
940. 
Врз основа на член 185 од Законот за организацијата 

и делокругот на Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), заради спроведу-
вање на одредбите на Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДО-
ГОВОРИ ЗА УВОЗОТ НА СТОКИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
1986 ГОДИНА И ЗА ПЛАЌАЊЕТО ВО 1987 ГОДИНА 

НА СТОКИ УВЕЗЕНИ ВО 1986 ГОДИНА 

1. Организација на здружен труд и други општестве-
но правни лица при поднесувањето на пријави за склуче-
ните договори за увозот на стоки што се поднесуваат до 
31 декември 1986 година, покрај исправите предвидени со 
прописите донесени врз основа на овластувањето од член 
99 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86), поднесуваат 
и потврда од овластената банка дека се обезбедени девизи 
за плаќање на увозот по тие пријави. 

Овластената банка ја издава потврдата од став 1 на 
оваа точка под истите услови под кои се прифаќа налогот 
за плаќање, а во согласност со заедничката дневна девизна 
позиција што ја изработува Народната банка на Југосла-
вија. 

2. Увозот на суровини и репродукциони материјали 
по основ на условно слободен увоз (ЛБО) извршен ва 1986 
година, за кој не е извршено плаќање во таа година, се 
плаќа во 1987 година врз товар на општествено-признатк-
те репродукциони потреби пресметани за 1987 година. 

3. Овластените банки од член 108 на Законот за девиз-
ното работење ќе им ги пресметаат на организациите на 
здружен труд општествено признатите репродукциони по-
треби за првото тримесечје на 1987 година, како аванс во 
височина на 1/4 од пресметаните одштествно признати 
репродукциони потреби за 1986 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 484 
3 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

941. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за условите за 

разменување и пренесување на делови од човечкото тело 
за пресадување заради лекување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ВО ПОСЕБНА ЕВИДЕНЦИЈА 
ГИ ВОДАТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУ-
ГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ЗЕМА-
АТ, РАЗМЕНУВААТ ИЛЏ ПРЕНЕСУВААТ ДЕЛОВИ 
ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗА ПРЕСАДУВАЊЕ ЗАРАДИ 
ЛЕКУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДО-

СТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИЗВЕСТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува кои податоци во по-

себна евиденција ги водат здравствените организации и 
други организации на здружен труд кои земаат, размену-
ваат или пренесуваат делови од човечкото тело за Преса-
дување заради лекување (во понатамошниот текст: орга-
низациите), како и начинот и роковите на доставувањето 
на тие податоци и известувања. 

Член 2 
Организацијата што зема делови од човечкото тело 

за пресадување заради лекување во посебна евиденција ги 
води податоците, и тоа: лични податоци за давателот на 
дел од телото, клиничка состојба во последните 24 часа и 
еден час пред земањето на дел од телото, претходно леку-
вање на давателот и лекови дадени во последните 24 часа, 
имиња на членовите на екипата што го зела делот од тело-
то, време на земањето и состојба на земениот дел од тело-
то, конзервирање и место на упатување на делот од тело-
то, како и други податоци од значење за делот од телото 
што е земен заради пресадување. 

Организацијата што зема дел од телото од умрено 
лице, покрај податоците од став 1 на овој член, во посебна 
евиденција ги води и податоците за причината на смртта 
на давателот и ги внесува имињата на членовите на коми-
сијата што ја утврдила смртта. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член организацијата 
ги внесува во образецот бр. 1, што е отпечатен кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Организацијата што зема и разменува делови од чо-

вечкото тело заради пресадување за земениот дел од тело-
то составува извештај врз основа на податоците од член 2 
на овој правилник и го прилага кон земениот дел од тело-
то. Податоците за извештајот за земениот дел од човечко-
то тело, организацијата ги внесвуа во образецот бр. 2, кој 
е отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 4 
Покрај извештајот за земениот ден од човечкото те-

ло. организација што зема и разменува делови од човечко-
то тело, на специјалниот контејнер со кој се пренесува де-
лот од телото става налепница која е отпечатена кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 
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Образец бр. 2 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗЕМЕНИОТ ДЕЛ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 



Страна 1868 - Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 5 декември 1986 

Образец бр. 3 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈАТА 
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Член 5 
Организацијата што пренесува делови од човечкото 

тело заради пресадување, во посебна евиденција ги води 
податоците за организацијата од која ги презела и за орга-
низацијата на која и ги доставила деловите од човечкото 
тело, како и за времето на преземање и врачување на прат-
ката. 

Член 6 
Организацијата што пресадува делови од човечкото 

тело заради лекување, во посебна евиденција води подато-
ци, и тоа: датум на извршената трансплантација, имиња , 
на членовите на екипата што извршила трансплантација, 
име и презиме на давателот и име и презиме на примате-
лот на дел од телото, дијагноза - причина за откажување-
то на дел од телото на примателот, имунизација и причи-
на за имунизација на примачот, датумот на воспоставува-
ње на функцијата на пресадениот орган и други податоци 
од значење за трансплантацијата на одделен дел од тело-
то. 

Член 7 
Организациите што земаат, разменуваат или прене-

суваат делови од човечкото тело заради пресадување, до-
ставуваат за тоа извештај до органот и организацијата оп-
ределени со републички или покраински пропис, во рок од 
30 дена од денот на земањето односно разменувањето или 
пренесувањето на дел Од човечкото тело, на обрасците бр. 
2 и 3, што се отпечатени кон овој правилник и претставу-
ваат негов составен дел. 

Организациите од став 1 на овој член му доставуваат 
на Сојузниот завод за^ здравствена заштита годишни из-
вештаи за земените, разменетите ^пресадените делови од 
човечкото тело до 15 јануари текуштата година за прет-
ходната година, на образецот бр. 4 што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 416 
5 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

942. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85 и 38/86), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНО-
ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1968 ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ЗА ИЗВОЗ И' 

УВОЗ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и други општес-

твени правни лица (во натамошниот текст: организации 
на здружен труд), по пријавите за склучените договори за 
извоз на стоки по основ на контингенти и дозволи, што 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини (во натамошниот текст: народните 
банки) ги прифатиле до 31 декември 1986 година, а по кои 
извозот во целина не е извршен до тој ден, за вредноста на 
извозот што ќе се изврши во 1987 година поднесуваат при-
јава, со повикување на бројот и датумот на порано прифа-
тена пријава. Кон оваа пријава поднесуваат нови исправи 
зк правото на извоз. 

