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921. 

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 МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПООДДЕЛ-

НИ ОСНОВНИ ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд можат своите постојни продажни цени за 
долунаведените основни органски производи да ги 
зголемат, и тоа најмногу за: 

1) полистирол (окирол) 
а) нормален ДО '9.800 дин/1 
б) средно модифициран Д(У 10.850 „ 
в) високо модифициран до 12.610 „ 
г) екепандиран ДО 13.650 „ 

2) полистирен (окитен) 
а) филмски типови ДО 11320 „ 
б) црн за цевки ДО 11.650 „ 
в) за каширање ДО 10.280 „ 
г) за дување ДО 10.810 „ 
д) за млеко ДО 10.810 „ 
г) за прскање ДО 10.280 „ 

3) фенол 6 365 „ 
4) ацетон 3.725 „ 

при задржување на постојните услови на продаж-
бата. 

2 За производите од точка 1 под 1 и под 2 под 
а), в), г) и ѓ) на оваа одлука, наведените цени можат 
да се зголемат за 8,50 дин/! ако се произведени од 
обоени материјали. 

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

Р. и. бр. 322 
12 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

922. 

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 со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ИЗЛУПЕН ОРИЗ 

1. Производителските организации на здруже-
ниот труд што произведуваат излупен ориз можат 
своите ПОСТОЈНИ продажни цени за сите видови на 
излупен ориз да ги зголемат најмногу за 1,55 дина-
ри за 1 килограм. 

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

Р. п. бр. 323 
12 декември 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

923. 

Врз основа на точка 2 од Уставниот амандман 
XXIII извршните совети на социјалистичките репуб-
лики, извршните совети на социјалистичките авто-
номни покраини и организациите на здружениот 
труд од областа на производството и преносот на 
електричната енергија преку^ Заедницата на југосло-
венското електростопанство, кои ги застапуваат 
овластените претставници, утврдија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО И ЗА ШТЕДЕЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА' 

ЕНЕРГИЈА 

1. Заради ублажување на последиците од недо-
стигот на електричната енергија предизвикан со 
вонредните прилики (зголемена суша, дефекти на 
поголемите производствени и преносни капацитети^ 
поради кои е намалено производството на електрич-
ната енергија, вклучувајќи ги и испораките врз ос-
нова на договори од другите републики и автоном-
ни покраини, за 10 до 15 !% и повеќе од производ-
ството предвидено според електроенергетскиот би-
ланс на Југословенското електростопанство на под-
рачјето на една република односно автономна покраи-
на, а поаѓајќи од солидарноста на републиките и 
автономните покраини, на организациите на здру-
жениот труд од областа на производството и прено-
сот на електричната енергија и на другите органи-
зации на здружениот, труд што ја користат елек-
тричната енергија, потписниците на овој договор се 
согласија, согласно со овој договор, да преземат мер-
ки за зголемување на производството и за штедење 
и ограничување на потрошувачката на електрична-
та енергија. 

Начинот на спроведувањето на одредбата на 
став 1 на оваа точка го утврдуваат со самоуправна 
спогодба организациите на здружениот труд од об-
ласта на производството и преносот на електрична-
та енергија (во понатамошниот текст: електросто-
панските организации) во рамките на Заедницата на, 
југословенското електростопанство. 

2. Заради зголемување на производството на 
електричната енергија и заради обезбедување услоч 
ви за стабилна работа на електроенергетскиот сих\, 
тем, а во случаите на недостиг на електричната 
енергија во смисла на точка 1 на овој договор, пот-
писниците на овој општествен договор се согласија 
да ги преземат итно следните мерки: 
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1) во електростопанството и во рудниците на 
јаглен што произведуваат јаглен за потребите на 
електростопанството, да се воведе максимална мо-
б-илност и ангажирање на човечките и материјал-
ните потенцијали; 

2) електростопанските организации и другите 
организации на здружениот труд да обезбедат пол-
но ангажирање на сите расположиви производстве-
ни капацитети во термоелектраните, вклучувајќи ги 
и индустриските термоелектрани, а рудниците на 
јаглен и испорачувачите на течно гориво да му да-
дат приоритет на снабдувањето на електростопан-
ството со потребните количини гор-иво и тие коли-
чини гориво да му ги обезбедат на електростопан-
ството. 

