставот на Советот, ако тоа го ба-
раат p ie делегати. 

Член '22 
За разгледување, проучување, координирање и 

усогласување на ставови и за подготвување мисле-
ња и предлози, Советот може да формира постојани 
и повремени комисии. 

Претседателот и членовите на комисија ги име-
нува Советот, и тоа така што во комисијата да се 
обезбеди застапеност на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување со по еден делегат од 
секоја република, односно автономна покраина и 
застапеност на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници. 

Претседател на комисија е член на Советот. 

IV. КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР 

Член 23 
Сојузот на заедниците може заедно со Сојузот 

на заедниците на здравственото осигурување и 
здравството на Југославија да формира! координа-
ционен одбор за разгледување на прашања од за-
еднички интерес (заедничка служба, финансирање, 
заеднички средства и ел.). 

Начинот на - формирањето, составот, овластува-
њата и начинот на работата на координациониот 
одбор ги утврдуваат спогодбено сојузите од став 1 
на овој аден. 

V. САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 24 
Заради остварување и заштита на самоуправ-

ните права и остварување на правата на осигуре-
ниците, како и заради контрола на работата на ор-
ганите на Сојузот на заедниците и Службата* во 
Сојузот на заедниците се формира Одбор за само-
управна контрола. 

Член 25 
Одборот за ^самоуправна контрола врши кон-

трола на спроведувањето на оваа самоуправна спо-
годба и на другите општи акти на Советот, како и 
контрола »а остварувањето на самоуправните права 
и обврски* и на одговорното и наменското користе-
ње на средствата. 

Член 26 
Одборот за самоуправна контрола има право и 

должност за уочените појави и за своите мислења 
во врска со вршењето на контролата да ги известу-
ва собранијата на заедниците, како и Советот и 
Службата на Сојузот на заедниците, односно.ор-
ганите што во Сојузот на заедниците имаат право 
и должност да ги отстранат уочените -појави. 

Член 27 -
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

делегати што се избираат на начинот што ќе го 
утврдат заедниците. 

Одборот за самоуправна контрола има п<? еден 
делегат од секоја заедница. 

За член на Одборот за самоуправна контрола 
се избира делегат на осигурениците што не е деле-
гат во собранието на заедницата, ако собранието на 
заедницата има постојани делегати. 

Член 28 
Одборот за самоуправна контрола е независен 

во својата работа. 
Извештај за својата работа Одборот за само-

управна контрола поднесува до собранието на заед-
ниците, а еден примерок од тој извештај доставува 
и до Советот. 

Член 29 
Организацијата, надлежноста, делокругот на ра-

ботата и траењето на мандатот на членовите на 
Одборот за самоуправна контрола како и другите 
прашања од значење за работата на Одборов, се ре-
гулираат со посебен акт и со деловникот за работа-
та^на Одборот за самоуправна контрола. 

VI. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

Член 30 
Генералниот секретар го застапува Сојузот на 

заедниците. 4 

Член 31 
Генералниот секретар на Сојузот на заедници-

те го организира работењето на Сојузот на заедни-
ците; поднесува до Советот предлози на програмата 
за работата, на финансискиот план, на завршната 
сметка и на другите општи акти што ги донесува 
Советот; се грижи и презема мерки за извршување 
на програмата за работата и на задачите што про-
излегуваат од оваа самоуправна спогодба, од зако-
ните и другите прописи, од меѓународните спогоди 
за пензиското и инвалидското осигурување, од 
општите акти, заклучоците и ставовите на Советот. 

Генералниот секретар ја раководи Службата; се 
грижи за закош1то£та, економичноста и ефикас-
носта на работата на Службата; врши работи иа 
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наредбодавец за "извршување на финансискиот 
план; обезбедува извршување на поединечни реше-
нија за правата и обврските на работниците во 
Службата и врши и други работи определени со 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 32 
Генералниот секретар на Сојузот на заедниците 

го именува и го разрешува од должност Советот. 
Генералниот секретар за својата работа одго-

вара пред Советот. 
Именувањето на генералниот секретар се врши 

во- согласност со начелата за остварување на ка-
дровската политика во органите на федерацијата. 

Советот со посебен акт поблиску ја утврдува 
постапката и критериумите за применување на став 
3 од овој член. 