2. Организациите на здружен труд, по пријавите за 
склучените договори за увоз што народните банки ги при-

фатиле до 31 декември 1986 година, а по кои увозот во це-
лина не е извршен до тој ден, за вредноста на стоките што 
ги увезуваат во 1987 година поднесуваат пријава, со пови-
кување на бројот и датумот на порано прифатената прија-
ва, кон која поднесуваат исправи што им даваат право на 
увоз по таа пријава во 1987 година, и тоа: 

1) за увоз на суровини и репродукциони материјали: 
- по основ на условно слободен увоз што се плаќа во 

конвертибилни девизи - потврда за товарење на општес-
твено-признатите репродукциони потреби за 1987 година 
за вредноста на стоките што се увезуваат во таа година, 
освен ако со посебни прописи е предвидено да не се подне-
сува оваа потврда; 

- по основ на контингенти - потврда од овластената 
банка дека за вредноста на увозот во 1987 година е това-
рен контингентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1987 година; 

- по основ на дозвола - акт на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија за продолжување на важноста 
на порано издадената дозвола, односно нова дозвола; 

2) за увозот на опрема: 
- по основ на контингенти - потврда од овластената 

банка дека за вредноста на увозот во 1987 година е това-
рен контингентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1987 година; 

- по основ на дозвола-акт од Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија за продолжување на важноста на 
порано издадената дозвола, односно нова дозвола. 

За увозот &а опрема што се плаќа со конвертибилни 
девизи, по сите форми на увоз, освен слободен увоз, кон 
пријавата, покраЈ исправата од оваа точка, се поднесува и 
потврда од овластената банка за товарење на обемот на 
плаќањето на увозот на опрема на односната организаци-
ја на здружен труд по основ на амортизација на опремата 
и остварениот извоз, ако кај увозот на кредит и со динами-
ка на увозот во повеќе години, тие права не се товарени 
при поднесувањето на пријава во 1986 година; 

3) за увозот на стоки за широка потрошувачка: 
- по основ на контингент - потврда од овластената 

банка, дека за вредноста на увозот во 1987 година е това-
рен контингентот на организацијата на здружен труд за 
увоз во 1987 година; 

- за увоз по основ на дозвола-акт на Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија за продолжување важнос-
та на порано издадената дозвола, односно нова дозвола. 

За увозот на стоки за широка потрошувачка што се 
плаќа со конвертибилни девизи, по сите форми на увоз, ос-
вен слободен увоз, кон пријавата покрај исправата од оваа 
точка се поднесува и потврда од Стопанската комора на 
Југославија дека вредноста на увозот на односните стоки 
во 1987 година ќе биде опфатена со обемот на плаќањето 
на увозот на стоки за широка потрошувачка; 

4) за увозот што се плаќа согласно со чл. 127, 132 и 
134 од Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/85) се поднесува потврда за товарење на 
правото на плаќање, за вредноста на стоките што се увезу-
ваат во 1987 година по односната пријава. 

3. За увозот на суровини, репродукционен материјал, 
опрема и стоки за широка потрошувачка што во 1987 го-
дина се увезуваат по основ на слободен увоз, како и на ре-
зервни делови за одржување на увозна опрема по пријави-
те што народните банки ги прифатиле до 31 декември 1986 
година, се поднесува пријава за вредноста на увозот во 
1987 година, со повикување на бројот и датумот на порано 
прифатената пријава. Кон оваа пријава не се поднесуваат 
нови исправи за правото на увоз односно за правото на 
плаќање на увозот. 

4. По пријавите што народните банки ги прифатиле 
до 31 декември 1986 година за увозот на опрема и матери-
јали по основ на договор за отстапување изградба на ин-
вестиционен објект на странски изведувач во 1987 година, 
организациите на здружен труд поднесуваат одобрение за 
увоз на опрема односно на материјал издадено по одред-
бите на Законот за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект на странски изведувач („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/76 и 36/79) и потврда од овластената банка 
за товарење на правото на плаќање по основ на амортиза-
ција на опремата и остварениот извоз - за увозот на опре-
ма, односно потврда за товарење на општествено призна-
тите репродукциони потреби - за увозот на материјали 
што се увезуваат по основ на условно слободен увоз. 
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5. Организациите на здружен труд се должни пријави-
те од оваа наредба да ги поднесат најдоцна до 28 февруари 
1987 година. 

6. Одредбите на оваа наредба се однесуваат и на на-
лозите за плаќање (образец 1450) за стоките што се увезу-
ваат од консигнационите складови на странски лица во Ју-
гославија. 

7. Пријавите за склучените договори што народната 
банка ги прифатила, во смисла на оваа наредба, како и на-
лозите за плаќање од точка 6 на оваа наредба организаци-
ите на здружен труд ги поднесуваат на увид со царинската 
декларација при увозот, односно извозот на стоки по тие 
пријави во 1987 година. 

б. Поднесувањето на пријави на начинот утврден во 
точка 3 на оваа наредба се применува и на: 

а) стоки што во 1987 година се увезуваат по основ на 
условно слободен увоз (ЛБО) од земјите со кои е склучен 
договор за клириншки начин на плаќање; 

б) извоз и увоз на стоки што се врши по договорите 
за долгорочна производствена кооперација со странство и 
увозот на стоки што претставува влог на странско лице во 
домашна организација на здружен труд; 

в) извоз и увоз на вооружување и воена опрема што 
го врши Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, односно организација на 
здружен труд која ќе добие одобрение од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана за вршење на тој промет, по 
КОЈ пријава за скучениот договор за увоз е поднесена до 
Народната банка на Југославија - Воениот сервис до 31 
декември 1986 година. 

9. Одредбите на оваа наредба не се однесуваат на уво-
зот за кој не се поднесуваат пријави за склучените догово-
ри За увоз во смисла на точка 8 од Наредбата за роковите 
за поднесување пријави за склучените договори за надво-
решнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85 и 7/85). 

10. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на 
увозот што се врши по одредбите на Одлуката за видот и 
количината односно вредноста на предметите што физич-
ки лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/86 и 44/86). 

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

П. бр. 25006 
28 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

Ненад Крекиќ, е. р. 

943. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и собра-
нијата на општините: Јесенице, Радовлица, Тржич, Крањ, 
Шкофја Лока, Врхника, Камник, Домжале, Литија, Трбов-
ле, Целје, Храстник, Севница, Ново Место, Кршко, Загор-
је об Сави, Брежице, Клањец, Златар Бистрица, Доња Сту-
бица, Крапина, Крижевци, Забок, Слуњ, Титова Кореница, 
Огулин, Делнице, Дуга Реса, Карловац, Јастребарско, 
Вргин Мост, Глина, Петриња, Сисак, Костајница, Зелина, 
Врбовец, Бјеловар, Чазма, Ивањцќ-Град, Кутина, Новска, 
Дарувар, Нова Градишка, Пакрац, Славонска Пожега, 
Славонски Брод, Таково, Винковци, Жупања, Бихаќ, 
Титов Дрвар, Приедор, Бугојно, Јајце, Бања Лука, Босан-
ска Градишка, Прњавор, Дервента, Босански Брод, Висо-
ко, Зеница, Травник, Жепче, Завидовиќи, Маглај, Банови-
ќи, Живинице, Тузла, Добој, Брчко, Фоча, Зворник, Б а л и -
на, Шид, Сремска Митровица, Рума, Лозница, Шабац, Ва-
лево, собранијата на градовите: Љубљана, Загреб, Сарае-
во, Белград, Сојузот на градовите и општините на СР 
Хрватска, Заедницата на општините и градовите на СР 

Босна и Херцеговина, Заедницата на општините на СР Ср-
бија и Постојаната конференција на градовите и општини-
те на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ АКЦИИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗА-
ГАДУВАЊЕТО И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕ-

ТОТ НА ВОДИТЕ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА САВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со Општествениот договор за заедничките акции за 

спречување на загадувањето и за унапредувањето на ква-
литетот на водите на сливот на реката Сава, учесниците 
на овој општествен договор самоуправно ги уредуваат и 
насочуваат односите и активностите РО заштитата на во-
дите на реката Сава и на нејзините притоки што се од по-
широк општествен интерес, ги утврдуваат целите и 
содржините на договарањето, обврските на учесниците и 
другите мерки што треба да придонесат за реализација на 
овој општествен договор. 

Член 2 
Тргнувајќи од заедничкиот општествен интерес на 

учесниците на овој општествен договор и од значењето на 
заштитата на водите на реката Сава и водите на нејзиниот 
слив од загадување и зачувувањето на природните услови 
за потребите на општествениот, стопанскиот и културни-
от развој на ова подрачје, како и од фактот дека основните 
проблеми на човековата животна средина во сливот на ре-
ката Сава можат ефикасно да се решаваат само со коорди-
нирани акции и усогласено ангажирање на сите општес-
твени фактори, федерацијата, републиките и Покраината, 
општините и градовите, организациите на здружен труд, 
месните заедници, самоуправните интересни заедници и 
работните луѓе и граѓаните, согласно со долгорочните оп-
штествени планови и програми и студии, учесниците на 
овој општествен договор се обврзуваат дека секој, во рам-
ките на својата надлежност, тргнувајќи од утврдените 
нормативи, со соодветни мерки и активности ќе придоне-
сува за заштита и унапредување на квалитетот на водите 
на сливот на реката Сава, за да се задоволат сегашните и 
идните потреби на градовите, општествениот и стопански-
от развој и да се остварат прокламираните пошироки оп-
штествени цели. 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор - социјалис-

тичките републики Словенија, Хрватска, Босна и Херцего-
вина, Србија и Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина (во натамошниот текст: републиките и Покраина-
та), како и општините и градовите и нивните асоцијации, 
тргнуваат од следното: 

1) дека реката Сава со своето сливно подрачје пре-
тставува голем природен, урбан и стопански потенцијал 
на земјата и дека е затоа во заеднички интерес на сите ко-
рисници од тоа подрачје да ги усогласуваат и унапредува-
ат мерките за заштита на сите нивоа на одлучување, по-
чнувајќи од основната организација на здружен труд, мес-
ната заедница во општината и градот до републиките и 
Покраината и другите субјекти на одлучувањето; 

2) дека реката Сава и нејзините притоки ги каракте-
ризира постојано влошување на квалитетот на водите по-
ради излевање на отпадни води од населбите и индустри-
јата, загадување од земјоделството, со се поголеми појави 
на хавариско загадување со опасни материи, како и видли-
ви пропусти во заштитата од загадување иако од рацио-
налното користење на водите во тој слив и од стриктното 
придржување кон мерките за заштита зависи зачувување-
то на екосистемот на водите и водотекот на реката Сава и 

/ на нејзините притоки како предуслов за натамошен оп-
штествен, стопански и урбан развој на ова подрачје. 

3) дека се создадени основи за решавање на сливот на 
реката Сава, како единствено водостопанско подрачје со 
изработка на Студијата за регулација и уредување на ре-
ката Сава што ја прифатија извршните совети на собрани-
јата на републиките и Извршниот совет на Собранието на 
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Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Сојуз-
ниот извршен совет и Собранието на СФРЈ, како проект за 
комплексно решавање на водостопанската, стопанската и 
комуналната проблематика; 

4) од улогата и значењето на плановите на сите суб-
јекти на планирањето, посебно на долгорочните планови 
за развој и општествените планови, за периодот 1986-1990 
година, што треба истовремено да се подготвуваат, меѓу-
себно да се усогласуваат и донесуваат, во согласност со за-
едничките, врз самоуправни основи утврдени интереси и 
цели во остварувањето на меѓусебна согласност на сто-
панскиот и просторниот развој и потребите за заштита и 
унапредување на квалитетот на водите на сливот на река-
та Сава; 

5) од усогласените и усвоените прописи и утврдените 
режими и за квалитетот на водите на сливот на реката Са-
ва. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ЦЕЛИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ДОГОВОР 

Член 4 
Целта на овој општествен договор е со трајна сора-

ботка и координирана активност на сите потписници да се 
обезбеди запирање на натамошниот пораст на загадување-

- то на водите во сливот на реката Сава и постепено да се 
подобри квалитетот на водите на сите водотеци, а посебно 
на реката Сава. 

