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620. 
Врз основа иа член 357 од .Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во 
спогодба со надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕГУРЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ 

1. Меѓурепубличките комитети се формираат за-
ради обезбедување учество и согласност на надлеж-
ните републичкион покраински органи во донесува-
њето н.а прописи за извршување на заканите, на дру-
ги прописи и на други општи акти што ги у св оил 
Соборот на републиките и покраините на Собра- ' 
нието на СФРЈ, ако со тој закон, односно со друг 
општ акт е определено прописот да се донесува врз 
основа на согласност од надлежниве републички и 
покраински органи. 

2. Во рамките на меѓурепубличкитс комитети Со- , 
јузниот извршен совет ја остварува соработката со' 
извршните совети на републиките и со извршните 
совети на автономните покраини во утврдувањето на 
предлози за донесување закони и други општи акти 
што Советот му ги предлага на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои 
овој собор ги донесува врз основа на согласност од 
собранијата на републиките и од собранијата на ав-
тономните покраини, ако Сојузниот-извршен совет 
и извршните совети на републиките и на автоном-
ните покраини договорно не утврдат друг начин на 
оваа соработка. 

3. Меѓурепубличките комитети можат да прове-
дуваат иницијатива за донесување или за измена на 
прописите од точка 1 на оваа одлука и иницијатива 
за утврдување предлози на Сојузниот извршен сове* 
за донесување закон илќ друг општ акт од точка 2 
на оваа одлука. 

4. Меѓурепубличките комитети разгледуваат, од 
гледиштето на усогласувањето на интересите на ре-
публиките и автономните покраини, по' своја ини-
цијатива или на предлог од Сојузниот извршен со-
вет, и други прашања од надлежноста на Советот, 
за кои со Уставот на СФРЈ не е предвидено задол-
жително усогласување на ставовите, и за тие пра-
шања му даваат мислења и предлози на Советот. 

5. Се установуваат следните меѓурепублички ко-
митети: 

1) Меѓу републички комитет за областа »а фи-
нансиите, — во чиј- делокруг спаѓаат прашањата од 
областа на: формирањето на парични и девизни ре-
зерви и располагањето со нив; утврдувањето на 
приходите на општествено-политичките заедници 
што се остваруваат со оданочување на производите 
и услугите во прометот; системот на изворите на 
средствата за финансирање на федерацијата; кре-
дитирањето на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини; 
утврдувањето на вкупниот обем на расходите на бу-
џетот на федерацијата, основањето на фондовите на 
федерацијата и преземањето на кредитните и други 
обврски на федерацијата надвор од рамките на 
вкупните расходи предвидени во буџетот на феде-
рацијата; установувањето на видовите иа приходите 

што се остваруваат со оданочување на производите 
и услугите што се во прометот на целата територија 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, и утврдувањето на начинот и височината 
на тоа оданочување; 

2) Меѓурепублички комитет за областа на мо-
нетарниот систем, — во чиј делокруг спаѓаат пра-
шањата од областа на монетарниот систем и емиси-
јата на пари и кредитните и други финансиски од-
носи со странство; 

3) Меѓурепублички комитет за областа на над-
ворешнотрговскиЈОт и девизниот систем, — во чиј де-
локруг спаѓаат прашањата од областа на девизниот 
систем, нцдворешнотрговскиот промет и другите 
економски односи со странство; 

4) Меѓу републички комитет за областа на паза-
рот, — во чиј делокруг спаѓаат прашањата од об-
ласта на: царинската и вонцаринската заштита; оп-
штествената контрола на цените на производите и 
услугите; утврдувањето на мерките за ограничување 
на пазарот и на слободниот промет на стоки и услу-
ги и мерки што се основа за компензација, како и 
начинот и облиците на компензацијата; здружува-
њето на организациите на здружениот труд што вр-
шат стопанска дејност и нивното здружување во* 
Стопанската комора на Југославија и задолжително 
здружување на организациите на здружениот труд 
во заедници. 

6. Ако определено прашање според одредбите на 
точка 5 од оваа одлука спаѓа во делокруг на два или 
повеќе меѓурепублички комитети, со договор на 
претседателите на овие комитети ќелсе утврди који 
комитети ќе го разгледуваат односно прашање. 

Во случај на спор за тоа во чиј делокруг спаѓа 
определеното прашање, Сојузниот извршев совет ќе 
определи кој комитет ќе го разгледува односното 
прашање. 

7. Сојузниот извршен совет утврдува на седни-
ц а предлог на пропис во чие донесување учеству-
ваат надлежните републички и покраински органи 
(точка 1), како и нацрт на предлог за донесување за-
кон односно друг општ акт од надлежноста на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ (точка 2). 

8. Меѓуреиубличкиот комитет ги утврдува усо-
гласените ставови за прописите (точка 1) што ги раз-
гледува во облик на заклучок, кој му го доставува на 
Сојузниот извршен совет. Во случај за предложе-
ниот пропис да не се усогласени ставовите, меѓуре-
публичкиот комитет го известува Сојузниот извршен 
совет и за прашањата по кои не е постигната усо-
гласеност, како и за ставот на членовите на коми-
тетот од секој акрепу блика и автономна покраина по 
тие прашања. 

Меѓу републичките комитети ќе постапуваат 
сообразно на начинот одреден во став 1 од овој член 
и кога разгледуваат предлози од Сојузниот извршен 
совет за донесување закон или друг општ акт од 
надлежноста на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ (точка 2), како и кога 
разгледуваат други прашања од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет заради давање (мислења, 
односно предлози даса Советот (точка 4). 

& Се смета дека постои согласност на надлеж-
ниот републички, односно покраински орган со пред-
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логот на пропис за извршуваше закон или друг општ 
акт на Собранието на СФРЈ (точка 1), кога неговиот 
делегиран член во меѓурепубличкиот комитет ќе се 
изјасни дека го прифаќа предлогот на прописот или 
дека не »му се противи на неговото донесување. 

* Усогласените ставови можат да се менуваат са-
мо според постапката Јгѓредвидена за усогласување 
на ставовите во комитетот, освен ако Сојузниот из-
вршен совет сиа седница, во согласност со претстав-
ниците на извршните совети на сите републики и 
автономни покраини, не определи поинаку. 

10. Меѓу републички от комитет се состои од прет-
седател и осум членови. ; 

Претседателот на комитетот го определува Со-
јузниов извршен совет од редот на своите членови. 

Надлежниот орган на секоја република и на се-
која автономна покраина делегира во секој меѓуре-
публички комитет по еден член, и за тоа, како и за 
дополнителните промени, го известува Сојузниот из-
вршен совет. 

Надлежниот републички, односно покраински 
орган може да определи во работата на меѓурепуб-
Ј Ш Ч К И О Т комитет по определено прашање да учес-
твува, покрај делегираниот член или наместо него, 
посебно определен претставник на надлежниот ор-
ган јна републиката, односно на автономната покраи-
на, за што тој орган го известува Сојузниот извршен 
совет пред седницата на комитетот, со назначување 
по кои прашања таквиот претставник е овластен да 
учествува во работата на комитетот. Определениот 
претставник во работата на меѓурепубличкиот ко-
митет ги има сите права на Делегиран член. 

11. Претседателот на меѓурепубличкиот комитет 
кој е спречен да учествува во работата на комитетот 
го заменува членот на Сојузниот извршен совет што 
ќе го определи Советот. 

Членот на меѓурепубличкиот комитет што е 
спречен да учествува во работата на комитетот го 
заменува лицето што ќе го определи соодветниот 
надлежен републички, односно покраински орган. 

12. Претседателот на меѓурепубличкиот комитет 
се грижи за подготвувањето на седниците на коми-
тетот, предлага дневен ред за седница, свикува 
седница, претседава на седница и се грижи за извр-
шувањето на заклучоците на комитетот. 

Претседателот е должен да свика седница на ко-
митетот кога на дневен ред на седница на Сојузниот 
извршен совет се наоѓа пропис што Советот, според 
закон или друг општ акт на Собранието на СФРЈ, 
го донесува врз основа на согласноста од надлежни-
те републички и покраински органи (точка 1), на ба-
рање од Сојузниот извршен совет или кога тоа ќе 
во побара еден член нд. комитетот и ќе го наведе 
прашањето од делокругот на комитетот што ќе се 
разгледува на седницата. 

13. Кон поканата за седница на членовите на 
меѓурепубличкиот комитет им се доставува и пред-
лог на дневниот ред на седницата и материјалите 
кон секоја точка на дневниот ред на седницата. -

Поканата за седница и соодветните материјали 
им се доставуваат на членовите на комитетот нај-
доцна ма осум дена пред дено^ определев за одржу-
вање на седницата на. комитетот, ако со деловни-
кот на комитетот не е определено поинаку. 

^ Во итен случаЈ седница на комитетот се свикува 
во рок кој на членовите на комитетот им обезбедува 
запознавање со прашањето заради кое се свикува 
седницата, или на друг начин предвиден со делов-
никот се обезбедува разгледување на односното пра-
шање. 

Во поглед на подготвувањето на материјалите за 
седница на комитетот сообразно'се применуваат од-
редбите од Деловникот на Сојузниот извршен совет 
п г т се однесуваат на подготвувањето на материја-^ 
лите за седница на Сојузниот извршен сс>вет. 
. 14. За текот на, седницата на меѓурепуб личниот 

комитет се води записник. 
Записникот содржи податоци за членовите на 

комитетот што присуствувале на седницата и за 'Пра-
шањата што се разгледувани на седницата, како и 

заклучоци за секое прашање што е разгледувано на 
седницата. 

Во записникот особено се внесува податокот да-
ли е постигната согласност за прописот односно за 
општиот акт од точка 1 на оваа одлука. Ако соглас-
носта не е постигната, во записникот се внесуваат 
ставовите на членовите на комитетот од секоја ре-
публика и автономна покраина. Во записникот исто 
така се внесуваат и ставовите, односно мислењата 
и предлозите на членовите на комитетот по праша-
њата од точ. 2 и 4 ва оваа ^одлука. 

Записникот од секоја седница им се доставува на 
• членовите на комитетот и на' (републичките и по-
краинските извршни совети во рок од три дена од 
денот на одржаната седница. 

15. Меѓурепубличкиот комитет донесува делов-
ник за својата работа. 

16- Вршењето на стручните и административни-
те работи за потребите на меѓурепубличките коми-
тети го обезбедува генералниот секретар на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Сојузните органи на управата, сојузните органи-
зации и стручните служби на Сојузниот извршен 
совет, во рамките на својот делокруг, на меѓурепуб-
личките комитети им укажуваат стручна помош во 
работата и им даваат податоци што им се потребни 
за работа. 