Генералниот секретар се именува за време од 
четири години. 

За генерален секретар може да биде именувано 
исто лице најмногу двапати едноподруго. 

Член 33 
Генералниот секретар на Сојузот на заедниците 

може да биде разрешен од должнскгга и пред исте-
кот на рокот од член 32 став 5 на оваа самоуправна 
спогодба по свое барање или ако Советот го одлучи 
тоа. При разрешувањето од должност на генерал-
ниот секретар сообразно ќе се применува постапка-
та предвидена за неговото именување. 

По истекот на рокот на кој генералниот секре-
тар е именуван и во случајот од став 1 на овој член, 
Советот може да^ одлучи, во спогодба со генерал-
ниот секретар, тој да продолжи да ја врши својата 
функција до именувањето н а новиот генерален се-
кретар или може да определи друго лице што при-
времено ќе ја врши должноста на генерален се-
кретар. 

Член 34 
За вршење на работите од својот делокруг на 

работата генералниот секретар на Сојузот на заед-
ниците има помошник за работите од областа, на 
пензиското и инвалидското . осигурување и помош-
ник за работите што произлегуваат од меѓународ-
ните спогодби во областа на пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

Помошниците на генералниот секретар ги име-
нува и разрешува од должност Советот. 

Помошниците за својата работа се одговорни 
пред Советот и генералниот секретар. 

Одредбите на чл. 32 и 33 од оваа самоуправна 
спогодба се применуваат и на именувањето и раз-
решувањето од должност на помошник-генералниот 
секретар. 

Член 35 
Височината на личниот доход на генералниот 

Секретар на Сојузот на заедниците и на помошни-
ците на генералниот секретар, како и другите права 
по основ на трудот, се утврдуваат во согласност со 
важечките прописи и со Општествениот договор за 
Основите и мерилата за усогласување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите во 
федерацијата и на делегатите во Собранието на 
СФРЈ. 

Височината на личниот доход и другите права 
на генералниот секретар и на помошниците на ге-
нералниот секретар ги утврдува Советот со СВОЈ 
општ акт. 

VII. СЛУЖБА ' 

Члец, 36 
Сојузот на заедниците обезбедува вршење на, 

Стручните и други работи преку својата Служба. 
Внатрешната организација и работата на Служ-

бата ја уредува Советот со посебен акт, а система-
тизацијата на работните места во Службата ја уре-

дува Работната заедница на Службата со одлука 
на која дава согласност Советот. 

Со самоуправната спогодба, односно со догово-
рот за меѓусебните права и обврски на Сојузот на 
заедниците и Работната заедница на Службата поб-
лиску се утврдуваат работите што Службата ги вр-
ши за потребите на Сојузот на заедниците, овласту-
вањата на Службата за вршење на тие работи, 
средстава за работата на Службата и другиве пра-^ 
шања од значење за успешно функционирање на 
Службата. 

Член 37 
Во остварувањето на своите задачи Службата 

соработува со стручните служби на заедниците и 
другите органи и организации и со тие служби 
заснова Односи врз принципите на меѓусебната 
стручна помош, известување и договарање. 

Во вршењето на посложени задачи што, бараат 
пообемни и покомплексни проучувања и посебна 
стручност, Службата, во согласност со својата прог-
рама за работата, може да користи и услуги од 
одделни специјализирани установи или стручњаци. 

Член 38 
Работниците во Работната заедница на Служ-

бата имаат право на средствата за лична и заеднич-
ка потрошувачка, во согласност со начелото на 
распределбата според трудот и со општествено ут-
врдените основи и мерила на распределбата што 
важат за распределбата на доходот во организа-
циите на-здружен труд. 

Работниците во Работната заедница на Служ-
бата имаат и други самоуправни права утврдени со 
закон и со други општи акти, во согласност со 
природата на работите што ги вршат за потребите 
на Сојузот на заедниците. \ 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА 
ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 39 
Средствата за финансирање на работењето на 

Сојузот на заедниците ги обезбедуваат заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување со при-
донес, сразмерно на бројот на активните осигуре-
ници и уживателите на пензија на подрачјето на 
заедницата од годината што и претходи на годината 
за која се утврдува придонесот, и Заедницата на 
социјалното осигурување на воените осигуреници — 
според бројот на уживателите на воени пензии. 