Оваа активност врз унапредувањето на квалитетот на 
водите ќе се презема во организациите на здружен труд и 
во другите самоуправни организации и заедници, со само-
управно спогодување и општествено договарање во оп-
штината односно градот, меѓу општините и градовите, ка-
ко и со законодавно регулирање, усогласување на полити-
ката, критериумите и целите и со соработка на републики-
те и Покраината. 

Член 5 
Целите на овој општествен договор ќе се остваруваат 

преку: 
1) утврдување на заедничките критериуми и цели во 

заштитата на водите во републиките и Покраината како 
основа за утврдување на односите во заштитата на водите 
и водење на поефикасна политика на заштита на водите 
првенствено со донесување на планови за заштита на во-
дите на сливот на реката Сава, за водните подрачја и на 
подрачјата на општините; 

2) создавање на услови мерките за заштита утврдени 
во плановите за заштита на водите да се спроведуваат со 
оспособување на органите на управата надлежни за рабо-
ти на водостопанството оперативно да ги спроведуваат 
сите мерки за заштита на водите во сливот на реката Са-
ва; 

3) обезбедување услови за создавање на оперативни 
организации во областа на водостопанството способни за 
испитување, проектирање, изградба и одржување на уреди 
за пречистување на отпадни води; 

4) донесување на закони и други прописи со кои ќе се 
обезбедат соодветни превентивни мерки за да се спречат 
штетните дејства од загадувањето на водите; 

5) просторни планови на републиките и Покраината 
и просторни планови на општините и градовите; 

6) планови за развој и сите долгорочни проекти, со 
кои се утврдува заедничката политика на стопанскиот, оп-
штествениот и просторниот развој; 

7) спроведување на утврдените мерки на економската 
политика, организационите и други решенија со кои се 
обезбедува остварување на планот, утврдени во соглас-
ност со законот, со општествените договори и самоуправ-
ните спогодби; 

8) прописи што ги донесуваат општините и градови-
те во рамките на својата надлежност а што се однесуваат 
на заштитата на животната средина; 

9) програма на актиности на самоуправните интерес-
ни заедници на водостопанството и на другите самоуправ-
ни интересни заедници во врска со заштитата на животна-
та средина и обединување на средства за овие намени; 

10) меѓусебно информирање и размена на планови и 
програми на потписниците на овој општествен договор, 

што се однесуваат на заштитата и регулирањето и корис-
тењето на водите и водотеците, заштитата на животната 
средина и меѓусебно усогласување на тие документи. 

III. ОБВРСКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНАТА 

Член 6 
Заради обезбедување единствен пристап и координа-

ција на активноста за заштита и унапредување на квалите-
тот на водите во сливот на реката Сава, републиките и 
Покраината, како учесници на овој општествен договор: 

1) ќе донесат меѓусебно усогласени водостопански ос-
нови за да се обезбедат најповолни технички и економски 
решенија за заштита на водите од загадување во рамките 
на вкупното стопанисување со водите (рок до крајот на 
1987 година); 

2) ќе изработат среднорочни планови за развој од 
1986 до 1990 година и долгорочни планови до 2000 година 
за заштита на квалитетот на водите за одделни делови од 
сливот или водотекот на Сава, како основа за координаци-
ја на овие мерки за заштита со другите републики и По-
краината, како за постојната така и за идната состојба, и 
за обезбедување заеднички основи во решавање на пробле-
мот на загаденоста на водите (рок: две години од потпи-
шувањето на Договорот). _ 

3) како посебен акт заеднички ќе се донесува един-
ствен план за заштита на водите на сливот на реката Сава 
кој ќе ги утврди приоритетите, динамиката на реализаци-
јата и финансиските средства за реализација. За таа цел ќе 
се обезбеди координација на стручните служби и стручни-
те органи на учесниците на Договорот кои работат врз 
подготвувањето на плановите за заштита на водите (рок: 
две години од потпишувањето на Договорот); 

4) ќе обезбедат систематско испитување и следење на 
квалитативните и квантитативните карактеристики на во-
дите по единствени критериуми и методи на сливното 
подрачје (најдоцна една година од потпишувањето на До-
говорот); 

5) ќе ја утврдат минималната основица за наплата на 
придонес поради загадување на водите, тргнувајќи од тоа 
придонесот да се доведе во согласност со количината и 
степенот на штетноста на загадувањето на водите, тргну-
вајќи од принципот дека придонесот мора да биде пови-
сок од трошоците за пречистување. Врз височината на 
придонесот директно треба да влијае степенот на пречис-
тувањето на отпадните води (рок: една година од потпи-
шувањето на Договорот); 

6) ќе обезбедат изработка и уредно водење на един-
ствен катастар на загадувачите, изливните места на отпад-
ни води и на уредите за пречистување на отпадните води 
(најдоцна до крајот на 1987 година); 

7) во согласност со плановите за заштита на водите 
од загадување и со динамиката на нивното спроведување, 
со поединечни решенија ќе им определат на организации-
те на здружен труд и на населбите рокови до кои мораат 
да изградат одделни етапи на објекти и уреди за пречисту-
вање на отпадните води; 

8) со просторните планови ќе ги определат потенци-
јалните изворишта за снабдување со вода за пиење и ќе 
пропишат мерки за заштита на тие изворишта (рок: една 
година од потпишувањето на Договорот); 

9) ќе донесат прописи за категоризација на водотеци-
те и нивните одделни делови каде што уште не се донесе 
ни, а постојните прописи ќе ги услогласат со сојузниот 
пропис за категоризација на водотеците и нивните оддел-
ни делови (рок: една година од потпишувањето на Дого-
ворот); 

10) во рамките на своите надлежности ќе донесат 
прописи и други акти со кои: 

а) ќе го регулираат испуштањето на отпадни води и 
поблиску ќе ги дефинираат условите за испуштање на от-
падни води, обезбедувајќи со испуштањето на отпадни во-, 
ди да не доаѓа до пречекорување на пропишаната катего-
рија на целиот водотек односно до зголемување на кон-
центрацијата на опасни и штетни материи предвидени за 
пропишаната категорија на водотекот (рок: една година 
од потпишувањето на Договорот); 