Меѓурепубличкиот комитет може да бара репуб-
личките и покраинските органи на управата, однос-
но организациите да му достават податоци со кои 
располагаат, а кои се од интерес за работата на ко-
митетот. 

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да ва*ш Одлуката за формирањето 
и работата на меѓурепублички комитети („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/71). t 

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

Е. п. бр. 376 
27 јуни 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

621. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себната такса на увезени стсжи („Службен лист на 
»СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен Совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 
1. На стоките што се увезуваат, освен на стоки-

те што се ослободени од плаќање царина според чл. 
25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон, одно-
сно на стоките за кои царината се плаќа по нама-
лена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот за-
кон, се плаќа посебна такса во височина од 6% од 
вредноста на увезените стоки. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, посебна такса во височина од 2°/о се плаќа 
на увезените стоки од следните тарифни броеви на 
Царинската тарифа: 

15.07/1 
15.07/5 
23.01/2 
23.04 

25.10/1 
27.01/1а 
27.01/16 
27.04/1а, б, в 
29.02/4 

Соино масло 
Сончогледово масло 
Брашно и прав од риби 
Маслени погачи и други остатоци при 
добивање на растителни масла, освен 
талог 
Калциум фосфати 
Антрацит 
Јаглен за коксирање 
Кокс (ситен, металуршки и леарскиЈ 
Бинилхлорид мономер 
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29.14/Зг 
29.27/1 
29.35/12 
ЈИ .04/2 

39.01/3 и 4 

41.01/1 до 5 
41.01/ба 
41.02/2а-1 
41.04/1а и 2а 

47,01/3 
47.01/4 до 7 

51.01/1 а и в 

51.01/2а 
51.01/26 

51.01/2д 
53.01 

53.05/1 и 2 
56.01/1 
56.01/2 
56.02 

56.04/1 а 
73.03/1 и 2 
73.07 

73.08 

Винилацетат 
Акрилонитрил мономер 
Капролактам 
Калиумови ѓубриња 
Ех. 
Калиум хлорид 
Полиестери и полиамиди, во прав и 
гранулат 
Сурова кожа 
Сурова свинска кожа 
Говедски делумно штавени кожи 
Козји и јарешки делумно штавени 
кожи 
Целулоза висококвалитетни*, белела 
Каустична целулоза и сулфатна це-
лулоза, сурова, белева освен онаа од 

број 47.01/3; целулоза бисулфит-
на, сурова, белеиа, освен онаа од тар. 
број 47.01/3 
Монофиламенти и други предива од 

бескрајни синтетички влакна 
Предиво од рајон 
Предива од ацетатни бескрајни 
влакна 
Други вештачки влакна 
Волна од овци и јагниња, извлачена 
и исчешлана 
Волна од овци или јагниња, чешлана 
Синтетички влакна (испрекинати) 
Вештачки влакна (испрекинати) 
Повесма — кабли од бескрајни веш-
тачки или синтетички филаменти, за 
изработка на вештачки или синтетич-
ки влакна (испрекинати) 
Синтетички влакна, чешлани 
Старо железо и стар лим 
Железо и челик во блумови, гредич-
ки, слабеви и платини; железо и че-
лик во парчиња грубо обликувани со 
ковење 
Топло валаии леити од железо или 
од челик во намотки (колаци) за пов-
торно валање. 

На увозот на стоките од став 1 на оваа точка 
за кои е предвиден царинскиот контингент, такса 
од 2°/о се плаќа само за количините предвидени со 
тој царински контингент. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, посебна такса во височина од 2°/о се плаќа 
и на увозот на стоките што се врши врз основа на 
важечките решенија за царинските контингенти во 
рамките на програмата на модернизацијата на Ју-
гословенските железници, под услов за тој увоз 
увозникот да 6 поднесе на надлежната царинарница 
потврда од Заедницата на југословенските желез-
ници. Посебна такса во височина од 2% се плаќа и 
на увозот на стоките од главите 84 до 90 на Ца-
ринската тарифа, ако увозот на тие стоки се врши 
врз основа на важечките решенија за царинските, 
контингенти за увоз на специфичната опрема за 
пооделни гранки или грзгпации, донесени врз осно-
ва на член 20 од Законот за Царинската тарифа. 

4. Посебната такса од оваа одлука ќе се напла-
тува на увозот на стоките до 31 декември 1974 го-
дина. 

5. Посебната такса од оваа одлука се пресметува 
и се наплатува на вредноста на увезените стоки, 
франко Југословенската граница. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за одредување 
на стоките на кои при увозот се плаќа посебна так-
са („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73). 

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

Е. п. бр. 369 
27 јуни 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,-
Џемал Биедиќ, е. р. 

622. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-

вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72, 41/73 и 25/74), нџ предлог од 
Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прет-
ходно прибавеното мислење од Стопанската комора 
на Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/74, 11/74, 13/74, 19/74, 27/74, 29/74 и 30^74) во точка 
1 под 1 Репродукциони материјали во редниот број 
10 бројот: „61.000" се заменува со бројот: „76.000". 

. По редниот број 27 се додава нов реден број 28, 
кој гласи: 

Тарифен број " Количина 
„Реден на Царин- Наименување односно 

број ската тарифа вредност 

28 39.03/2Ѓ Целофан 100 тона" 

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

П. бр. 130/12 
28 Јуни 1974 година 

Белград 

623. 

Заменик-сој узел 
секретар, 

Димитар Бојковски, е. р. 

Врз основа на член 69 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А ' 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВА-
ЊЕ РАБОТИ НА УВОЗ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ 

1. Наредбата за определување на стопанските 
организации за договарале и извршување работи 
на увоз на тркални лежаи („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 18/68, 19/69, 20/70, 40/70 и 10/72) преста-
нува да важи. 

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

П. бр. 13013 
27 јуни 1974 година 

Белград 

624. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видова информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI" 
Се забранува (внесувањето во Југославија и рас-

турањето на списанието „Oggi", број 19 од 8 мај 1974 
година, кое излегува на италијански јазик во Ми-
лано, Италија. 

Бр. 650-1-12/154 
6 јуни 1974 година 

Белград 
Го заменува 

сојузниот секретар за 
внатрешни работу 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

625. 

Врз основа на член 72 Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL СО-

ШИЕНА' 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Domenica del corriere", број 
21 од 2G мај 1974 година, кое излегува на италијан-
ски јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/156 
7 јуни 1974 година 

Белград 

626. 
Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 

за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 45/60 и „Службен' лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,L' ESPRESSO" 
Се забранува внесувањето во Југославија и рас-

турањето на. списанието „L'Espresso", број 21 од 20 

мај 1974 година, кое излегува на италијански јазик 
во Рим, Италија. 

ф 
Бр. 650-1-12/159 

7 јуни 1974 година 
Белград 

Го заменува 
сојузниот секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

627. 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краина („Службен лист на СФРЈ'7-бр. 23/72) и член 
6 став 2 од Законот за измени и дополненија на За-
конот за организацијата на југословенските пошти, 
телеграфи џ телефони („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКА-

ТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за пренесување на преостанатиот 
дел на средствата од штедните влогови врз Поштен-
ската штедилница во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/74 и 20/74) во точка 2 став 1 зборот: 
„а" се брише, а на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „а во третото тримесечје 500,000.000 динари". 

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

О. бр. 38 
20 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

, 628. 

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 
точка 2 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/72), во врска со одредбите на глава 
III од оддел 3 од Резолуцијата за основите на по-
литиката на општествено-економскиот развој на Ју-
гославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 71/73) и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи 
на кредитната политика во 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/74), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1974 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/74) во точка 9 став 1 зборо-
вите: „во второто тримесечје на 1974 година" се 
бришат. • 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, е. р. 

Го заменува 
сојузниот секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 39 
20 јуни 1974 година 

Белград 
Претседател 

•на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановић е. р. 

629. 

Врз основа на член 124 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузниот извршен совет, Извршниот совет на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина, Изврш-
ниот совет на Социјалистичка Република Македо-
нија, Извршниот совет на Социјалистичка Републи-
ка Словенија, Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Србија, Изршниот совет на Социјалис-
тичка Република Хрватска, Извршниот совет на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, Извршниот со-
вет на Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина, Извршниот совет на Социјалистичка Автоно-
мна Покраина Косово, Стопанската комора на Ју-
гославија и Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАБОТАТА ВРЗ ПОДГОТОВКА НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во согласност со одредбите на чл. 69 до 74 од 

Уставот на СФРЈ и Законот за подготовките за до-
несување на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/73), сите носители на планирањето 
(основните организации на здружениот труд, сло-
жените организации на здружениот труд, нивните 
општи здруженија, банките, деловните заедници, 
самоуправните интересни и други заедници, месните 
заедници и сите општествено-политички заедници) 
ќе почнат со подготовките, односно со актуелизира-
ње на плановите и програмите за работа и развој, 
односно на општествените планови. 

Сите носители на планирањето треба истовре-
мено да работат врз плановите до нивното конечно 
усвојување т. е. до крајот на 1975 година. 

Член 2 
Основните и други организации на здружениот 

труд и самоуправните интересни заедници ќе обез-
бидат сите работни луѓе во тие организации и за-
едници да учествуваат во подготовката и усвојува-
њето на плановите и програмите за работа и развој 
на организацијата на здружениот труд, односно на 
самоуправната интересна заедница. 

Општествеио-политичките заедници ќе обезбе-
дат да се вклучат во изработката на општестве-
ните планови, како и во јавното разгледување на 
материјалите за подготовка на општествените пла-
нови, сите организации на здружениот труд и са-
моуправни интересни заедници. 

Член 3 
Во општествено-политичките заедници, органи-

зациите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни и други заедници, заедно со соодветните ор-
гани на општествено-политичките заедници ќе ги 
подготват општествените планови врз основа на 
сопствените планови и програми за работа и развој, 
научни студии и други материјали подготвени во 

органите на општествено-политичките заедници и 
во другите заинтересирани организации, како и врз 
база на нивната оцена за развојните можности. 

Член 4 
Носителите на планирањето во своите докумен-

ти и планови ќе го обезбедат пропишаниот мини-
мум заеднички показатели. 

Одделни носители на планирањето можат да го 
зголемат бројот на заедничките показатели над ми-
нимумот, зависно дц своите потреби и специфич-
ности. 