Додека Ље ќе се донесе финансискиот план за 
календарската година во која се врши работењето 
на Сојузот на заедниците, заедниците обезбедуваат 
средства за финансиското работење на Сојузот на 
заедниците сразмерно на делот на средствата утвр-
дени во одлуката за височината на придонесот на 
заедниците за работењето на Сојузот на заедниците 
од претходната година. 

Член 40 
Приходите и расходите на, Сојузот, на заедни-

ците се утврдуваат со финансискиот план за секоја 
година. Финансискиот план, по правило, се доне-
сува пред почетокот на годината на која се одне-
сува. 

Предлогот на финансискиот план се поднесува 
до Советот на усвојување, по претходно прибавено 
мислење' од Работната заедница на Службата за 
делот на финансискиот план што се однесува на 
износот на средствата предвидени за работата на 
Службата. 

Член 41 
Сојузот на заедниците има сопствени деловни 

средства и резервен фонд. , 
Намената и начинот на користењето на сопстве-

ните деловни средства и на резервниот фонд ги 
утврдува Советот со општ акт. 
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ТХ. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ 
НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕЛЕГАЦИИТЕ 

Член 42 
Јавноста на работата на Сојузот на заедниците 

и информирањето на делегатите и делегациите се 
остваруваат: со редовно известување на јавноста, 
делегатите и делегациите за работата на органите 
на Сојузот на заедниците и на Службата; со доста-
вување до» делегатите и делегациите на поважните 
материјали за кои се одлучува во Советот; со под-
несување и објавување извештаи за работата на 
Советот и програми за работата; со објавување на 
општите акти на Сојузот на заедниците и со овоз-
можување средствата за јавно информирање да ја 
следат работата на Сојузот на заедниците. 

4 Начинот на остварувањето на јавноста на рабо-
тата и информирањето на делегатите и делегациите 
се уредува со посебен акт на Советот. 

Член 43 
Општите акти на Сојузот на заедниците што не 

се објавени во „Службен лист на СФРЈ", се обја-
вуваат во гласилото на Сојузот на заедниците. 

X. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОВАА САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

Член 44 
Постапка за измена и дополнение на оваа само-

управна спогодба може да поведе секоја заедница 
. или Советот. 

Барањето за поведување постапка за измена и 
дополнение на оваа самоуправна спогодба се дос-
тавува до сите учесници на самоуправната спогодба, 
како и до Сојузот на заедниците ако барањето го 

4 поведува заедницата. 
Член 45 

Ако со барањето за поведување постапка за из-
мена, односно дополнение на оваа самоуправна спо-
годба се согласи една третина од учесниците, бара-
њето се смета како усвоено. Во тој случај Советот 
формира комисија која ќе. подготви нацрт на изме-
ните и дополненијата на оваа самоуправна спогодба 
и ќе го достави до сите учесници на оваа самоуп-
равна спогодба и до Советот заради вршење на 

* натамошната .постапка. 

XI. ПРИСТАПУВАЊЕ КОН СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ И ИСТАПУВАЊЕ ОД* СОЈУЗОТ НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 46 
~ Пристапување - кон-. Сојузот на заедниците, ца. 

д^уга заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување се врши со писмена изјава. 

Изјавата за пристапување се упатува до Со-
ветот. * • 

Пристапувањето е полноважно кога со приста-
пувањето ќе се согласат овластените органи на сите 
заедници на учесниците на оваа самоуправна спо-
годба. 

Член 47 # 
Истапување на заедница — учеснички на оваа 

самоуправна спогодба од Сојузот на заедниците се 
врши со писмена изјава. 

Изјавата за истапување се упатува до Советот. 
За изјавата за истапување од Сојузот на заед-

ниците од став 2 на овој член Советот ги известува 
другите учесници на оваа самоуправна спогодба. 

Обврските и правата од оваа самоуправна спо-
годба за заедницата што ќе истапи од членството 
на Сојузот на заедниците престануваат кон крајот 
на календарската година во која истекол рокот од 
6 месеци од денот- на доставувањето на изјавата за 
истапување. 

XII; ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Со самоуправна спогодба или друг општ акт 

поблиску се определуваат обезбедувањето, корис-
тењето и располагањето со деловните средства, со 
резервниот фонд и со средствата на заедниците што 
се уплатуваат и исплатуваат преку жиро-^сметката 
на Сојузот на заедниците. 