б) ќе предвидат трошоците за наглите загадувања на 
водите да ги поднесуваат загадувачите, како и дека за ни-
вни трошок ќе се изврши отстранување на штетните по-
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следици што ќе настанат поради нагли загадувања на во-
дите; 

в) ќе предвидат средствата собрани од придонесот и 
од казните за загадување на водите да можат да се корис-
тат само за заштита на водите од загадување (изградба на 
уреди за пречистување, обезбедување на доволни количес-
тва води, и други активности што придонесуваат за по-
добрување на квалитетот на водите); 

г) ќе предвидат поефикасна работа на водостопански-
те инспектори со: воведување мандатни казни за загадува-
чите на водите; овластување на инспекторите на самото 
место да забрануваат испуштање на отпадни води со опас-
ни и штетни материи; овластување на инспекторите да 
можат да ја забранат работата на објектите што со испуш-
тање на отпадни води ја загрозуваат пропишаната катего-
рија на водотекот и друго; 

д) ќе предвидат формирање и регулирање на работа-
та на колегиумот на инспекторите кој ќе врши заеднички 
надзор над извршувањето на законите и спроведувањето 
на Договорот. 

IV. ОБВРСКИ НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ 

Член 7 

За да се обезбеди соодветен квалитет на водите и да 
се спречи загадувањето на водите во сливот на реката Са-
ва, општините и градовите, како учесници на овој општес-
твен договор, се обврзуваат дека: 

1) со своите општествени планови за развој и со пре-
земање на мерки во плановите за развој на основните и 
другите организации и месните заедници, односно со 
планските документи за изградба, користење и организа-
ција на просторот, ќе предвидат мерки со кои се штитат 
водите на сливот на реката Сава и се задоволуваат бара-
њата за соодветен квалитет на водите; 

2) врз основа на усвоените планови за развој и врз ос-
нова на заедничките насоки и критериуми за заштита, ќе * 
донесат програми на активности со кои поблиску ќе се ут- * 
врдат одделните задачи и мерките, како и роковите за реа-
лизација; 

3) врз основа на усвоените планови за заштита на во-
дите и договарањата за приоритетите ќе донесат програ-
ми за изградба на централни градски уреди за пречистува-
ње на отпадните води со прецизно утврдена динамика на 
реализација; 

4) ќе го спречат секое натамошно загадување на води-
те што може да настане со изградба на стопански и други 
објекти без уреди за пречистување, односно ако нивната 
изградба не е во согласност со утврдените планови за за-
штита на водите од загадување на подрачјето на општина-
та; 

. 5) тргнувајќи од интересите за заштита на квалите-
тот на водите и од принципот на солидарност, ќе презема-
ат потребни мерки заради санирање на постојната состој-
ба и спречување на можноста за појави на натамошно за-
гадување на водите, во согласност со утврдената програ-
ма за заштита на водите и со роковите за реализација; 

6) при спроведувањето на мерките за заштита на во-
дите врз основа на реалната состојба, потребите и опти-
малните можности ќе ги утврдат активностите на кои тре-
ба да им се даде приоритет, водејќи сметка прво да се 
изврши санација на најзагрозените делови на водотеците 
и заштита на постојните изворишта за водоснабдување; 

7) ќе обебзедат донесување на соодветни одлуки со 
кои, во рамките на своите овластувања, ќе го регулира од-
водот и заштитата на водите од загадување на своето под-
рачје, ќе ги определат патиштата за решавање, ќе дадат 
технички и други услови за спроведување на заштитните 
мерки, ќе ги утврдат роковите за израдба, како и казнени-
те одредби; 

8) со посебни мерки ќе го регулираат начинот на со-
бирање, одвезување и конечна диспозиција на ,цврсти от-
падоци и ѓубре, опасни отпадни материи вклучувајќи и от-
падни тињи, како и земјоделски и рударски отпадоци, за-
ради спречување овие отпадни материи да стасаат во от-
ворените водотеци и канали, како и во подземните води; 

9) инспекциските служби ќе ги оспособат кадровски и 
технички со задача да обезбедат спроведување на закон-
ските прописи и на своите одлуки во поглед на заштитата 
на водите од загадување на своето подрачје, а во случаите 
каде 1пто тие не постојат како самостојни или во, рамките 
на меѓуопштинската соработка, да пристапат кон основа-
ње и оспособување на водостопански инспекции; 

10) активностите на организациите на здружениот 
труд ќе ги насочуваат кон изградба на уреди за пречисту-
вање на отпадни води. Начинот и степенот на пречистува-
ње на водите треба да ги обезбеди секоја организација на 
здружен труд врз основа на водостопанските услови и дру-
гите услови утврдени со прописите за заштита на водите 
од загадување; 

И) при издавањето на одобренија за работа односно 
употреба, задолжително ќе контролираат дали се изграде-
ни и уреди за пречистување на отпадните води согласно со 
инвестиционо-техничката документација и дали е постиг-
нат степенот на ефикасност според таа документација. Во 
спротивно нема да дадат согласност за работа; 

12) ќе обезбедат систематска контрола на уредите за 
пречистување на отпадните води од индустријата, посто-
јана контрола над работата на поголемите потенцијални 
загадувачи, како и поднесување на месечни извештаи до 
органите на водостопанската инспекција на републиките и 
на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина;' 

13) ќе водат систематска контрола на дневниците на 
организациите на здружен труд и на комуналните работни 
организации за начинот на ракување со отпадните води и 
цврстите отпадни материи по потекло од производството, 
што можат да ја загадат водата; 

14) ќе обезбедат поднесување на пријави против орга-
низациите на здружен труд и против одговорните лица, во 
кои не се користат постојните уреди за пречистување на 
отпадните води, туку независно од нив се испуштаат не-
пречистени отпадни води во Сава и во нејзините притоки; 

15) ќе основаат и ќе обезбедат уредно водење на ка-
тастар на загадувачите, изливните места, отпадните води 
и уредите за пречистување на отпадните води. До воспос-
тавувањето на катастар ќе направат попис на потенцијал-
ните загадувачи и на изливните места на отпадни води по 
единствена методологија; 