Електростопанските организации ќе обезбедат 
оптимално користење на сите расположиви произ-
водствени и преносни капацитети во земјата, а по-
себно на акумулациите на хидроелектраните заради 
обезбедување на силата и резервите на енергија за 
покривање на врвните оптоварувања, како и за по-
кривање на кусокот на електричната енергија по-
ради испаѓање од погон на производствените и пре-
носните постројки во електроенергетскиот систем. 

3. Заради штедење и порационална потрошувач-
ка на електричната енергија потписниците на 'овој 
договор се согласни: 

1) да се преземат мерки за исклучување на си-
те улични и други светлечки реклами и осветлува-
њето на излозите да се ограничи на сигурносни од-
носно минимални потреби; 

2) да се преземат мерки за исклучување на јав-
ното осветление на улиците, плоштадите и другите 
објекти за 50% односно на минимален сигурносен 
обем; 

3) да се преземат мерки за забрана на употреба-
та на електричната енергија за додатно греење во 
деловни и општествени простории и да се одреди 
максимално штедење на електричната енергија во 
јавни, оштествени и деловни простории, во трговија-
та, угостителството, домаќинствата и во другите об-
јекти; 

4) да се преземат мерки за штедење на елек-
тричната енергија со скратување на програмите на 
сите ТВ студија; 

5) напонот на 35 кУ-ната мрежа и ка ј другите 
потрошувачи да се намали на долното дозволено 
ниво; 

6) номиналната зачестеност на електроенергет-
скиот систем да се одржува на 49,7 Нг во рамките 
на утврдените толеранции. 

4. Во случаите од точка 1 на овој договор, а ко-
га мерките од точ. 2 и 3 на овој договор не се до-
волни, потписниците се согласни да воведат и огра-
ничување на испораките на електричната енергија 
на потрошувачите. 

Ако електростопанските организации не постиг-
нат договор во Заедницата на југословенското елек-
тростопанство, потписниците се согласни, во рамки-
те на Меѓурепубличкиот комитет за областа на па-
зарот и цените да ги утврдуваат додатните меѓу-
себни испораки па електричната енергија над ко-
личините што меѓусебно се испорачуваат по основ 
на мерките од точ. 2 и 3 на овој договор, заради 
покривање на кусоците над 10 до 15% и повеќе од 
точка 1 на овој договор, како и да ги уредуваат 
економските односи што ќе настанат поради огра-
ничувањето на испораките на електричната енер-
гија на потрошувачите на своето подрачје и поради 
зголеменото ангажирање на расположивите капа-
ц и т е т заради испораки на електричната енергија 
на другите републики и автономни покраини, ако 
таквото ангажирање бара зголемени трошоци. 

Конкретните мерки и редоследот на ограничу-
вањата на потрошувачката ги донесуваат надлеж-
ните органи на републиките и автономните покраи-
ни секој, за своето подрачје. 

При утврдувањето на ограничувањата ќе се во-
ди сметка за технолошките и другите услови на 
работата на поодделните индустриски капацитети 

и за последиците на ограничувањата, односно ќе се 
усогласи обемот на ограничувањата со потребното 
време за запирање на пооддлените капацитети со 
најмалку штета. 

Електростопанските организации, во рамките на 
Заедницата на југословенското електростопанство, 
ќе преземаат мерки што осигуруваат оперативно 
функционирање и стабилна работа на електроенер-
гетскиот систем како технолошки единствен систем 
и во условите на штедење и ограничување на ис-
пораките на електричната енергија. 