Член 49 
Сојузот на заедниците го презема целокупниот 

имот и целокупното работење со сите права и об-
~ врски на Сојузот' на заедниците на пензиското и 

инвалидското осигурување на Југославија што е 
формиран со Одлуката за образување Сојуз на за-
едниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Југославија (..Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/71) со состојбата на денот на влегувањетоto си-
ла на оваа самоуправна спогодба. 

Член 50 
Сојузон на заедниците може со Сојузот на заед-

ниците на здравственото осигурување и здравството 
на Југославија * да именува заеднички генерален 
секретар и помошници нц генералниот . секретар ' и 
да организира заедничка служба за вршење на ра-
ботите на обата сојуза. 

До организирањето на службата во смисла на 
став 1 од овој член, заедничката служба на Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување и 
здравството на Југославија и на Сојузот на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија ја продолжува работата со состојбата 
затечен» на денот на влегувањето во сила на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 51 
Сојузот на заедниците ќе се конституира во рок 

од 6 месеци од денот на склучувањето на оваа са-
моуправна спогодба. 

Првата седница на Советот ќе ја свика претсе-
дателот на постојниот Совет на Сојузот на заедни-
ците. 

Член 52 
Заедницата на пензиското и инвалидското оси-

гурување на самостојните обртници. угостители и 
превозници на Хрватска, Републичката заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на самос-
тојните занаетчии и самостојните угостители — Бел.-
град и Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување 'на самостојни-
те занаетчии и самостојните угостители на Војво-. 
дина ги прифаќаат порано склучената самоуправна 
спогодба и општествени договори, и тоа: 

1) Самоуправната спогодба за уредување на ме-
ѓусебните односи во врска со спроведувањето на 
чл. 63хи 72 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување и на член 149 
ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/75); 

2) Општествениот договор за, Листата на про-
фесионалните болести („Cлyжбèн лист на СФРЈ", 
бр. 40/75); 

3) Општествениот договор за Листата на телес-
ните оштетувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/75). 

Заедниците од став 1 на овој член го прифа-
ќаат и Општествениот договор за решавање на 
станбените потреби на уживателите на пензии и на 
инвалидите на трудот што го промениле живеалиш-
тето (Билтен Савеза заједница пензијског и инва-
лидног осигурања Југославије, бр. 7—8/75), со тоа 
што за станбените потреби на уживателите на пен-
зии на тие заедници во смисла на член 2 од тој 
општествен договор да решава онаа заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување што ја оп-
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фаќа категоријата на осигурениците на која и при-
паѓа' уживател от на пензија што го променил жи-
веалиштето. 

Член 53 
Сојузот на заедниците и заедниците ќе донесат 

свои општи акти што произлегуваат од оваа само-
управна спогодба во рок од една година од денот 
на нејзиното влегување во'сила. 

Член 54 ^ 
До донесувањето на општите акти на Сојузот 

на заедниците ќе се применуваат одредбите од Ста-
тутот на Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија и делов-
ниците за работата на Советот на Сојузот на заед-
ниците на, пензиското и Инвалидското осигурување 
на Југославија, како и другите општи акти, ако не 
се во спротивност со оваа самоуправна спогодба. 

Член 55 
Оваа јсахмоуправна спогодба се смета како склу-

чена кога, врз основа на одлука од органите на 
"управувањето на заедниците — учеснички на оваа 

самоуправна спогодба, ќе ја потпишат нивните ов-
ластени претставници. 

Член 56 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

30 март 1976 година 
Белград 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на Босна и Херцеговина, 
Адем Херцеговац, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување 

на работниците ва 
Црна Гора, 

Душан Шаровиќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 
на работниците на Хрватска, 

Вјекослав Глобан, е. р. 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на Македонија, 
Лилјана Манева, е р. 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

во СР Словенија, 
Игнац Нагоде, е, р, 

За Републичката заедница на 
пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците 

Белград, 
Новак Ѓуриќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското 
и' инвалидското осигурување 

на работниците на 
САП Косово, 

Мусли Драгај, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница на пензискот9 и 
инвалидското осигурување 

на работниците на Војводина, 
Богољуб Сладиќ, е. р. 