16) во случаите на нагли зголемувања на загадување-
то на водите до кои дошло поради хаварија, ремонт, не-
внимание и слично, ќе обезбедат водостопанската односно 
друга организација определена со планот за заштита на 
водите од загадвуање, непосредно по узнавањето, да ги 
преземе сите потребни мерки за отстранување на опаснос-
та односно на загадувањето до кое дошло, а врз товар на 
предизвикувачот по чија вина дошло до загадување; 

17) ќе организираат собирање и преземање на иско-
ристените минерални масла и други штетни и опасни ма-
терии и за тоа ќе изработат посебна програма, за да се 
спречи I излевање на искористените минерални масла во 
отпадните води како и во подземните води и водотеците; 

18) ќе обезбедат систематско следење и определување 
на содржината на опасни материи во водите што се корис-
тат како изворишта за снабдување со вода за пиење и из-
вестување на надлежните органи во републиката односно 
Покраината, а според единствената методологија што ја 
пропишува надлежниот орган; 

19) врз основа на законот, самоуправните спогодби и 
други прописи ќи ја утврдат височината на надоместот за 
секое користење на водите, без оглед на тоа дали водата се 
користи за индустријата, земјоделството или за други по-
треби, и надоместот за испуштање на загадени води; 

20) заради поефикасно решавање на одделни пробле-
ми за заштита на водите, да се прифати инцијативата на 
другите заинтересирани општини за разгледување и заед-
ничко преземање на мерки за нивно решавање; 

21) на другите потписници на овој општествен дого-
вор ќе им овозможат увид во состојбата за загаденоста на 
водотеците на нивната територија; 

22) во случаите на поголеми загадувања на водите до 
кои евентуално ќе дојде на нивната територија, ќе презе-
мат итни мерки за санација и ќе ги известат за тоа навод-
ните општини заради спречување на штетни последици. 
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V. ОБВРСКИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА 
ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ, НА СОЈУЗОТ НА ГРА-
ДОВИТЕ И ОПШТИНИТЕ И НА ПОСТОЈАНАТА КОН-

ФЕРЕНЦИЈА НА ГРАДОВИТЕ И ОПШТИНИТЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 8 
Сојузот на градовите и општините на Хрватска, Заед-

ницата на општините и градовите на СР Босна и Херцего-
вина, Заедницата на општините на СР Србија и Постојана-
та конференција на градовите и општините на Југославија 
се обврзуваат: 

1) да организираат меѓусебна размена на програми и 
планови, самоуправни спогодби, прописи и други матери-
јали што се од интерес за учесниците на овој договор и за 
таа цел да овозможат размену на искуства за следење на 
овој договор; 

2) заради операционализација на овој општествен до-
говор и негово оперативно спроведување, како и заради 
остварување на што поуспешна меѓуопштинска соработка 
на неговото спроведување на потесните еливни подрачја, 
да формираат соодветни тела. Нивна задача треба да биде 
анимирање на пошироката јавност - граѓаните, младина-
та, организациите на здружен труд, месните заедници, со-
одветните самоуправни интересни заедници, општестве-
но-политичките организации, органите на општествено-
-политичките заедници и другите субјекти, да организира-
ат активност, да преземаат мерки и да обезбедуваат сред-
ства за заштита на водиве во сливното подрачје на реката 
Сава. 

Од посебно значење е ангажирањето на организации-
те на Социјалистичкиот сојуз - од месната заедница до ре-
публичката односно покраинската конференција на изра-
ботка на програми за сопствено ангажирање на вклучува-
њето на граѓаните на заштитата на водите и спречувањето 
на нивното загадување; 

3) преку своите тела да поведуваат иницијатива кај 
пошироките општествено-политички заедници за создава-
ње услови за реализација на заедничките интереси што се 
остваруваат со овој општествен договор; 

4) да ги информираат потписниците на овој општес-
твен договор за мерките што се преземаат во општините и 
градовите и во пошироките општествено-политички заед-
ници, како и за активностите на другите органи и органи-
зации на заштитата од загадување на реката Сава и на. 
нејзините притоки. 

Освен тоа, заедниците, Сојузот и Конференцијата на 
градовите, на иницијатива од одделни потписници на овој 
општествен договор, можат да организираат активности 
за здружување на средства заради решавање на определе-
ни заеднички прашања и задачи, како и да обезбедат изра-
ботка на студии и други истражувања за кои ќе покажат 
интерес потписниците на овој општествен договор. 

VI. СЛЕДЕЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР 

Член 9 
Заради следење на спроведувањето на овој договор и 

заради меѓусебно информирање за мерките и активности-
те преземени во согласност со Договорот, учесниците на 
овој договор формираат Координационен одбор за не-
гово следење. 

Член 10 
Задачите на Координациониот одбор се: 
1) да го следи спроведувањето на овој општествен до-

говор и да придонесува за побрза реализација на догово-
рените мерки; 

2) да ја услогласува работата врз остварувањето на 
целите на овој општествен договор; 

3) да поведува иницијатива за унапредување на вкуп-
ната активност во врска со заштитата на водите на реката 
Сава и на нејзините притоки и за изработка на заеднички 
програми; 

4) редовно да ги известува учесниците на Договорот 
за својата и за вкупната активност врз спроведувањето на 
овој општествен договор, најмалку еднаш годишно; 

5) да остварува непосредна соработка со соодветните 
органи, организации и институции од својот делокруг; 

6) да ја утврдува програмата на работа и обврските 
на стручната служба и да го разгледува нејзиниот извеш-
тај за работата; 

7) вршење и на други работи во вррка со извршување-
то на овој општествен договор. 

Начинот на работа на Координациониот одбор се ут-
врдува со деловникот ^а работа. 

Член 11 
Координациониот одбор има 11 членови и го сочину-

ваат по еден делегат на републиките односно покраински-
те органи и организации што го определува собранието на 
републиката, односно Покраината и еден делегат на оп-
штината односно градот од подрачјето на секоја републи-
ка односно покраина. 