Член 5 
Статистичко-документационата основа и анали-

тичко-информативните материјали на сите носите-
ли на планирањето, посебно на општествено-поли-
тичките заедници, мораат да бидат достапни за дру-
гите учесници во планирањето. За таа цел сите но-
сители на планирањето меѓусебно ќе разменуваат 
постојано материјали што служат за подготовка на 
плановите, или ќе ги објавуваат на погоден начин. 1 

Член 6 
Усогласувањето и насочувањето на развојот и 

утврдувањето на заедничките интереси на носите-
лите на планирањето се остваруваат во постапката 
на самоуправно спогодување и општествено догова-
рање. 

За развојот на одделни дејности треба да се по-
стигнат самоуправни спогодби на заинтересираните 
организации на здружениот труд, со тоа што да се 
овозможи учество на основните добавувачи на су-
ровини и материјали и учество на корисниците на 
производи и услугана оние дејности за чиј развој 
се склучува спогодбата, како и учество на соодвет-
ните банки што го финансираат развојот на однос-
ните дејности. 

Член 7 
Зависно од карактерот и видот на дејноста за 

која се подготвува планот, односно програмата за 
работа и развој, меѓусебното усогласување се врши 
во рамките на организациите на здружениот труд, 
деловните заедници, самоуправните интересни и 
други заедници. 

Организациите на здружениот труд во меѓусеб-
ните деловни и кооперативни односи ги утврдуваат, 
преку самоуправното спогодување и договарање, за-
едничките основни елементи на своите планови и 
програми За работа и развој, а, по потреба, утврду-
ваат и заеднички план и програма за работа и раз-
вој. 

Производните организации на здружениот труд 
врз начелата на соработка и самоуправно здружу-
вање на труд и средства, во заедница со соодвет-
ните банки, со организациите на здружениот труд 
што се занимаваат со работи на промет на стоки и 
услуги и со организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со работи на извоз и увоз, ја утврду-
ваат развојната политика од заеднички интерес, 
политиката на прометот и на извозот и увозот, и 
во согласност со тоа заедничката политика на про-
ширената репродукција. 

Усогласувањето на плановите и програмите за 
работа и развој го вршат меѓусебно заинтересира-
ните организации на здружениот труд во рамките 
на своите заедници, деловните здруженија и комо-
рите, водејќи при тоа сметка за развојните можно-
сти на Југославија во целина. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд меѓусебно ги 

усогласуваат плановите и програмите за работа и 
развој, по прашањата од заеднички интерес, во рам-
ките на месната заедница, самоуправната интересна 
и друга заедница, општината, како и во рамките на 
автономните покраини, на републиките и федераци-
јата, имајќи ги предвид основите на проекцијата за 
развој на Југославија. 

Во работата врз усогласување на плановите и 
програмите за работа и развој учествуваат и: Со-
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ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ иа Југо-
славија. Сојузот на комунистите на Југославија, 
Постојаната конференција на градовите, како и 
научните институции и другите заинтересирани ор-
ганизации и здруженија. 

Член 9 
Посебно од с т а н о в и ш ^ е т о на Општествениот 

план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина е од заеднички интерес во работата врз из-
работка на тој план да се постигнат во предвиде-
ните рокови самоуправни спогодби и општествени 
договори за развојот на следните дејности и ком-
плекси на стопанството, и тоа: 

1) на енергетиката: 1 ' 
— електрична енергија, 
— производство и преработка на јаглен, ! 
— нафта и природен гас; 
2) на земјоделството и преработката на земјо-

делски производи; 
3) на суровинските дејности: 
— црна металургија, 
— металургија на обоени метали, " 
— производство на базни хемиски производи, 
— производство на-цемент и неметали, , , 
— производи на шумарство, 
— производи на целулоза; 
4) на машиноградбата; 
5) на сообраќајот — посебно магистралните со-

обраќајници; 
6) на странскиот туризам. 
Ако понатамошната работа и заедничките ин-

тереси го бараат тоа, учесниците на овој договор 
можат да го изменат наведениот избор на дејности-
те, односно да опфатат нови дејности за чиј развој, 
во смисла на став 1 од овој член, би се склучиле 
самоуправни спогодби и општествени договори. 

Од становиште™ на. Општествениот план на 
Југославија, од заеднички интерес е да се постигне 
во работата врз изработка на тој план во предви-
дениот рок општествен договор за политиката на 
побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово. 

Член 10 
Сите носители на планирањето, во спогодба со 

другите заинтересирани учесници во планирањето, 
ја одредуваат содржината на своите планови и ја 
конституираат развојната политика според своите 
специфичности и интереси, поаѓајќи при тоа од оп-
штата заеднички утврдена концепција за развој, 
единството на југословенскиот пазар и потребата да 
се обезбеди остварување на утврдените цели и за-
дачи на развојот во наредниот период. 

Месните заедници, општините, автономните по-
краини и републиките посебно внимание ќе му пос-
ветат на планирањето на развојот на општествени-

ве (нестопанските) дејности во рамките на самоуп-
равните интересни заедници "и со своите планови, 
односно со мерки од својата надлежност, ќе обез-
бедат услови за реализација на договорената раз-
војна политика во тие дејности, а заради подмиру-
вање на соодветните потреби на работните луѓе и 
на пошироката заедница. 

Член И 
Општествениот план на Југославија за периодот 

од 1976 до 1980 година треба особено: да ги утврди 
основните цели и задачи на развојот водејќи смет-
ка за континуитетот на развојната политика и за 
долгорочните цели на развојот на Југославија; 
квантитативно да ги прикаже целите и задачите на 
договорената развојна политика и да го даде основ-
ниот биланс на средствата за реализација на таа 
политика (формирање и распределба на доходот и 
на вкупните средства); да ја утврди политиката на 
проширена репродукција во целина и развојот на 
одделни дејности и комплекси на стопанството (на-
уката и технолошкиот развој, образованието, кул-

турата, здравството и др.), политиката на развојот 
на економските односи со странство, политиката на 
регионалниот развој и политиката на побрз развој 
на стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово; да ги 
утврди основите на политиката на вработувањето и 
на животниот стандард и да ја утврди политиката 
на обезбедување средства за потребите на народ-
ната одбрана и другите опфтоопштествени потреби 
што се финансираат од буџетот на федерацијата. 

Општествениот план на Југославија треба да 
содржи насоки и рамки за донесување. мерки на 
економската политика и други мерки што, во со-1 

гласност со правата и должностите утврдени во Ус-
тавот на СФРЈ, ги донесуваат органите на феде-
рацијата, односно органите на републиките и авто-
номните покраини за обезбедување услови за ост-
варување на усогласените заеднички интереси па 
здружениот труд, односно заедничките интереси на 
републиките и на автономните покраини на един-
ствениот југословенски пазар. 

. Учесниците на овој договор дополнително, во 
текот на работата врз подготовка на плановите и 
на законот за општественото планирање, ќе ја утвр-
дат подеталната и ^конкретната содржина на Оп-
штествениот план на Југославија. 

Член 12, 
Сојузните органи и организации и соодветните 

органи на републиките и на автономиите покраини 
истовремено, со меѓусебна соработка, ќе подготват 
и ќе обезбедат, заедно со усвојувањето на Општест-
вениот план на Југославија за периодот од 197fc до 
1980 година, да се усвојат и придружните системски 
прописи, со кои треба да се обезбедат услови за 
реализација на целите и задачите на тој план, по-
себно прописите и системските решенија иницира-
ни во III дел на тој план „Насоки и рамки на мер-
ките на економската политика", а особено во обла-
стите на надворешнотрговскиот систем, девизниот 
режим, системот на придонеси и даноци, системот 
на финансирање на општествено-политичките и са-
моуправните интересни заедници, системот и поли-
тиката на цените и на банкарскиот и кредитниот 
систем и системот на мерки за поттикнување побрз 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово. 

Во согласност Со став 1 на овој член, сојузните 
органи и организации ќе состават свои програми за 
работа врз подготовка на одделни прописи од сво-
јата надлежност во кои ќе ги утврдат динамиката 
на работата и роковите, согласно со општиот рок 
за усвојување на Општествениот план на Југосла-
вија. 

Член 13 ! 
За подготовката на Општествениот план на Ју-

гославија за периодот од 1976 до 1980 година се ут-
врдуваат динамиката на работата, роковите и но-
сителите на работата, и тоа: 

1) организирање на научноистражувачката ра-
бота : 

р о к : работата главно е извршена во текот на 
' 1973 година и е во завршна фаза. Во текот на пр-

вото полугодие на 1974 година, сите носители на 
планирањето ќе продолжат да ги утврдуваат допол-
нителните барања, ќе ја утврдат потребата од до-
полнителни истражувања, меѓусебно ќе разменат 
информации за тоа до средината на годината и ќе 
се договарат за понатамошните истражувања; 

н о с и т е л на р а б о т а т а : Сојузниот завод за 
општествено планирање, во-соработка со републич-
ките и покраинските заводи; 

други носители на планирањето; 
2) утврдување на минимумот заеднички показа-

тели : 
р о к : мај 1974 година; ! ! 

н о с и т е л н а р а б о т а т а : Сојузниот завод за 
општествено^ планирање, во соработка со републику 
ките и покраинските заводи џ ,со Стопанската, ко^ 
мора на Југославија; 
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3) утврдување на рамковната содржина на ана-
лизата на развојните можности на' Југославија за 
периодот од, 1976 до 1980 година: 

р о к : мај 1974 година; 
н о с и т е л н а р а б о т а т а : Сојузниот завод за 

општествено планирање, во соработка со републич-
ките и покраинските заводи; 

4) организирање изработка на статистичко-до-
кументациона основа: 

р о к : мај 1974 година; 
н о с и т е л на р а б о т а т а : Сојузниот завод за 

општествено планирање, во соработка со републич-
ките и покраинските заводи; 

5) работа врз подготовка на нов закон за оп-
штественото планирање: 

р о к : предлогот за донесување закон со нацр-
тот Ша законот да се подготви до крајот на 1974 го-
дина, а предлогот — закон да се достави до Собра-
нието на СФРЈ до 30 март 1975 година; 

н о с и т е л на р а б о т а т а : Сојузниот завод за 
општествено планирање, во соработка со републич-
ките и покраинските заводи; 

6) изработка на нацрти на самоуправни спогод-
би и општествени договори за развојната и економ-
ската политика за дејностите што се од заеднички 
интерес за Југославија во целина, наведени во член 
9 на овој договор: 

р 6 к : до крајот на 1974 година; 
н о с и т е л на р а б о т а т а : организациите на 

здружениот труд и нивните асоцијации и заедници 
и општествено-политичките заедници; 