5. Електро стопанските организации, во рамките 
на Заедницата на југословенското електростопан-
ство, заеднички ќе ги усогласуваат и ќе ги вршат: 

1) извозот на електричната енергија само кога 
таа енергија не може да се пласира во земјата, 
освен кога е во прашање извоз по договорите склу-
чени пред влегувањето во дејство на вонредните 
мерки предвидени со овој договор; 

2) увозот на електричната енергија во макси-
мално можна мера. 

Распрделбата на електричната енергија од став 
1 под 2 на оваа точка што се увезува врз основа на 
заедничкиот договор во рамките на Заедницата на 
југословенското електростопанство, освен количи-
ните што се увезуваат по договорите склучени пред 
влегувањето во дејство на вонредните мерки, се 
врши врз сите електростопански организации сраз-
мерно на нивните кусоци, ако со тој договор не се 
одреди поинаку. 

6. Мерките утврдени со овој договор се привре-
мени и ќе се применуваат до престанокот на вон-
редните прилики предвидени во точка 1 на овој до-
говор 

7. Потписниците на овој договор, преку Заедни-
цата на југословенското електростопанство, ќе го 
следат спроведувањето на овој договор и, по потре-
ба, ќе се договараат за преземање на други мерки. 

Заедницата на југословенското електростопанст-
во, врз основа на извештаите на здружените елек-
тростопански организации, најмалку еднаш во три 
месеци, а, по потреба, и почесто, ќе ги информираат 
Сојузниот извршен совет и извршните совети на 
републиките и на автономните покраини за елек-
троенергетската ситуација во земјата и за спрове-
дувањето на овој договор. 

8. Овој договор влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1828 
14 декември 1973 година 

Белград 
За Извршниот совет на 
СР Босна и Херцеговина: 
Менсур Смаиловиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Црна Гора: 

Ѓачиќ Радомир, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Хрватска: 

Милан 
Рукавина—Шаин, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Македонија: 

Павле Тасевски, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Словенија: 

Иво Клеменчич, с. р. 

За Извршниот совет на 
СР Србија: 

Радивое Марковиќ, с. р. 
За Извршниот совет на 

САП Косово: 
Божо Боиќ, с. р. 
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За Извршниот совет на 
САП Војводина: 

Дорѓеш Шијачиќ, с . р . 

За електростопанските 
организации здружени во 
Заедницата на југословен-
ското електростопанство: 

Љубнша Лазар, е. р. 

924. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 33/72/, претставникот на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДО-
ДЕЦИЛБЕНЗОЛ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 октомври 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени: за додецилбензол 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 највисоката продажна цена за додецил-
бевзсоѕ да изнесува 6 Дин/кg. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 965^1 од 14 декември 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: „Охис" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Прва Искра" — Барич и Фабрика за детерџен-
ти „Охис" — Скопје. 

925. 

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 производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДАН (ХЕКСАХЛОРЦИКЛОХЕКСАН) 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за линдан (хексахлорциклохек-
сан), со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да ги зголемат своите затечени 
продажни цени. при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоката продажна цена на лин-
дан (хексахлорцпклохексан) да изнесува 72 Дин/к^. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1022/1 од 14 декември 
1973 година 

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

Претставник на производителите: „Охис" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Зорка" - Шабац, „Плива" — Загреб и „Радо-

ња" - Сисак. 

926. 

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

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

НАЗ - БОБИ Л ИТ ПЛОЧИ 

1. Претставниците на проиводителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 ноември 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за виназ-бовилпт плочи, со тоа 
што прозиводителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цена на виназ-
-бовилит плочи да изнесува 41 Дин/т2 . 

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 Спогодбава 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 969/1 од 14 декември 
1973 година. 