Претседателот на Координациониот одбор го делеги-
ра Претседателството на Постојаната конференција на 
градовите и општините на Југославија од редовите на оп-
штината односно градот потписници на овој општествен 
договор. 

Мандатот на Координациониот одбор трае две годи-
ни. 

Услови за работа на Координациониот одбор обезбе-
дува републиката односно покраината и општината - гра-
дот од кој е претседателот на одборот. 

Член 12 
Вршење на стручните и административните работи 

во спроведувањето на овој општествен договор, како и ра-
ботите во врска со работата на Координациониот одбор и 
на колегиумот на инспектори ги врши надлежниот орган 
за работи на водостопанството во републиките и Покра-
ината. 

Стручните работи ќе ги вршат наизменично републи-
ките, односно Покраината по абецеден ред во време од две 
години. 

Член 1.) 
Заради заеднички надзор над извршувањето на закон-

ските одредби и прописи од областа на заштитата на во-
дите од загадување, како и заедничко дејствување во за-
штитата на водите од загадување во сливот на реката Са-
ва, се формира Колегиум на инспектори како заеднички 
орган на Координациониот одбор со задача редовно да ги 
информира учесниците за спроведувањето на Договорот и 
на законот. 

Колегиумот на инспектори го сочинуваат именувани 
претставници на инспекторите од републиките и Покраи-
ната, а го делегира органот надлежен за работи на водо-
стопанството. 

Член 14 
Колегиумот на инспектори ги координира активнос-

тите во вршењето надзор над извршувањето на сојузниот 
и републичките односно покраинските закони и други 
прописи што се однесуваат на заштитата од загадување на 
водите од сливот на реката Сава и за тоа најмалку полуго-
дишно ги известува републичките, односно покраинскиот 
орган на управата надлежен за работи на водостопанство-
то, Коорднинациониот одбор и сите потписници на Дого-
ворот. 

Член 15 
Колегиумот на инспектори во остварувањето на сво-

јата функција од претходниот член, врши надзор особено 
над: 

1) состојбата на квалитетот на водите и спроведува-
њето на мерките за заштита на водите од загадување; 

2) состојбата на уредите за пречистување на отпадни-
те води во поглед на нивната функционална способност, 
ефикасност и наменско користење; 

3) извршувањето на условите утврдени со водосто-
панските согласности и водостопанските дозволи; 

4) следењето на спроведувањето на плановите за за-
штита на водите од загадување што го донесуваат на пот-
писниците на овој договор. 

Републиките и Покраината се согласни во прописите 
за организацијата и работата на водостопанските инспек-
ции да пропишат и други задачи на заедничката инспекци-
ја. 
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Член 16 
Ако при вршењето на работите на заеднички надзор 

предвидени со овој договор Колегиумот на инспектори ут-
врди повреди на прописите или други неправилности, за 
тоа веднаш ќе ги извести надлежните републички односно 
покраински орган, заради преземање на потребни мерки. 

Во случаите на секое поголемо загадување на реката 
Сава, Колегиумот на инспектори итно ќе ги извести над-
лежните органи на низводните републики и Покраината. 

Член 17 
Колегиумот на инспектори им поднесува писмен из-

вештај за својата работа на потписниците на овој општес-
твен договор најмалку еднаш годишно, а по потреба - и 
во пократок период. 

Член 18 
Со посебен заеднички акт органите на управата на ре-

публиките и Покраината надлежни за работи на водосто-
панството ќе ја уредат работата на Колегиумот на инспек-
тори. 

Член 19~ 
Учесниците на овој општествен договор се обврзува-

ат најмалку еднаш годишно во своите тела да го разгледу-
ваат остварувањето на овој договор и ефектите што се по-

У согласување на своите интереси и активности во ос-
тварувањето на овој општествен договор учесниците на 
Договорот можат да остварат на состанокот на сите пот-
писници на овој општествен договор, што го свикува Ко-
ординациониот одбор на своја иницијатива или на пред-
лог од потписниците на овој општествен договор, најмал-
ку еднаш во две години. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Кон овој општествен договор, покрај предвидените 

потписници, можат да пристапат и други општини и гра-

дови на сливното подрачје на реката Сава, како и други 
заедници и организации што можат да придонесат за 
спроведување на овој општествен договор. 

Член 22 
Обврските на општините и градовите што произлегу-

ваат од овој договор се однесуваат на сите општини и гра-
дови на сливното подрачје, кога ќе го потпишат. 

Член 23 
Секој учесник на овој договор може да поведе иници-

јатива за измена и дополнение на Општествениот дого-
вор, што се врши на Начинот и по постапката по која е 
склучен овој договор. 

Член 24 
Овој договор го потпишаа овластените претставници 

на учесниците на овој општествен договор во соодветен 
број идентични и автентични примероци. 

Член 25 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат 

овластените претставници на сите учесници на овој дого-
вор. 

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

Член 26 
Со влегувањето во сила на овој општествен договор 

престанува да важи Општествениот договор за заеднички-
те акции на општините и градовите на спречувањето на 
загадувањето на водите во сливот на реката Сава 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/80). 

3 октомври 1986 година л 
Суботица 

П о т п и с н и ц и 

1. За Собранието на СР Словенија, член на Извршниот совет на Собранието Томаж Вуга, е. р. 
2. За Саборот на СР Хрватска, претседател на Советот на општините на Саборот на СР Хрватска, Мирко Шетана, е. р. 
3. За Собранието на СР Босна и Херцеговина, претседател на Советот на општините на Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, Мухсин Налик, е. р. 4 

4. За Собранието на СР Србија, претседател на Републичкиот комитет за водостопанство на Србија, 
ЈРатко Вујновић, е. р. 

5. За Собранието на САП Војводина, претседател на Покраинскиот комитет за водостопанство на Војводина, 
Ѓурѓина Божиќ, е. р. 

6. За Собранието на општина Јесенице, претседател Јаков Меѓа , е. р. 
7. За Собранието на општина Радовлица, претседател Бернард Тонејц, е. р. 
8. За Собранието на општина Тржиќ, претседател Иран Капел, е. р. 
9. За Собранието на општина Крањ, претседател, Иван Торкар, е. р. 