о п ш т а о р г а н и з а ц и ј а и к о о р д и н а -
ц и ј а н а р а б о т а т а : Стопанската комора на 
Југославија, во соработка со републичките^ покра-
инските комори, а за одделни специфични договори 
(за распределба на доходот и на личните доходи, 
условите за работа, станбената политика и ел.) — 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
во соработка со републичките и покраинските со-
вети на синдикатите; 

7) изработив на анализи на развојните мржно-
сти за периодот од 1976 до 1980 година: 

р о к : првата верзија најдоцна до октомври 1974 
година; дискусијата и конечната верзија до крајот 
на 1974 година; 

н о с и т е л н а р а б о т а т а : сите носители на 
планирањето (основните организации на здружени-
от труд, нивните асоцијации и заедници, општините 
и заедниците на општини, .покраините, републи-
ките и федерацијата), кои изработуваат свои ана-
лизи користејќи ги при тоа резултатите од научно-
истражувачката работа и меѓусебно се информираат 
и ги усогласуваат; 

.8) подготовка на нови прописи од областа на 
стопанскиот систем" 

р о к : роковите се утврдуваат според посебни 
програми за работа на соодветните сојузни органи 
на управата, со ориентација прописите да се усво-
јат истовремено со Општествениот план на Југосла-
вија, т. е. во текот на 1975 година; 

н о с и т е л на р а б о т а т а : соодветните сојуз-
ни органи на управата, во соработка со соодветните 
органи на републиките и на автономните покраини; 

посебно за мерките во рамките: 
— на надворешнотрговскиот систем и девизни-

от режим — Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, заедно со Сојузниот секретаријат за фи-
нансии и со Народната банка на Југославија, а во 
соработка со соодветните органи на републиките и 
на автономните покраини; 

— на системот на придонесите и даноците и 
системот на финансирањето на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници — соодветните органи на републиките и 
на автономните покраини, во соработка со Сојузни-
от секретаријат за финансии; 

— -системот и политиката на цените — Сојуз-
ниот секретаријат за пазарот и цените, во соработ-
ка со соодветните органи на републиките и на ав-
тономните покраини; 

— на усовршувањето на банкарскиот и кредит-
ниот систем — Сојузниот секретаријат за финансии, 
во соработка со Народната банка на Југославија и 
со соодветните органи .на републиките и на авто-
номните покраини; 

— системот на мерките за поттикнување побрз 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово; 

9) изработка и разгледување на основата на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година: 

р о к : до крајот на февруари 1975 година осно-
вата на општествениот план се доставува до Сојуз-
ниот извршен совет, а кон крајот на март до Со-
бранието на СФРЈ, до републиките, автономните 
покраини, Стопанската комора на Југославија, Кон-
ференцијата на ССРНЈ и до другите заинтересирани 
органи и организации, а до крајот на мај таа го-
дина се врши јавна дискусија; 

н о с и т е л н а р а б о т а т а : Сојузниот завод 
за општествено планирање, во соработка со сите 
други носители и учесници во планирањето; 

10) изработка на предлог и усвојување на Оп-
штествениот плав* на Југославија за Периодот од 
1976 до 1980 година: 

р о к : до крајот на'септември 1975 година пред-
логот на општествениот план се доставува до Со-
јузниот извршен совет и до другите носители и уче-
сници во планирањето, а до крајот на октомври — 
до Собранието на СФРЈ, со тоа што да се усвои до 
крајот на 1975 година; 

н о с и т е л на р а б о т а т а : Сојузниот завод 
за општествено Лланирање, во соработка со другите" 
носители и учесници во планирањето. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет, заедно со извршните 

совети на републиките и автономните покраини и со 
Стопанската комора на Југославија, ќе се грижи за 
спроведувањето на сите подготовки врз изработката 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година. 

Извршните органи на општествено-политичките 
заедници., во заедница и соработка со организации-
те на здружениот труд, со деловните заедници, со 
самоуправни интересни и други заедници, со комо-
рата, синдикатот, со општествено-политичките и 
други самоуправни организации, ќе подготват со-
одветни акциони програми за изработка и донесу-
вање на општествените планови, применувајќи ги 
начелата и постапките што произлегуваат од Уста-
вот на СФРЈ и од овој договор. 

Со програмите за изработка и донесување на 
општествените планови треба да се одредат тековите 
на изработката на плановите, задачите, носителите 
на работите и роковите, во согласност со Програма-
та за работа врз изработка на Општествениот план 
на Југославија. 

Член 15 
Стопанската комора на Југославија и републич-

ките и покраинските стопански комори ќе органи-
зираат самоуправно спогодување, односно договара-
ње за прашањата од заеднички интерес. 

Во својата работа, стопанските комори сорабо-
туваат и разменуваат информативни материјали со 
заводите за општествено планирање на соодветните 
општествено-политички заедници и со самоуправни-
те интересни заедници. 

Во рамките на Стопанската комора на Југосла-
вија, ќе се координира изработката на плановите И 
на програмите за работа и развој во организациите 
на здружениот труд од областа на стопанството и 
во деловните заедници и други заедници, во сора-
ботка со републичките, покраинските и основните 
стопански комори и со соодветните научни и други 
установи и со органите на општествено-политички-
уе заедници за планирање. . . . 
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Во Стопанската комора на Југославија, врз ос-
нова на сопствените согледувања, научните студии 
и предлозите од републичките и покраинските сто-
пански комори* од соодветните организации на 
здружениот труд и од деловните заедници, спогод-
бено се усогласуваат развојните можности на оддел-
ни групации, дејности и на стопанството во целина. 

Член 16 
Синдикатот ќе учествува во планирањето и про-

грамирањето на развојот на сите носители на сто-
панската и општествената активност, со посебно ан-
гажирање врз утврдување на политиката на дохо-
дот и на личните доходи, на личната потрошувач-
ка, на општествениот стандард, на станбената по-
литика, на вработеноста и вработувањето и др. а во 
врска со тоа и врз утврдување на приоритетните 
цели и правци на развојот. 

Синдикатот особено ќе развива активност врз 
вклучување на работните луѓе во утврдувањето на 
плановите и ћрограмите за работа и развој, како и 
врз развивање и примена на самоуправниот систем 
на планирање. 

Синдикатот дава предлози и покренува иниција-
тива за склучување самоуправни спогодби и опште-
ствени договори за прашањата од општ интерес за 
понатамошниот развој и учествува во донесување-
то на општествениот договор за прашањата на раз-
војната политика. 

Посебно внимание Синдикатот ќе му посвети на 
утврдувањето на развојната политика во областа на 
општествените дејности и усогласување на програ-
мите за развој на општествените дејности со про-
грамата за развој на стопанството. 

Член 17 
Се очекува дека, по потреба, на разни нивоа на 

стопанската и општествената организираност ќе се 
вклучуваат во работата врз подготовка на плано-
вите и други заинтересирани фактори, посебно кога 
се работи за одредени прашања од специфичен ин-
терес, за одделни субјекти кои можат активи А да 
придонесат за конципирањето на развојот на одре-
дени подрачја или дејности. 

Член 18 
Овој договор да се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 
Бр. 30-4/74 

26 јуни 1974 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
член на Сојузниот извршен совет и претседател на 
Сојузниот комитет за општествено планирање, 
Милорад Бировљев, е. р. -
За СР Босна и Херцеговина, 
заменик-директор на Републичкиот завод за плани-
рање и економски истражувања, 
Менсур Смајловић е. р. 
За СР Македонија, 
член на Извршниот совет и директор на Републич-
киот завод за општествено планирање, 
Павле Тасевски, е. р. 
За СР Словенија, 
претседател на Комитетот на Извршниот совет за 
општествено планирање,. 

.Јојке Законшек, е. р. 
За СР Србија, 
член на Извршниот совет, 
Борисав Сребрни, е. р. 
За СР Хрватска, 
член на Извршниот совет, 
Еторе Поропат, е. р. 
За СР Црна Гора, 
помошник-директор на Републичкиот завод за оп-
штествено планирање, 
Радивое Драгашевић е. р. 

За САП Војводина, 
член на Извршниот совет, 
д-р Љубица Теслиќ-Надлачки, е. р. 
За САП Косово, 
член на Извршниот совет и директор на Цокраин-
скиот завод за општествено планирање. 
Исмет Гусија, е. р. 
За Стопанската комора на Југославија, 
претредател на Стопанската комора на Југославија, 
Илија Ваниќ, е. р. 
За Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија-, ' 
секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, 
Шеготан Никола, е. р. 

630. 
Врз основа на член 124 ед Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на СР Ма-
кедонија, Извршниот совет на СР Словенија, Из-
вршниот совет на СР Србија, Извршниот совет на 
СР Хрватска, Извршниот совет на СР Црна Гора, 
Извршниот совет на САП Војводана и Извршниот 
совет на САП Косово, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА ЧО-
ВЕКОВАТА СРЕДИНА И ПРОСТОРНОТО УРЕДУ-

ВАЊЕ 

* Член 1 
Тргнувајќи од правата на републиките и на 

автономните покраини, во областа на човековата 
средина и просторното уредување, како и од над-
лежноста на органите на федерацијата во областа 
на заштитата и унапредувањето на човековата сре-
дина што се од интерес за целата земја и меѓуна-
родната заедница (во понатамошниот текст: чове-
ковата средина), Сојузниот извршен совет, изврш-
ните совети на републиките и извршните совети на 
автономните покраини (во понатамошниот текст: 
учесниците на Договорот) се согласија да го склу-
чат овој договор заради заедничка работа во обла-
ста на човековата средина и просторното уреду-
вале. 

Член 2 
Предмет и цел на овој договор е организирање 

и обезбедување заедничка работа на следење на 
состојбата и согледување на појавите во областа 
на човековата средина и просторното уредување и 
работа на усогласување на активноста на учесни-
ците на Договорот на решавање прашања од ин-
терес за две или повеќе републики и автономни 
покраини, односно прашања од интерес за целата 
земја во таа рбласт,,а особено во поглед на нор-
мативно^ уредување, спроведувањето на пропи-
шаните мерки, меѓународната соработка и научно-
то истражување од заеднички интерес. 