За Заедницата на 
социјалното осигурување 
на воените осигуреници, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

За Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на самостојните обртници, 
угостители и превозници на 

Хрватска, 
Светке Подбевшек, е, р. 

За Републичката заедница 
на пензиското и инвалидското 
осигурување на самостојните 

занаетчии и самостојните 
угостители Белград, 

Милован Чворовић е. р. 

За Самоуправната интересна 
заеднца на пензиското и 

инвалидското осигурување на 
самостојните занаетчии и 
самостојните угостители на 

Војводина, 
Милутин Атанацков,, е. р. 

НАЗНАЧУЈЕ АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува . " 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од доложноста помошник-сојузен 
секретар за надворешна трговија Новак Полексић 
поради одење на друга должност. 

Е. п. бр. 197/76 
25 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРА-
БОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ ШТО СЕ НАЗ-
НАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за економска соработка со земјите во раз-
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вој Сани Морина, а за член на Комитетот се наз-
начува Зија Муљхаџа, секретар и член на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово. 

Е. п. бр, 198/76 
25 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
.ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ШТО 
СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за информации Марко Козман,' а за член на 
Комитетот се назначува Мирко ^Чепиќ, секретар нд 
Секретаријатот за информации - на Извршниот со-
вет на СР Словенија. 

Е, п. бр. 199/76-
25 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЈ1 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува'Нимани Сокол,, помош-
ник-геиерален директор на Експорт-импорт „Косо-
во" од Приштина, 

Со ова решение се заменува решението на Со-
јузниот извршен совет Е. и. бр. 887/75 од 17 декември 
1Ѕ75 година. 

Е. п. бр. 207/76 
29 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бие дик, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К A 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђурановић Васа Војислав, Финци Јакова Станко, 

Муштовић Ибрахима Салко, Перић Рада Јово, 
Пудар Владе Стојан; 

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

— за особени заслуги на развивањето на педа-
гошката теорија и пракса и за значаен, придонес за 
унапредување на воспитно-образовната работа во 
Босна и Херцеговина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Педагошко друштво СР Босне и Херцегових — 
— Сараево; 

— по повод триесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот живот во својата 
средина 

Радничко културно-уметничко друштво ,?Младен 
Стојановић" Приедор; 

— по повод шеесет и петгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личниот имот, 
со што е сторен значаен' придонес за социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасне друштво — Мркоњић* 
Град; 

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

С а ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Пуцар-Антонијевић Васе Невенка; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

•работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Батоз-Мијић Милана Бора, Гвозденовић-Остој^ћ 

Лазе Душанка, Феризовић Мехмеда Рашид, Шљивић 
Милана др Славко; 

— «а особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бараћ Миле Владе. Борић Станка Душко, Цр-
нобрња Илије Драго, Ђуровић Петра Мило, Џанкић 
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Мустафе Хасан, Јотановић Миленка Владимир, 
Лукановић Боже Марјан, Сердаревић Мухамеда др 
Х и т а м , Шимовић Марка Лука, Варунек Павла 
Анто, Вујатовић Б а ј к а Милан, Вукадиновић Петра 
Гојко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 
— за особени заслуги на полето на јавната 

дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

'Ломпар Ива Блажо, Ускоковић Васа Јагош, 
Видовић Стевана Жарко , Вујошевић Арса Богдан, 
Вујовић Илије Лука, Живковић Радисава Ж и в к о ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Божовић Павла Радомир, Брајовић Стојана 
Михајло, Бубања Раденка Милош, Ћ у л а ф и ћ Радо-
ша Вук, Ђуровић Секуле Јован, Филиповић Сима 
Драгутин, Газивода Сава Петар, Кнежевић Вуколе 
Јоко, Кнежевић Јована Живан, Лекић Леке Радо-
ван. Мирковић Јосифа Владо, Недић Миличка Ђор-
ђије, Ојданић Петра Благоје. Ојданић Милоша 
Михајло. Перовић Милете Бранко, Прелевић Саве 
Раде, Срзентић Стевана Шпиро, Струњачи Миливоја 
Јосиф, Шекуларац Новака Никола, Шкеровић 
-Блажа Велизар, Шошкић Љубомира Видо, Вулетић 
Јока Марко; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 
Бајчетић Михајла Урош, Бајкић Душана Воји-

