
Сабота, 1 март 1975 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. XXXI 

141. 

Врз основа на член 12 став 1. од Законот за 
Заедницата на југословенското електростопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ НЕОПХОДНИ ЗА 
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ ВО УСЛОВИТЕ НА ОПШТИОТ 

НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО' 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Заради обезбедување на функционирањето на 
југословенскиот електроенергетски систем во усло-
вите на општиот недостиг на електрична енергија 
ќе се преземаат неопходните мерки утврдени со оваа. 
одлука. 

2. Заради зголемување на производството на 
електрична енергија и обезбедување услови за -ста-
билна работа на електроенергетскиот систем, елек-
тростопанските организации на здружениот труд 
здружени во Заедницата на југословенското елек-
тростопанство се-должни: 

1) да заведат и да одржуваат трајна мобилна 
состојба во сите електроенергетски објекти заради 
обезбедување на максимална погонска сигурност на 
производните и преносните постројки; 

2) да вложат максимални напори планираните 
ремонти на производните и преносните ПОСТРОЈКИ да 
се извршат квалитетно и, по можност, да се скрати 
времетраењето на ремонтот со воведување на пре-
кувремена работа, за да се обезбеди поголема погон-
ска сигурност и да се оствари производство на елек-
трична енергија над планираното производство; 

3) да спроведуваат секојдневно, во рамките на 
Заедницата на југословенското електростопанство, 
оптимизација на работата на југословенскиот елек-
троенергетски систем со рационално користење на 
дотек на вода и акумулации на хидроелектраните, 
со максимално користење на капацитетите на тер-
моелектраните и, во дадените услови, со оствару-
вање на максимално можно прбизводство на елек-
трична енергија. 

3. Рударско-енергетско-металуршко-хемискиот 
комбинат Косово, во соработка со Заедницата на ју-
гословенското електростопанство, со Здруженото 
електростопанско претпријатие Белград и со над-
лежните органи на Автономна Покраина Косово, ќе 
преземе ефикасни мерки термо^лектраната Косово 
да се оспособи за остварување на планираното про-
изводство на електрична ,енергија. 

Рударско-екергетско-металуршко-хемискиот ком-
бинат Косово ќе ангажира потребни стручни кадри 
за техиичко-технолошко и организационо-кадровско 
оспособување на термоелектраната Косово заради 
остварување на планираното производство на елек-
трична енергија. ^ 

Заради остварување на мерките од ст. 1 и 2 на 
оваа точка. рударско-енергетско-металуршко-хемис-
киот комбинат Косово посебно материјално со лич-
ни доходи и со други примања ќе ги стимулира 

стручните кадри што ги ангажира4 термоелектраната 
Косово. 

4. Рудниците за јаглен и електростопанските ор-
ганизации на здруже,ниот труд, во соработка со над-
лежните републички, односно покраински органи, 
ќе вложат максимални напори за план,ираниот обем: 
на производство на термоелектраните да -обезбедат 
потребни количини јаглен од соодветен квалитет. 

Надлежните републички, односно покраински 
органи ќе ја испитаат можноста и потребата привре-
мено да се воведе работа во рудниците за јаглен 
во сабота и недела, продолжена работа, четврта 
смена и материјално да се поттикнуваат работни-
ците во рудниците за јаглен со подземни копови (да-
ночни олесненија, олесненија во поглед плаќањето 
на придонесите од личниот доход и др.), како и да 
се донесат соодветни прописи. 

5. Електростонанските организации на здруже-
ниот труд односно рудниците за јаглен — инвести-
тори на новите хидроелектрани, термоелектрани и 
преносната мрежа, односно капацитетите за произ-
водство на јаглен, за потребите на електростопан-
ството, во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, се должни да преземат ефикасни 
мерки заради забрзување на обезбедувањето на по-
требните финансиски средства за довршување на 
објектите чие пуштање во погон се планира во 1975 
и 1976 година, особено ТЕ Косово V — со годишно 
производство од околу 1.100,000.000, ХЕ Мратиње со 
годишно производство о^ околу 870,000.000 и ХЕ Ва-
раждин — со годишно производство од околу, 
476,000.000 Ш и Основната 380 кУ мрежа на Ју-
гославија, и се одговорни за изградбата и пушта-
њето во погон на тие објекти шо планираниот рок. 

Организациите на здружениот труд — испорачу-
вачи на опрема за термоелектраните, за хидроелек-
траните и за преносната мрежа се должни догово-
рената опрема за овие електрани и мрежата да ги 
испорачат во роковите утврдени со договорот. 

Електростопанските организации на здружениот, 
труд — инвеститори се должни на Заедницата; на 
југословенското електростопанство редовно да и до-
ставуваат извештаи за состојбата на работите врз 
изградба на електроенергетските објекти. 