Член 3 
Заради остварување на заедничката работа од 

член 2 на овој договор, се основа Совет за човеко-
вата средина и просторното уредување (во пона-
тамошниот текст: Советот), како заедничко тело 
на федерацијата, републиките и автономните по-
краини. I 

Член 4 
Советот разгледува прашања од областа на чо-

вековата средина и просторното уредување заради 
унапредување на работата во тие области и на 
надлежните органи на учесниците на договорот им 
предлага мерки за нивнр усогласено решавање, а 
особено: 

1) го разгледува спроведувањето на законите и 
другите прописи и општи акти донесени во областа 
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на човековата средина и просторното уредување, 
особено од гледиштето на усогласеноста на актив-
носта на тие органи и други фактори во нивното 
спроведување и за тоа им дава мислење и пред-
лози на надлежните органи на учесниците на До-
говорот; 

2) дава иницијатива за донесување на прописи, 
односно разгледува нацрти и предлози на прописи 
во областа на човековата средина и просторното 
уредување што ги приготвуваат органите на учес-
ниците на Договорот и на тие органи им дава ми-
слења и предлози за усогласено и ефикасно реша-
вање на прашањата; 

3) разгледува прашања на соработката со дру-
ги државни и меѓународни организации во областа 
на човековата средина и просторното уредување и 
на надлежните органи им предлага мерки за ор-
ганизирање и остварување на таа соработка, а по 
одлука на надлежен орган учествува во работата 
на соодветни меѓународни организации; 

4) соработува со научноистражувачки орга-
низации во областа на човековата средина и про-
сторното уредување и на тие организации им пред-
лага усогласување на нивните програми На работа-
та со потребите на општеството во тие. области, а 
на надлежните органи на учесниците на Договорот 
им предлага мерки 'за развој на научноистражу-
вачката работа во тие области. 

Член 5 
Советот го сочинуваат по двајца претставници 

од секоја република и од секоја автономна по-
краина, и, по еден претставник на сојузните орга-
ни на управата кои ќе ги определи Сојузниот из-
вршен совет. 

Претставниците на републиките и на автоном-
ните покраини ги делегираат извршните совети на 
тие општествено-политички заедници, а претстав-
ници на сојузните органи на управата ги опреде-
лува Сојузниот извршен совет. 

Советот работи во седници. 
Член 6 

Советот избира претседател и потпретседател 
од редот на своите членови. 

Претседателот и потпретседателот на Советот 
се избираат на четири години. 

Советот го назначува и го разрешува секрета-
рот на советот. 

Член 7 
Претседателот го претставува Советот, ги сви-

кува седниците на Советот, претседава на седни-
ците на Советот и се грижи за организирањето на 
работата и за -извршувањето на заклучоците на 
Советот. 

Потпретседателот го заменува, претседателот во 
случај на негова спреченост или отсутност и, во 
спогодба со претседателот, врши други работи од 
делокругот на претседателот. 

Седниците н& Советот се свикуваат врз основа 
на заклучоците на Советот, на барање од најмалку 
една третина од учесниците на Договорот или на 
иницијатива на претседателот на Советот. 

Членов 
Советот може, заради приготвување или извр-

шување на задачи од својот делокруг, да формира 
работни тела од редот на своите, членови и од 
други лица и да им определува задачи и овласту-
вања (на пример: за заштита на природата, води-
те, воздухот, за градителското наследство, за ин-
фраструктурата, за научноистражувачката работа, 
за меѓународната соработка и ел.). 

Член 9 
Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни нивните 

органи на управата, без надоместок, да му укажу-
ваат стручна соработка на Советот во извршува-
њето на неговите задачи, како и на Советот да му 
ставаат на увид, односно на располагање податоци 
и други материјали со кои располагаат, а кои, спо-
ред заклучок на Советот, се неопходни за работата 
на Советот. 

Член 11 
^Учесниците на Договорот ги поднесуваат тро-

шоците за учествувањето на своите претставници 
во работата на Советот. 

Сојузниот извршен 1 совет обезбедува простории 
за потребите на Советот, како и за вршење на 
определени стручни и административни работи за 
потребите на Советот. 

Член 12 
Постапката за измени и дополненија на овој 

договор се поведува на предлог од најмалку една 
третина од учесниците на Договорот. 

СекоЈ учесник на Договорот може да го отка-
же овој договор, со тоа што отказот влегува во 
сила кон крајот иц календарската година во која 
Договорот е откажан. 

Член 13 
Овој договор влегува во сила кога ќе го пот-

пишат учесниците на Договорот. 

' . Член 14 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
38 Бр. 350-6/74 

24 јуни 1974 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет 
потпретседател на Сојузниот извршен совет, 
д-р Антбн Вратуша, е. р. 

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина 
член на Извршниот совет и републички секретар 
за урбанизам, станбени и комунални работи, 
Недељко Стипик, 
За Извршниот совет на СР Македонија 
член на Извршниот совет и републички секретар за 
урбанизам, станбени и комунални прашања, 
Томислав Папеш, 
За Извршниот совет на СР Словенија 
член на Извршниот совет и републички секретар 
за урбанизам, ; 
Борис Микош, 
За Извршниот совет на СР Србија 
член на Извршниот совет и претседател на Коми-
тетот за заштита на животната средина, 
Ратко Вујновић, 
За Извршниот совет на СР Хрватска 
републички секретар за урбанизам, градежништво, 
станбени и комунални работи, 
Станко Манестар, 
За Извршниот совет на СР Црна Гора 
.член на Извршниот совет и републички секретар 
за стопанство, 
Радомир 1>ачиќ, 
За Извршниот совет на САП Војводина 
член на Извршниот совет и покраински секретар 
за урбанизам, 
Нада Рамаданов!!!?, 
За Извршниот совет на САП Косово 
член на Извршниот совет и покраински секретар за 
урбанизам, 
Мустафа Бехљули, 
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631. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Македонија, Социјалис-
тичка Република Словенија, Социјалистичка Репуб-
лика Србија, Социјалистичка Република Хрватска, 
Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина и Социјалне-, 
тинка Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ВИСОЧИНАТА НА ОП-
ТОВАРУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1974 

ГОДИНА 

Член 1 
Заради утврдување на заедничките критериуми 

За височината на оптоварувањето на доходот на 
организациите на здружениот труд и на граѓаните 
во 1974 година, републиките и автономните покра-
ини се согласни да ги преземат мерките предвиде« 
ни со овој договор, во согласност со политиката 
утврдена во Резолуцијата за основите на полити-
ката на општествено-економскиот развој на Југо-
славија во 1974 година и со актите на републиките 
и автономните покраини за политиката на опште-
ствено-економскиот развој во 1974 година. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини со свои -

мерки и акти ќе обезбедат вкупните средства за 
општата и заедничката потрошувачка во 1974 годи-
на да растат во согласност со општествено-економ-
скиот развој на републиката, односно на автоном-
ната покраина, а најмалку за еден цроцентен поен 
побавно од порастот на општествениот производ на 
републиката, односно автономната покраина. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни побавниот пораст на вкупните средства за оп-
штата и заедничката потрошувачка, -во рамките 
утврдени во член 2 од овој договор, да се обезбеди 
по пат наѓ самоуправни спогодби, општествени до-
говори и други мерки на општествено-политичките 
заедници, самоуправните интересни заедници и ор-
ганизации на здружениот труд, водејќи при тоа 
сметка за специфичните потреби во републиката и 
автономната покраина за диференцираниот пораст 
и селективно™ насочување на средствата за поод-
делни заеднички општествени потреби што се фи-
нансираат од средствата на општата и заедничката 
потрошувачка. 

Член 4 
Републиките и автономните покраини побавни-

от пораст на средствата за општата. и заедничката 
потрошувачка во 1974 година, во рамките и на на-
чинот предвиден со чл. 2 и 3 од овој договор, ќе 
го обезбедат по пат на селективна примена на ин-
струментите на даночниот систем и на системот на 
финансирањето, како што се: ограничување на во-
ведувањето на нови, односно зголемување или на-
малување на поодделни постојни обврски од дохо-
дот на организациите на здружениот труд и од лич-
ните доходи на работниците — за финансирање на 
општата и заедничката потрошувачка. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сни одредбите на став 1 од овој член да не се при-
менуваат на средствата што се издвојуваат за за-
едничката потрошувачка врз основа на склучените 
самоуправни спогодби и општествени договори. 

Член 5 
Републиките и автономните покраини, во согла-

сност со сојузните прописи, на единствен начин ќе 
го следат движењето на средствата за општата и 

заедничката потрошувачка според податоците од 
општествените сметки што ги водат корисниците на 
општествени средства и Службата на општественото 
книговодство, и со' свои мерки во текот на годи-
ната ќе обезбедат усогласување на движењето на 
тие средства со движењето на општествениот про-
извод во републиката, односно автономната покра« 
ина, — во рамките утврдени во член 2 од овој до-
говор. 

Член в 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни мерките на даночната политика да се усогласат 
со утврдената политика на цените заради ублажу-
вање на нивниот пораст и вкупното ниво на даноч-
ните зафаќана, а посебно данокот на промет по еди-
ница производ, во 1974 година да не се зголемува 
на секторите што имаат позначително влијание врз 
порастот на трошоците на животот и порастот на 
цените што влијаат врз трошоците на стопанството. 

Член 7 
Општата стапка на посебниот републички, одно-

сно покраински данок на промет на производи во 
1974 година, републиките и автономните покраини 
нема да ја зголемат над просечната стапка на овој 
данок во 1973 година во сите републики и автоно-
мни покраини. 

По пат на договор со општините на својата те-
риторија и со други мерки, републиките и автоном-
ните покраини ќе обезбедат височината на општата 
стапка на посебниот општински данок на промет на 
производи во 1974 година да не се зголемува над 
просечната стапка на овој данок во републиката, 
односно автономната покраина во 1973 година. 