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

Претставници на производителите' „Охис" -
Скопје и „Грмеч" — Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи' 
„Електрометал" — Белград, „Искра" — Белград, 
„Конаоник ' — Белград, „Технохемија" — Бел-
град, , Дело" — Белград, , Дуга" - Нови Сад, 
„Балкан" — Нови Сад, „Полет" — Белград. 
„Сликоплеск" — Љубљана, „Граѓа" — КрапеЕО 
„Равниште" — Крушевац, „Јадар" — Лозница, 
„Пластика-паркет" — Захреб, „Кемобоја" — 
Загреб, „Слога" — Загреб, „Кемо" — Љубљана, 
„Шоштањ" — Љубљана, „Астра" — Љубљана. 
„Метал" — Бања Лука, „Мјешовито" — Хер-
цег Нови, „Кемика" — Загреб и „Конекс" — 
Белград. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за истакнати заслуги во 
Народноослободителната војна и за создавањето и 
развивањето на нова Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

1Х-та краишка народноослободителна ударна 
бригада „Симо Шолаја". 

Бр 94 
6 јули 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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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 од-
лучува да се одликува 

— за заслуги на развивањето на пријателските 
односи и сестраната соработка помеѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Монгол-
ската Народна Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА -

Ojuni Hosbajara, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Монголската Народна Република во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 102 
И јули 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. 

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 од-
лучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марин Реље Бранко, Тулић Ц, Џемал; ^ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бибовски Лефтера Сергије, Ћурчић Милан, Јо-

вовић Александра Милорад, Кораћ Петра Никола, 
Мандић Павла Гојко, Милутиновић Милутина Ми-
рослав, Обрадовић Драгољуба Љубивоје, Петровић 
Живадина Војислав, Симјановић Николе Ђорђе, 
Трбојевић Јована Никола, Трифуновић Љубомира 
Богдан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Денић Радомира Радослав, Фодуловић Спире 
Гојко, Глигоргвић Уроша Бранко, Керкез Стевана 
Петар, Кот ић Драгољуба Петар, Марчета Тривуна 
Мићо, Мишковић — Смолковић Николе Злата, Мр-
ђен Луке Филип, Недељковић Димитрија Гојислав, 
Поповић Јове Дане, Станишић — Рајштер Ивана 
Марија, Станковић Сибина Петар, Стоиљковић Ва-
силија Миодраг, Шарац Обрена Даринка, Шимуно-
вић Јурија Иван, Зељковић Симе Мирослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аџић Илије Данило, Боговац Радета Никола, 

Чучковић Анта Стеван, Ћуковић — Ђурица Николе 

Бранислава, Филиповић — Петровић Косте Анаста-
зија, Гвозденовић Новице Милисав, Јевтовић Павла 
Станимир, Јовић Марка Марко, Кор лат Тодора Ни-
кола, Краварушић Петра Марко, Латиновић Мило-
ша Лазар, Максимовић Драгутина Видосав, Мило-
шевић Радивоја Милица; 

Милошевић Данила Радисав, Милошевић Дина 
Радомир, Миловановић Радомира Миодраг, Пејић 
ГоЈана Душан, Перушевић Петка Александар, По-
повић — Бабић Живана Анђелка, Поповић Милије 
Милорад, Радмановић Симе Бранко, Симић Кон-
стантина Станка, Стојановић — Радмановић Слав-
ка Вера, Шобић Трифка Јово, Тица Милоша Сте-
ван, Вулин Саве Никола: 

— за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алексић Томице Драгић, Барић Винка Радојка, 
Ковачевић Димитрија Ђорђе, Ковачевић Миле Ми-
ленко, Лабовић Станише Ђурица, Панић Станише 
Славко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зам-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ , 

Ђорђевић Станимира Драгослав, Поповић Ни-
коле Милан, Ракитић Сј елана Стјепан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чолић-Јотић Остоје Босиљка; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Гвозденовић Милоша Ђорђе, Јанковић Вићен-
тија Милија, Миловац К. Секула, Петровић Радова-
на Ж И В О Ј И Н , Утвић Теодора Душан. 

Бр. 103 
20 јули 1973 године 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 
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