слав, Божовић Сава др Саша, Царичић Тодора 
Радмила, Фуштић Стевана Драгиша,-Калезић Петра 
Владимир, Пајковић-Мушитић Милића Милица, 
Поповић Радоша Ђуро, Радевић Милоша Алексан-
дар, Радовић Рака Ратко, Шћекић Гавра Јагош, 
Шћекић Гавра Мујо, Вујачић Владимира Михајло; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
р а б о т а о од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бабовић Вукадина Милош, Боричић Гавра .Ма-

шан, Боричић Јаблана Мило, Делић Митра Данило, 
Ђуровић Мија јла Драгиша, Мариновић Маша 
Вел*ко, Марковић Радована Ду ша н, Мишовић Ми-
лована Срдан, Нерадовић Радоша Рајко, ВехиЋ 
Милије Милош, Водопић Тема Садо, Вујовић Илије 
Митар, Зечевић Михајла Марко, Звицер Новака 
Никола;* 

— за особени заслуги на полето на ј авната - де ј -
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 
СО ОРДЕН НА ^РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

, ВЕНЕЦ 
Чобељић Пера Перован, Голубовић Вукосава 

Владимир, Мићковић Томице Милутин, Милачић 
Б а ј а др Обрен, Цашић Махмута Јован, В урошевић -
-Радоњић Милисава Коса; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Алиевски Л а т ф Нафи, Апостолоски Илија Ван-
чо, Малевски Крсте Владо, Рамадани Адил Хиџет; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи народности, како и во -соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Митров Ставре Момчило; 
—' за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Коробар Ангел Боро, Косановиќ Петар Јово, 
П О П О В С К И Стеван. Душко, Рамадани Хајри Хисен, 
Салиу Раиф Сервет, Стоичевски Трпко Стојан, То-
дорбв Јован Асен; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гиноски Васил Иван, Мехмед Мустафа Фахри, 
Сиљаноски Ѓурчин Благоја , Стефановски f o p f e 
Илчо;-. 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Димковски Владо Стојан, Кара јанов Филип Пе-
тар, Вељковиќ Сретен д -р Душан; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ' 
ВЕНЕЦ 

Чулески Андов Здравко; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Месо-комбинат „Перутнина" Птуј; 
— за заслуги и постигнати успсси во работата 

од значење за стопанскиот напредок на зевати., а 
по повод дваесет и петгодишнината од постоењето* 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРАН ВЕНЕЦ 

..Југотехпика" Трговско претпријатие со техни-
чки матери.] ал — Љубљана; 

— за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личниот имот, 
со што е сторен значаен придонес за грип'генети-
чката заедница, а по повод дваесет и петгодишни-
ната на работата 

Завод за противпожарна и служба за спасува- • 
ње — Марибор; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Лозеј Августа Здравомир; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бахар Матије Матија; 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод седумдесет и петгодишнината на 
работата, а за особени заслуги во средувањето, за-
штитата и обработката на архивската граѓа на Ср-
бија и за значаен придонес tfo организирањето/ и 
модернизацијата на Службата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Архив Србије; 
— по повод педесетгодишнината на работата, а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ибарски рудници каменог угља и метала; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Предузеће „Крушик" Ваљево; 
— по повод триесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги и успеси во стручното образо-
вание на кадрите за потребите на стопанството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шумарско-технички школски центар „Душан 
Пено" Краљево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН В&НЕЦ 
Пољопривредни комбинат „Лозница" 
ООУР Пољопривредно добро „Гучево" — Лоз-

ница; 
Шумско индустриски комбинат „Копаоник" 

Куршумлија; 
— за заслуги во омасовување^ на организаци-

јата на гораните и за воспитување на младите и за 
успеси во пошумувањето на голини и чувањето на 
зелените површини 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕЦЕЦ 
Општинска организација покрета горана Брус; 
— за особени заслуги во ширењето на братство-

то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
• ВЕНЕЦ 

Миличевић - Драгољуба Никола; 
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— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
-Милићевић Драгољуба Никола;^ 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђурић-Живковић Петра Стојанка, Ерцеган Тоше 

Милан, Кикош Панте Лазар; 
— за особени заслуги на полето на јавната 

дејност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Зрнић Петра Лазар; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Новаковић Илиј% Аћим. 

Бр. 191 
30 декември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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