Просечната стапка на посебниот републички, 
односно покраински данок на промет на производи 
за 1973 година ќе ја утврди Сојузниот секретаријат 
за финансии, во спогодба со републичките и покра-
инските секретариј ати за финансии, во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на овој до-
говор, а просечната стапка на посебниот општински 
данок на промет на производи — републичкиот, од-
носно покраинскиот секретаријат за .финансии, во 
истиот рок. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до̂  3 на овој 
член, републиките и автономните покраини можат 
да обезбедат збирната општа стапка на посебниот 
републички, односно покраински и општински данок 
на промет во 1974 година во републиката, односно 
автономната покраина да може да изнесува до 
10,23%. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини можат со 

свои прописи да воведуваат или да овозможат во-
ведување на нови, односно зголемување на постој-
ните даноци, и тоа: 

1) на средствата за репрезентација, реклама и 
пропаганда; 

2) на личните доходи од работен однос на ужи-
вателите на пензија; 

3) на личните доходи на работниците по основ 
на работа подолга од полното работно време, освен 
на личните доходи на работниците по овој основ во 
организациите на здружениот труд во областа на 
стопанството во кои таквата работа, поради техно-
лошкиот процес на производството, е неопходна; 

4) на приходите од имот и на имот на граѓани; 
5) на личните примања по основ на граѓанско-

правен однос; 
/6) на вкупниот приход на граѓаните, освен на 

приходот по основ на редовен работен однос; 
7) на прометот на недвижности и права; 
8) на приходите од самостојно вршење на сто-

, лански и нестопански дејности, освен на личните 
доходи од земјоделска дејност. . 
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Член 9 
Одредбите на овој договор не се однесуваат на 

интерните заеми во рамките на организациите на 
здружениот труд и на здружувањето на средствата 
на организациите на здружениот труд во областа на 
стопанството. -

Член 10 -
Додатните оптоварувања воведени врз основа на 

Договорот за височината и критериумите на додат-
ното оптоварување на граѓаните и организациите 
на здружениот труд од областа на стопанството со 
стабилизациони даноци, стабилизацији заеми и 
стабилизационо штедење во 1973 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/73) не можат да се продол-
жуваат. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сни да ја преиспитаат можноста за укинување на 
додатните оптоварувања од став 1 на овој член и 
пред истекот на рокот за кој се воведени. 

Член И 
Овој договор ќе се применува од 1 јануари 1974 

година. 

Член 12 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат собранијата на републиките и автономните по-
краини. 

Член 13 
Овој договор да се објави во „Службен лист на 

СФРЈ44. 

Бр. 430-2/74 
24 јуни 1974 година 

Белград 

За СР Босна и Херцеговина, 
член на Извршниот совет, 
Ђорђе Леклиќ, е. р. 
За СР Македонија, 
член на Извршниот совет и републички секретар за 
финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 
За СР Словенија, 
член на Извршниот совет и републички секретар за 
финансии, 
Јоже Флорјакчич, е. р. 
За СР Србија, 
член на Извршниот совет PI републички секретар за 
финансии. 
Милош Милосављев^, е р. 
За СР Хрватска, 
член на Извршниот совет и републички секретар за 
финансии, 
Мирко Скакиќ, е. р. 
За СР Црна Гора, 
заменик-републпчтш секретар за финансии. 
Данило Алексиќ, е. р. 
За САП Војводина, 
член на Извршниот совет и покраински секретар за 
финансии. 
Здравко Мутни, е. р. 
За САП Косово, 
.член на 'Извршниот совет и покраински секретар за 
финансии, 
Гемшит Дурити, е. р* 

632. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците ка про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУ-

ДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 април 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рударски експлозивни ма-
теријали, со тоа што производител ските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголе-
мат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, и тоа за: бавногореч-
ки шташш во просек до 85%, а за друг рударски 
експлозивен материјал — во просек до 52%, а според 
деловниците што се составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што с£ предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 690 од 25 јуни 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот 'на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ1. 

Претставници на производителите: „Камник" — 
Камнмк, „Милоје Захиќ" — Крушевац, „Побе-
да" — Горажде, „Слободан Принцип—Сељо" — 
Витез и УПИС — Сараево. 

' Претставници на купувачите-потрошувачи: 50 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

633. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КЕ-

РАМИЧКА ГЛИНА ОД ТИПОТ „ГОНЦЕ" 

1. Цретставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 април 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за керамичка глина од типот 
„Говце"., со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ја зголемат сво-
јата затечена продажна цепа, при постојните услови 
на продажбата, така што највисоката продажна 
цена да изнесува 350 динари за една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе 
го продаваат, односно купуваат по цената и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбава, 

3. Ка оваа спогодба да^е согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 236 од 25 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: Товарна изо-
лацијскега материјала — Лашко. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
гокерамика" — Загреб, Керамичка индустрија — 
Либоје и „Керамика" — Младеновац. 
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634. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА 

АЗОТНА КИСЕЛИНА 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 мај 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за азотна киселина, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ја зголемат својата затечена 
продажна цена, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоката продажна цена да из-
несува 2,40 динари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе 
го продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што" се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 243 од 25 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Азот" — 
Горажде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Милан Благојевиќ", — Лучани, „Зорка" — 
Шабац, УПИС — Сараево, РТБ — Бор и „Прва 
Искра" — Барич. 

635. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА 

АМОНИУМ НИТРАТ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 мај 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течената цена за амониум нитрат, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата затечена продаж-
на цена, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цена да изнесува 
2,20 динари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе 
го продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр.. 741 од 25 јуни 1974 
година. 

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

Претставник на производителите: „Азот" 
Горажду. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Камник" — Камник, „Милоје Закиќ" — Кру-
шевац и „Слободан Принцип-Сељо" г - Витез. 

636. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕШ-

ТАЧКИ КОРУНД 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 април 1974 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена еа 
затечените цени за вештачки корунд, со тоа што 
пр »изводите леќите организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите постојни затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, во просек до 21%, а според ценовникот кој е 
составен дел на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по Јоните и под ус-
ловите што се предвидени со спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 235 од 25 јуни 1974 го 
дина. 

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

Претставник на производителите: Товарна ду-
шака — Руше. 
Претставници на купувачите-потрошувачи. „8. 
Март" — Ада, „Свати" — Марибор, „Комет" — 
Зрече, „Иднина" — Кратово 'и „Катран" — За-
греб. 

637. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИМ-
ПРЕГНИРАНИ СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ, ИМПРЕГ-
НИРАНО РУДНИЧКО ДРВО, ИМПРЕГНИРАНИ 

'КОЦКИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ, ИМПРЕГНИРАНИ 
ПЛОЧКИ И ИМПРЕГНИРАНИ ШТИЧМЊА ЗА ПО-

КРИВАЊЕ КАБЛИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 декември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за импрегнирани столбови за 
водови, импрегнирано рудничко дрво, импрегнирани 
коцки заЧкшлочување, импрегнирани плочки и им-
прегнирани штичиња за покривање кабли, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/т5 

1) столбови за водови од 6 до 1̂5 m дол-
жина и рудничко дрво од ела-смрека, 
импрегнирани со СВ соли 1.500 

2) столбови за водови од 6 до 15 m дол-
жина и рудничко дрво од бор-ариш, им-
прегнирани co 'CB соли 1.600 

3) столбови за водови од б до 15 m дол-
жина и рудничко дрво од ела-смрека> 
импрегнирани со креозотно масло . 1.500 
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Дин/т ѕ 

4) столбови за водови од 6 до 15 m дол-
жина и рудничко дрво од бор-ариш, 
импрегнирани со креозотно масло 1.600 

5) Столбови за водови од 6 до 15 m дол-
жина и рудничко дрво од иглолисници, 
импрегнирани според комбинирана пос-
стапка 1.600 

6) столбови за водови од в до 15 m дол-
жина и рудничко дрво од иглолисници, 
импрегнирани според комбинирана пос-
тапка со додатна заштита 1.800 

7) дабови импрегнирани коцки за попло-
чување 4.000 

8) букови импрегнирани коцки за попло-
чување ' 3.200 

9) борови импрегнирани коцки за поплочу-
вање 3.500 

Дин/парче 

10) импрегнирани плочки од топола 1,50 
11) импрегнирани штичиња за покривање 

кабли, димензија 500 X 160 X 24 mm 6,40 
12) импрегнирани штичиња за покривање 

кабли, димензија 500 X 130 X 24 mm 5,20 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 60 од 26 јуни 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: 8 производи-
тели потписници на спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 31 
купувач-потрошувач потписник: ,на спогодбата. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јоксовић-Радосављевић Димитрија Нада, Киће-
вић Божидара Милош, Костић-Павловић Радивоја 
Станица, Милачић Зарије др Душан, Мишић Дане 
Смиља, Пешић Драгутина Емилијан, Радовић Раду-
ле Ђуза, Стекић Милорада Сава; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић Цветка Михајло, Бјелановић Мар-
ка Душан, Богдановић-Рајић Живојина Видосава, 
Бошковић-Јовановић Ђорђа Мирослава, ЧитакоЕић-
-Јоксимовић Бошка Радмила, Ђуковић Веселина 
Милојка, Ћурчић Радивоја Душан, Драгутиновић-

• Михаиловић Тихомира Вера, Дракулић Ђуре Ђуро, 
Исаиловић Животе Здравко, Јанковић Ставре Ми-
лан, Јоковић Милоша Војимир, Јовић Мила Драган, 
Косић Душана Златибор. Козомора Пере Ђурађ, Ла-
заревић-Крлић Илије Лепосава, Луковић Љубоми-
ра Милојко, Матуновић-Шекарић Василија Милица, 
Меаделсон-Гвозденовић Вељка Недељка, Милинко-
вић-Димитриј евић Станислава Рајна, Најдановић 
Живана др Милорад, Николић Живка Димитрије, 
Поповић Радомира Никола, Секулић Милана Миле-
на, Стевин-Новак Виктора Нада, Љубисављевић-
-Урошевић Драгољуба Милица, Вукичевић-Сарап 
Блаже Александар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аћимовић Миливоја Богданка, Антониј евић 
Светозара Велимир, Блаца Рамадана Адем, Деле-
вић-Петровић Петра Радмила, Динић-Шеган Рафа-
ила Десанка, Дуњић Радојице Петар, Капон Самуи-
ла Давид, Корица Милана Душан, Матић Јордана 
Себирад, Морачић Спире Богдан, Нинковић-Петро-
»ић Милана Милева, Новосел Владимира Миодраг, 
Скорић Ђуре Марко, Стаматовић-Обрадовић Ма-
ринка Десанка, Стошић Миливоја Миодраг, Ворка-
лић-Сенић Павла Нада, Живановић-Живановић 
Живана Мино дора; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕЌЕЦ 

Аћимовић Спасоја Живорад, Антоновић Матеје 
Драгић, Алексић Милована 'Здравко, Алемпијевић 
Миливоја Добривоје, Антић-Поповић Михајла Ан-
ка, Антић-Илић Вукосава Надежда, Аритановић 
Мите Станимир, Арсикин-Груј ић Василија Латин-
ка, Арсовић-Ђорђевић Петра Катарина, Аврамовић 
Милуна Михаило, Азири Ђезаира Исмаил, Бабић 
Теофан Симеон, Бајић Гавре Даринка, Бајић-Нико-
лић Илије Надежда, Бакић-Бубњевић Душана Ко-
виљка, Балзак Јанка Момчило, Банковић Ђорђа То-
дор, Натал овић-Чонград ац Вељка Катарина, Бого-
јевић-Парлић Петра Видосава, Богосављевић Че-