6. Електростопанските организации на здруже-
ниот труд и надлежните, републички, односно по-
краински органи, покрај спроведувањето на мер-
ките предвидени во Општествениот договор за мер^ 
ките за зголемување на производството и за ште-
дење и ограничување на потрошувачката на елек-
тричната енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/73), се должни: 

1) да обезбедат максимално производство на 
електрична енергија од расположивите електро-
енергетски капацитети; 

2) да ги искористат сите расположиви можност^ 
за увоз на електрична енергија, од други земји пре-
ку Заедницата на југословенското електростопан-
ство, под условите и по цена што со странскиот 
партнер ќе се постигне и распределбата на таа 
енергија да ја вршат во рамките на Заедницата, 
а извоз на електрична енергија за време траењето 
на мерките утврдени со оваа одлука да вршат саид 
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ако електричната енергија не може да се пласира 
во Југославија; 

3) да ги ангажираат расположивите слободни 
производии капацитети во индустриските елек-
т р а н а 

4) да спроведуваат штедење и рационализација 
на потрошувачката на електрична енергија во Југо-
славија (Јавно осветление, излози, реклами, скра-
тување на ТВ програма, дополнително греење, итн.) 
и така заштедената електрична енергија да им ја 
испорачат на дефицитарните подрачја, по цена и 
под условите од општиот акт за-највисоките тариф-
ни ставови за продажба на електричната енергија 
на мрежата на испорачувачот; 

5) да ги ограничат испораките на електрична 
енергија за директните потрошувачи во Југослави-
ја за 10% од ,договорените количини според кори-
гираниот електроенергетски биланс, и, количините 
добиени со тоа ограничување да им ги испорачат 
на. дефицитарните подрачја по цена и при услови 
на обесштетување утврдени со договор со дирек-
тниот потрошувач чија потрошувачка се ограни-
чува. 

Ако со мерките од став 1 на оваа точка не се 
задоволат потребите од електрична енергија во 
одделни републики, односно автономни покраини за 
повеќе од 10% во однос на потрошувачката за ко-
ја со електроенергетскиот биланс на југословенско-
то електростопансто е предвидено дека може да се 
задоволи, ќе се заведе натамошно ограничувања 
за сите потрошувачи на електрична енергија во 
цела Југославија, со тоа што ограничувањето во 
републиката, односно автономната покраина во ко-
ја електр.оенергетската ситуација, е најкритична да 
биде за 10% поголема од ограничувањето во дру-
гите републики, односно покраини. 

Како ограничување на потрошувачката од став 
2 на оваа точка се подразбира и потрошувачката 
што со електроенергетскиот биланс на југословен-
ското електростопанство е утврдена, а не е покриена 
со сопствено производство, со набавка од други 
подрачја и со набавка од увоз. 

Заедницата на југославенското електростопан-
ство, врз основа на документацијата и анализите 
на својата диспечерска служба, утврдува дали 'се 
стекнале услови за применување на одредбата на 
став 2 од оваа точка и ги определува додатните ме-
ѓусебни испораки на електрична енергија^ по тој 
основ. 

Ако Заедницата на југословенското електросто-
панство не донесе одлука во смисла на став 4 од 
оваа точка, Сојузниот извршен совет,. на предлог 
од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ќе 
ги утврди додатните меѓусебни испораки на елек-
трична енергија предвидени во став 2 на оваа точка. 

7; Надлежните сој,узни органи, во соработка со 
републичките и покраинските органи, ќе предложат 
веднаш донесување ва одлука за цените на енер-
гетските горива и на електричната енергија во со-
гласност со Резолуцијата за основите на заеднич-
ката политика на економскиот и социјалниот раз-
вој на Југославија во 1975 година, и ќ е / ј а утврдат 
политиката и односите на цените во енергетиката, 
првенствено на јагленот и електричната енергија. 
Таа политика на цените треба да го поттикнува 
вложувањето во капацитети за производство на 
јаглен и електрична енергија и да го намали ин-
тересот за натамошно преориентирање на потрошу-
вачите од други видови енергија кон електрична 
енергија. 

8, Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, ќе го следи спроведувањето на мерките пред-
видени со оваа одлука и ќе преземат други мерки 
потребни за спроведување на оваа одлука во рам-
ките па своите овластувања, во соработка со За-
едницата на југословенското електростопанство. ' 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
и Заедницата на југословенското електростопанство 

редовно ќе го известуваат Сојузниот извршен со-
вет за енергетската ситуација во Југославија и, по 
потреба, на Сојузниот извршен совет, ќе му предла-
гаат донесување на други потребни мерки. 

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

Е. п. бр. 139 
26 февруари 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од ,Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— по повод седумдесетгодишнината на животот, 
а за долгогодишната револуционерна работа и за 
исклучителни заслуги во создавањето и 'изград-
бата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
,Чагоровић Крста Ђуро. 

Бр. 118 
10 септември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. Р' 

. У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Народна Република Унгарија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ ,СО 
- ЛЕНТА -

Еlек Тoth — извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Народна Република Унгарија во Соција-
листичка Република Југославија. 