\ домира Константин, Бојановић Радомира Георгина, 
Божовић-Спасић Владимира Љиљана, Брковић-Пе-
тровић Тихомира Љиљана, Буковац-Пето Михаила 
Јохана, Цветковић Јанићија Никола; 

Пирић Милосава Добривоје, Чакан-Киадгеци 
Павла Јелена, Чохаџић-Јозановић Вукашина Зори-
ца, Чолић Богдана Бранислав, Чоловић Марка Вла-
димир, Чучковић-Станковић Десимира Милинка, 
Дабић-Стојановић Проке Радојка, Давидовић Ми-
хајла Љубинка, Дедић-Перић Стевана Марија, Де-
хељан Кузмана Трајан, Динић-Дам јанов Милана 
Христина, Дишовић-Ризнић Милутина Милица, Дра-
гишић-Су бановић Јована Невенка, Дуловић-Туру-
б^товић Лазара Ружица, Дуловић Радисава Спасоје, 
Ђаковић Николе Милош, Ђорђевић Петра Алексан-
дар, Ђорђевић-Вујновић Боже Десанка, Ђорђевић 
Богомира Драгиша, Ђорђевић-Алексић-Косте Јован-
ка, Ђорђевић-Стојчевић Николе Љубица, Ђорђевић-
-Лончар Стојана Марија, Ђорђевић Борисава Ра-
домир, Ђорђевић Живојина Витомир, Ђурић-Јова-
новић Чедомира Милица; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Еремић Чеде Вера, Филиповић Драгољуба Ђор-
ђе, Гај ић-Јанковић Добросава Милица, Гаврановић 
Николе Љубан, Газдић-Станић Милоша Јелица, Ге-
цић Саве Војислав, Глигоријевић-Смиљанић Живка 
Надежда, Глумац-Поповић Марка Дивна, Гмитро-
вић Димитрија Станиша, Говедарица. Спасоја Вели-^ 
мир, Грачанин Милоша Милорад, Гранфил-Мушонг 
Јована Аница, Грегорешак-Калиновић Боривоја 
Мирослава, Грицкат-Радуловић Ђорђа Ирена, Гу-
беринић Саве Вукашин, Гутовић Јевросима Спасо-
је, Хаџић Радована Богољуб, Хаџић-Мишић Стоја-
дина Добрила, Харизаиов Михајла Спас, Хас-Јове-
тић Вукашина Невенка, Игњатовић-Савић Василије 
Косовка, Игњатовић-Гајчић Богоја Љиљана, Илић-
-Стефаповић Чедомира Олга, Илић Зафира Радисав 
Илић Манојла Живојин, Инђин Пантелије Милош, 
Инђин-ПГуњеварић Драгомира Вера, Иванић-Ђур-
ђевић Милорада Бранислава, Ивков Гаје Небојша, 
Ивковић Радоја Момчило; 

Јаковљевић Марка Радомир, Јакшић-Дебељковић 
Душана Љубица, Јанић Максма Божидар, Јанковић-
-СтојаЕЈовић Драгана Зорка, Јевтић-Јаковљевић Ми-
лоша Ружица, Јевтовић-Даниловић Драгомира Ол-
га, Јоцић-Ловриновић Јосипа Љубица, Јоксимовић 
Јосипа Душан, Јовановић Лазара Бранко, Јовановић-
-Поп Јованов Петра Милица, Јовановић-Ивковић 
Косте Надежда, Јовановић-Цви јовић Драгића Рад-
мила, Јовановић Милована Савета, Јовановић Љу-
бомира Сима, Јовановић Драгољуба Светозар, Јова-
новић-Аћимовић Дмитра Зора, Јуришић Милоша 
Светозар, Кајганић-Касапић Николе Вера, Каидић-
-Видић Влајка Милева, Караниколић Јована Зоран, 
Карановић Саве Анка, Карањац Ђуре Загорка, Кне-
жевић-Бард а Луке Бранка, Коен Арона Самуило, 
Којић Драгољуб Миливоје, Копривица Јагоша 
Данило, Корица Милице Душан, Косовац Јована 
Милутин, Косовац-Калинић Мате Марјана, Костић 
Божидара Радосав, Ковачсвић-Кангрга Данила 
Мирјана, Ковачевић-Илић Драгомира Оливера, Ко-
вачевић Миладина Слободан, Ковачевић Јевте Ве-
ра, Ковачевић Луке Владимир, Крстић-Костић Жи-
војина Јованка, Крстић Владете Слободан, Крути-
ков-Круглов Владимира Тамара; 

Лаковић-Поповић Тодора Даринка, Ла;;ић-Тека-
вец Јакоба Марија, Лазаревић Јована Драгиша, Ла-
заревић-Орлић Петра Мирјана, Лазаревић-Поповић 
Светомира Злата, Лазић Бранислава Ксенија .Лазић 
Љубише Стаменко, Лазић-Ђелић Милутина Зорка, 
Лазовић-Мркшић Марка Даница, Леви Исака Јосиф, 
Милер-Николић Миливоја Драгица, Лукић Раде 
Олга, Луковић Мате Дмитар, Љешевић Максима 
Душан, Љубисављевић-Чакић Ђуре Станислава, Ма-
дић-Станковић Видоја Јасмина^ Маџаре^ић-Косто-
вић Алексе Винка, Макаров Глигорија Евгеније, 
Максимовић Недељка Милош, Малуцко^ић Ненада 
Велимир, 'Мандић Пантелије Цветко, Маринковић-* 
-Макар Мате Даница, Марковић Матеја Богољуб, 
Марковић-Текавац Јакова Драгица, Марковић Де-* 
јана Федор, Масникоса-Кричка Марка Ружа, Ма-« 
тић-Маровић Бранко Даринка, Михаиловић-Грубач 
Благоте Милева, Михаиловић-Родић Јанка Милица, 
Михаиловић-Петковић Трајка " Зорка, Мијатовић* 
-Петровић редељка Милена, Милановић-Глигорије-
вић Стојана Душица, Милановић Славка дужица, 
Милановић Милана Зоран, Миленковић Ивана Дра-
гослав,Миленковић-Бранковић Радомира Владанка, 
Милетић .Светомира Драгомир, ' Милић-Радосавље-
вић Богољуба Ленка, Милошевић Живојина Чедо-
мир, Милошевић-Лазаревић Велимира Вера, Ми-
лошевић Радула Владимир, Миловановић Богољуба 
Десанка, Миловановић-Ненадов С&ве Катица, Миљ-
ковић-Јанковић Боривоја Јелисавета, Мирчетић Мк-» 

лутина Милоје, Мишевић-Радисављевић Милорада 
Милица, Митић Трифуна Богољуб, Митровић-Ђо-
кић Здравка Мил^ка, Митровић-Нинковић Ђуре 
Смиљка, Младеновић Рајка Милован, Мојић-Попо-
вић Илије Александра; 

Навалушић Пере Веселин, Недељков-Шинжар 
Дамјана Лепосава, Недовић-Праштало Петра Не-
дељка, Некта риј евић Стевана Михајло,, Ненадовић 
Ивана Петар, Нешић-Миодраговић Милинка Љуби-
ца, Нешовић Мијалка Марко, Нићифоровић-Ивко-
вић Грује Цмиљана, Никитовић Радивоја Богиша, 
Николић Константина Душан, Николић-ЈГавриловић 
Јеврема Љубица, Николић Ђорђа Милица, Николић 
Владимира Радојица, Николић-Стојиљковић Во-
јислава Ружица, Николић Димитрија Станко, Нове-
лић-Станојсвић Светнела?.а Гордана, Новоградић-
-Бајин Драгутина Анка, Нолсинић-Стојаковић Ђор-
ђа Роксанда, Орлов-Стојадиновић Миливоја Вера, 
Палачковић Милоша Борислав, Пан тел ић-Мишко-
вић Милана Јаворка.~Пауновић-Стојановић Филипа 
Станислава, Павловић-Ђорђевић Војислава Дара, 
Павловић Душана Филип, Павловић Ивана Мирко, 
Пенезић Спасоја Видоје, Пешић Каменка Даринка, 
Петковић-Филиповић Томе Стана, Петронијевић 
Александра Живорад, Петровић Милана Ђорђе, Пе-
тровић Ђорђа Глигорије, Петровић Луке Миодраг, 
Петровић Милоја Србислав, Петровић Драгомира 
Светислав, Пој ић Стевана Чедомир, Поповић-Јевре-
мовић Боривоја Бранислава, Поповић бранислава 
Бранко, Поповић Сретена Чедомир, Поповић-Веско-
вић Симе Лепосава, Поповић-Милановић Богдана 
Милица, Поповић-Глишовић Милутина Станија. По-
тић-Делчић Ђорђа Венета, Прибићевић Петра Мил-
ка, Протић Ивана Дивна, Прванов Делче? Иван; 

Радевић Милана Велимир, Радосављевић-Ву-
ловић Здравка Вера, Радовановић-Ђорђевић Димче 
Косара, Радовановић Петра Милева, Радова новић 
Божидара Мирослав, Рађоновић-Ранчић Љубомира 
Љубинка, Рајковић Симе Душан, Ракић Животе 
Раденко, Раниловић-Тасић Драгољуба Марија, Рат-
ковић-Ђукановић Војина Мирослава, Ратковић Са-
ве Олга, Ражњатовић-Церић Марка Десанка, Рибар-
-Милосављевић Николе Душанка, Ристић Димитри-
ја Боривоје, Ристовић Николе Живорад, Рогановић 
Марка Радоје, Рокић -Стевана Лепосава. Симентић 
Живка Миодраг, Симоновић Милутина Радојка, 
Спасеновић Димитрија Коста, Спасојевић Спасоја 
Надежда, Срећкозић-Вранешевић Аврама Даница, 
Срећковић Николе Радован, Сремац Душана Слав-
ко, Стаменовић Алексе Живко, Станишић Јована 
Драгутин, Станишић Михаила Стеван, Станчић 
Стоиљка Стојан, Станковић Душана Драгиша, Сте-
фанов-Маној ловић Милана Савка, Стефановић Ми-
лована Богољуб, Стефановић-Недељковић Ђорђа 
Јаворка, Стефановић Ристе Мирослав, Степановић 
Тиосава Здравко, Стојадиповић Димитрија Божи-
дар, Стојадиновић-Чобановић Раде Милосава, Сто-
јановић-Миљковић Љубисава Даница, Стојановић' 
Радуна Драгиша, Стојиљковић Војислава Олга, Сто-
Јимировић-Кажанегра Васе Вукосава, Стокић Сто-
јана Бисенија; 

Шапер-Мар јановић Николе Љиљана, Шилер 
Антона Светислав, Шпика-Михаи ловић Трајка Ми-
рослава, Штебих Стјепана Драгољуб, Штебих Вјен-
цеслава Стјепан, Шундерић Драгољуба Сретен, Тео-
досијевић Софронија Миодраг, Тодоровић-Ђурко-
вић Миливоја Драгица, Тодоровић Живојина Љуби-
сав, Тодоровић-Јовановић Јефте Наталија, Томовић 
Милоша Радомир, Топић Љубомира Михајло, Трагја-
носка-Бајић Веселина Бранка, Травица Николин 
Бранко, Туцаковић-БлагојевиК Војислава Косара, 
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Уљанов Сергија Владимир, Вајс Михајла Данимир, 
Васић Петра Марија, Василић-Пишчевић Јована 
Јованка, Васиљевић-Јовановић Манојла Добрила, 
Васиљевић-Богдановић Милоша Милка, Величко-
Еић-Ђорђевић Живорада Сузана, Вељановски Мине 
Станимир, Вељковић Панте Душан, Вељковић-Јо-
вановић Живојина Младена, Вељковић-Ђурић Миљ-
ка Оливера, Веселиновиќ Дел ић Дане Мирјана, Ве-
сић Љубомира Љубинка, Вићентијевић Живојина 
Христивоје, Вишњић-Чубриловић Милорада Слобо-
данка, Војшић Миле Стеван, Врачар Јована Свето-
зар, Вучевић-Божин Гаврила Божана, Вучковић 
Ива Душар, Вз^адиновић-Лакић Љубомира Мара, 
Вујновић-Дамњановић Милуна Десанка, Вуковић-
-Павличић Душана Бисерка, Златаревић-Милоше-
вић Светислава Зорка, Залетел-Цезнер Јосипа Нада, 
Живанов Лазара Миодраг, Живковић Јована Весе--
линка, Жунић-Протић Миладина Олга, Жутић-Ма-
ђарац Петра Радмила; 

— за особени заслуги во ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности, во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Недељковић-Дебач Фрање Марија; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Благојевић Станимира Миодраг, Цветковић Све-
тозара Духомир, Дашић Чедомира Јован, Симуновић 
Жарка Драгослав; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсић-Стевовић Милана Радмила, Аврамовић-
- Драгаш Јована Нада, Бојковић Младена Стојан, 
Ћорломановић-Ђурђевић Љубисава Лепосава, Ди-
мовић Николе Илија, Динић Милоја Дине, Ђорђић 
Милоша Јован, Фековић Мехе Зајим, Гроздановић-
-Малбаша Јована Марија, Грујић Живојина Живан, 
Јелисић Ђорђа Божидар, Јевтић-Донић Момчила 
Надежда, Јосиповић Видоја Радмила, Крстић-Јањић 
Ђорђа Вера, Мацура-Тубин Милана Добрила, Маг-
лов Николе Ђорђе, Малинић Боре Вера, Маринко-
вић-Марковић Драгомира Светлана, Матановић-
-Пањковић Петра Вера, Матковић Лазара Ружица, 
Миленковић-Лазић Јеврема Драгица, Милошевић-
-Ратковић Саве Војимирка, Муминагић-Садиковић 
Алимриза Зинета, Несторовић Душана Мирослав; 

Пајић-Бојовић Величка Роксанда, Павловић 
Боривоја Александар, Перовић Ивана Радуле, По-
ловић-Јовановић Стојана Милица, Поповић-Пешић 
Владислава Радмила, Протић Витомира Љубисав, 
Пушевић Ристе Живојин, Ракинић-Дрињак Илије 
Вида, Ристић Лазара Слободан, Симић-Поповић Ва-
силија Оливера, Скулић-Петковић Вукашина Гор-
дана, Сопић Миће Здравко, Станојевић Радивоја 
Богосав, Старчевић-Прњатовић Николе Војна, Сте-
фановић-Мишић Аранђела Стана, Стевановић Ми-
кана Слободан, Тодоровић Боривоја Драгомир, То-
доровић-Цвијовић Чедомира Емилија, Тодоровић-4 

-Арамовић Светомира Радмила, Томић Велимира 
Јездимир, Василић Милорада Смиљка, Видојевић1 

Милорада Михајло, Воркапић-Малек Јарослава Ми-

лада, Вукчевић-Салевић Милића Марта, Вуковић-
Петровић Боривоја Вера. 
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17 декември 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андоновски Горги Бранко, Бабиќ Јосипа Бош-
ко, Бубунски Иванов Јаким, Димески Петре Кирил, 
Џатев Ристо Стојче, Гаврилов Симеонов Ванчо, Ѓор-
ѓиев Николе Диме, Мицевски Кирил Ристо, Нико-
ловски Велко Христо, Рочески Тодоров Илија; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Спасовски Арсо Боро, Вељанов Јован Доне; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексов Диме Горги, Ангеловски Павла Горгија, 
Арсов Перо Доно, Богдановски Неделко Илија, 
Брезев Трајко Киро. Челоски Киров Борис, Чука-
лиев Томо Димитар, Дамјанов Николов .Цветан, 
Дамјановски Веле Димитар,* Дерменџиев Јованов 
Никола, .Гудановски Јонче Вангел, Илиевски Тодо-
ра Илија, Илиоска Ордан Љубица, Илиоски Јосиф 
др Панче, Иванова Костадина Петруша, Јанакие« 
Христо Слободан, Јанчески Костов Михаил, Јошев 
Тодор Горчо, Корубиноски Глигоров Тодор, Кору-
носка Крсте Зора, Котевски Андрев Јордан, Лаче-
ва Нечо Васа; 

Магдески Рампов Киро, Милошев Славе Видан, 
Нај денковски Јоше кристо, Пецаковски Бориса Ко-
стадин, Ристевски Крсте Божидар, Стефановски 
Кузмана Синиша, Стевковски Филипов Ристе, Шир-
ков Петре Крсте, Шурдоски Горги Александар. 
Тасева Ване Благородна, Тоцинова Бориса Иванка, 
Тодорос™ Јованов Блаже, Тодорсски Мирчев Ду-
шан, Тодоров Нашов Петар, Трајанов Георгиев 
Петар, Трајковски Сиљанов Јован, Тренкоски Пет-
ре Ристо, Василевски Илија Владо, Вељановски 
Нове Цветко, Забрчанец-Мргеска Димко Елена, 
Зариевски Јована Александар, Здравески Илије 
Петар, Зекмановски Медин Зекман; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алил Агуша Реџеп, Алиоски Акив Ризо, Анге-
лов Стојанов Спасе, Арсов Ефтимов Ангел, Асанов 
Али Селајдин, Атанасоски Јане Стеван, Аврамов 
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Илије Томо, Басна рков Блаже Димо. Бисинов 
Илије Трајко, Богданов Спиров Владимир, Бојов-
ски Неделков Ристе, Црнески Марков Петко, Дар-
ковски Сиљан Павле, Даутовски Османов Мустафа, 
Дечков Лазара Ташко, Диг.штровска Цане Виша, 
Димитровски Ристо Васил, Димоски Димков Бељан, 
Ефремов Ладе Тодор, Филипоски Тодев Јонче, 
Филипов Димче Трајко, Габроски Ристов Петар. 
Гаврилов Методиев Димитар, Гореска-Христоска 
Наум Блага, Горковски Васила Благоја, Грозданов 
Костадина Игно; 

Илијев Диме Веселин, Илијовски Талев Ристе, 
Илиоски Благоја Методија, Иваноски Христо Или-
ја, Иванов Богатинов Борис, Ивановски Димчев 
Сотир. Јачева Стојанова Пена, Јованова Павле 
Ристена, Караколев Ило Вангел, Карамарков Пано 
Димко. Коцев Стефанов Борис, Коцева Јор-
дана Цвета, Коџоманојлоски Гјоргијев Ристо, 
Колев Санев Душко, Конески Милана Дра-
ган. Костадинова Атанасов Велика, Крстевска-
-Димитрова Горги Даница, Лазовски Наце 
Благој, Лозановски Василев Лозан, Михајлова Ди-
ме Симица, Мијакоски Орданов Василе, Миладинов 
Панта Станислав, Миленкоски Јонче Паско, Милев 
Јосива Спасо, Милутинович Крсто Богда, Минчев-
ска Крсте Елена, Митев Стојанов Јове; Митрески 
Ристе Димитрија, Младеноски Крстев Јордан, Мо-
сковски Ванчо Блаже; 

Наумчески Илиев Нове, Наумовски Наумче 
Митре. Неџепоски Усеин Енвер, Николоска Крсте 
Марија, Новачевски Кузев Ристе, Нурушевски 
Асана Кемал, Панева Раде Политика, Панева Тра-
јанова Спав јанка, Пењушков Ифтим Јордан, 
Пепељугоска Иванов Добрица, Перчинков Трај-
ков Темелко, Петрески Вандев Методија, 
Петроска-Николова Мице Дониа, Петров Николов 
Јаким, Петрова Блажо Васа, Попова Ефрем Танка. 
Поповски Трајанов Boroia, Ракиџиева Диме Милка, 
Рамовиќ Зенула Исо, Реџеповски Шефки јов Ју-
суф, Ристески Јанко Живко, Русевски Ристо Стојан; 

Секуловски Петре Стеван, Серафимова Спасе 
Елена, Симеонов Зафиров Костадин, Симеонова- ( 
-Ефремова Миланова Анка, Симоновски Стојанов 
Ристо. Славевски Максимов Слободан, Соколоски 
Илија Драган, Сотировска Димовска Ружа, еро ја-
новски Николов Киро, Станој овски Мицков Донче, 
Степанулевски Илије Петар, Стојановски Стојанов 
Ристо, Стој чески Илије Живко, Стојчев Стојанов 
Илија, Стојковски Јонов Миле, Шабаноски Геор-
гиев Димче, Шамаков Селман Зинел, Талевска-
-Спассевик Љубо Миленка, Темелков Ѓорѓиев То-
дор, Теовски Цветанов Александар, Тодоров Коцев 
Александар, Тодоров Панов Благој. Тодоровски 
Димчев Методија, Трајковски Тодора Трајко, Трај-
кова-Ацеска Христо Драга, Трпковски Спасе Алек-
со Тутеска-Јорданоска Алексова Спасија, Велески 
Николов Ристе. Белкоски Петко Благоја, Велков 
Лазо Блажо; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободувањето на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Богданов Милана Нада, Попова Трај кова Велка, 
Видевски Сиљанов Нанко. 
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Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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