Бр. 119 
19 септември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а . 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-ч 
чува да се одликува 

— за особени успеси во борбите против неп-
ријателот и за заслуги во ширењето на братството 
и единството меѓу нашите народи и народности во 
текот на Народноослободителната борбава по повод 
триесетгодишнината од формирањето 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
^ ВЕНЕЦ 

Бокељската на'родноослободителна ударна бри-
гада. 

Бр. 120 
19 септември 1974 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
.чува да се - одликува 

— за особени успеси во борбите против непри-
јателот и за заслуги на ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи и народности во 
текот на Народноослободителната борба, а по повод 
тресетгодишнината од формирањето 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

2. тенковска бригада на НОВо. 

23 
Бр. 121 

септември 1974 година 
Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
.чува да се одликуваат: 

— по повод четириесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги во ширењето на прогресивните 
идеи и во будењето на класната свест меѓу владите 
во градот и на село, како и за придон,есот во олире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности-
те ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 

ВЕНЕЦ 

Клубот на академичарите на Бања Лука; 
— за особени заслуги во ширењето на братст-

вото меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Зоранић Јупе Идриз; -

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Боревковић Јосипа Иво, Пачић Карла Петар, 
Павловић Марина Адам, Васунг Лудвика Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Адама Антун, Брестовац Милоша 
Неделко, Илић Јозе Марко, Можар Стјепаца Петар, 
Перакић Марина Иван, Томичић Драгутина "Буро, 
Воркапић ЈБубомира Јован; 

— за заслуги во развивањето и ре.ализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Башић Јосипа Јосип, Дадић' Мате Мирко, Ма-
тушко -Мије Андрија, Павић Јосипа Иван, Радако-, 
вић Николе Миле, Станар Мирка Душан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДЕЛГ НА ТРУДОТ 

Билић Филипа Стјепан, Бубањ-Влашић Драгу-
т и н ^ Јелена, Груић Шиме Мато, Јелушић Мате 
Иван; Колић Ђуре Владо, Лабаш-Габрић Стјепана 
Манда, Матић Винка Славко, Миросављевић Вошка 
Станко, Рајковача^ Јакова Мато, Тонкић Антуна 

Стјепан, Тукура Петра Иван; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Алић Нумана Мирсад, Даниљук Ивана Рењко, 
Дравец Петра Милан, Кукор Стјепана Фердо, Па-
вел ић Мартина Никола, Шекуљица Ђуре Андрија, 
Томакић Јосипа Иван; 
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О д С Р М а к е д о н и ј а 

за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината 
на работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Охридскиот текстилен комбинат „Отекс". 

, Бр. 122 , 
23 септември 1974 година 

Белград 
Претседател на Репуб-

ликата, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот -на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на хСоцијалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ' 

Поповски Киро Владо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Блажевски' Ангеле Јордан, Гогова-Нелосќа 
Ристо Весела, Каневче Васил Љупчо, Манчевски 
Климе Борис, Миткоски Никола Томо, Серафимов-
ски Димитри Климе; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чалоски Ламбе Глигор. Чиагоски Симон Глигор, 
Филева-Христовска Кирил Зора, Каранфиловски 

Мате Лазар, Лазареска Стојмир Момана, Милеска 
Вангел Љуба, Митаноска-Ристоска Владе Радомир-
ка, Момирова Андон Нада; Николоска-Милошеска 
Голаб Наумка, Пацески Трифун Никола, Рилков 
Панде Климе, Ристески Јордан Трајан, Сарафил 
лоска Ташко Благуна, Спироска-Стенкоска Насте 
Зора, Стефаноски Јаким Александар, Танеска-Цо-
невска Христо Стефка, Трпеноска-Маркоска Наум 
Симка, Упечев Танас Илија; 

О д С Р С р б и ј а 

—. за особени заслуги и успеси во основното 
.. образование и воспитување на многубројните млади 

генерации за корисни членови на општеството и за 
придонесот за ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ, ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Раде Додић" — Милуто-. 
вац, Со Трстеник; 

— за особени заслуги во лекувањето и здрав-
ствената заштита на населението како и за Значаен 
придонес'за развојот на здравствената служба во 
Топлица 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Медицинскиот центар — Прокупље; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рајтер Коломана Јаша; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работ^та од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Војновић Петра Вељко, Живковић Живка 
Илија; 

— за о,собени заслуги и постигнати успеси веј 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

' ЈТучић Новака Блашко, Николић-Поповић Пет^ 
ра Олга; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА: 
ЅВЕЗДА 

Недељковић Хаџи-Пешић Пеша Јелена, Ники-
товић Ђока Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Лилер Луке Војислав. 

Бр. 123 
24 септември 1974 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

141. Одлука' за привремените мерки неопход-
ни за функционирањето на електроенер-
гетскиот систем во условите на општиот 
недостиг на електрична енергија во Ју-
гославија —" — — - — — — -

Одликувања — — — — —в — — — — 
265, 
266 
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