10. За Собранието на општина Шкофја Лока, претседател Јоже Албрехт, е. р. 
11. За Собранието на општина Врхника, претседател Херман Боле, е. р. 
12. За Собранието на општина Камник, претседател Антон Ипавиц, е. р. 
13. За Собранието на град Љубљана, член на Извршниот совет Ануса Тавчар-Маренк, е. р. 
14. За Собранието на општина Домжале, претседател Петар Приможич, е. р. 
15. За Собранието на општина Литија, претседателка Мирка Капља, е. р. 
16. За Собранието на општина Трбовле, претседател Фрањо Шпрогар, е. р. 
17. За Собранието на општина Цеље, претседател Тоне Зимшек, е. р. 
18. За Собранието на општина Храстник, претседател на Извршниот совет Стане Кирн, е. р. 
19. За Собранието на општина Севница, претседател Бреда Мијовиќ, е. р. 
20. За Собранието на општина Ново Место, претседател Боштјан Ковачич, е. р. 
21. За Собранието на општина Кршко, претседател Зоран Шолна, е. р. 
22. За Собранието на општина Загорје об Сави, претседател Јоже Ранзингер, е. р. 
23. За Собранието на општина Брежице, претседател Стане Илц, е. р. 
24. За Собранието на општина Клањец, претседател Бранко Пратенгразер, е. р. 
25. За Собранието на општина Златар Бистрица, претседател Андрија Кланцир, е. р. 
26. За Собранието на општина Доња Стубица, претседател Рудолф Ковач, е. р. 
27. За Собранието на општина Крапина, претседател Иван Прелчец, е. р. 
28. За Собранието на општина Крижевци, претседател м-р Иван Ѓуричиќ, е. р. 
29. За Собранието на општина Забок, претседател Драгутин Братковић, е. р. 
30. За Собранието на град Загреб, претседател д-р Мато Микиќ, е. р. 
31. За Собранието на општина Слуњ, претседател Лазо Пекеч, е. р. 
32. За Собранието на рпштина Титова Кореница,претседател Славко Штетиќ, е. р. 
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33. За Собранието на општина Огулин, претседател Рудолф Стошић, с. р. 
34. За Собранието на општина Делнице, претседателка Нада Глад, с. р. 
35. За Собранието на општина Дуга Реса, претседател Франко Милутин, с. р. 
36. За Собранието на општина Карловац, претседателка Марта Микиќ, е. р. 
37. За Собранието на општина Јастребарско, претседател Владимир Пинтар, с. р. 
38. За Собранието на општина Вргин Мост, претседател Ѓорѓе Ратковић е. р. 
39. За Собранието на општина Глина, претседател Борислав Меанџија, с. р. 
40. За Собранието на општина Петриња, претседател Берислав Лучина, с. р. 
41. За Собранието на општина Сисак", претседател Јосип Маѓерик, е. р. 
42. За Собранието на општина Костајница, претседател Душан Глушац, с. р. 
43. За Собранието на општина Зел ина, претседател Иван Зерец, с. р. 
44. За Собранието на општина Врбовец, претседател Марјан Живко, с. р. 
45. За Собранието на општина Бјеловар, претседател Златко Варила, с. р. 
46. За Собранието на општина Чазма, претседателка Нада Ретковиќ, с. р. 
47. За Собранието на општина Иваниќ-град, претседател Стјепан Штрбан, с. р. 
48. За Собранието на општина Кутина, претседател Стјепан Магдић, с. р. 
49. За Собранието на општина Новска, претседател Велимир Јакупец, с. р. 
50. За Собранието на општина Дарувар, претседател Станко Мариќ, е. р. 
51. За Собранието на општина Нова Градишка, претседател Милан Драгојевиќ, е. р. 
52. За Собранието на општина Пакрац, претседателка Љубица Милетиќ, е. р. 
53. За Собранието на општина Славонска Пожега, претседател Лука Драгаш, с. р. 
54. За Собранието на општина Славонски Брод, претседател Иван Текиќ, е. р. * 
55. За Собранието на општина Ѓаково, претседател Фрањо Хавел, с. р. 
56. За Собранието на општина Винковци, претседател Томислав Леднќ, е. р. 
57. За Собранието на општина Жупања, претседател Звонимир Луиќ, е. р. 
58. За Собранието на општина Бихаќ, претседател на Извршниот одбор Никола Мајсторовиќ, е. р. 
59. За Собранието на општина Титов Дрвар, претседател Драган Ромиќ, е. р. 
60. За Собранието на општина Приедор, претседател Славко Бановиќ« е. р. 
61. За Собранието на општина Бугојно, претседател Милео Зеир, с. р. 
62. За Собранието на општина Јајце, претседател Милан Јониќ, е. р. 
63. За Собранието на општина Бања Лука, претседател Милан Станивуковиќ, е. р. 
64. За Собранието на општина Босанска Градишка, претседател Звонко Вониќ, е. р. 
65. За Собранието на општина Прњавор, претседател Антон Андреата, с. р. 
66. ,3а Собранието на општина Дервента, претседател Мирослав Пирох, с. р. 
67. За Собранието на општина Босански Брод, претседател Иво Мандиќ, е. р. 
68. За Собранието на град Сараево, претседател Кемал Хањалиќ, е. р. 
69. За Собранието на општина Високо, претседател Мирко Лечиќ, е. р. 
70. За Собранието на општина Зеница, претседател Омер Филипови^ с. р. 
71. За Собранието на општина Травник, претседател Иван Шариќ, е. р. 
72. За Собранието на општина Жепче, претседател Драго Лазаревиќ, е. р. 
73. За Собранието на општина Завидовиќи, претседател Фрањо Бартоловиќ, е. р. 
74. За Собранието на општина Маглај, претседател м-р Амир Смајлагиќ, е. р. 
75. За Собранието на општина Бановиќи, претседател Емин Халичевиќ, е. р. 
76. За Собранието на општина Живинице, претседател Хазим Трумиќ, е. р. 
77. За Собранието на општина Тузла, потпретседател Ѓуро Шкондриќ, е. р. 
78. За Собранието на општина Добој, претседател м-р Ирфан Мехичиќ, е. р. 
79. За Собранието на општина Брчко, претседателка Хатиџа Бешлагић е. р. 
80. За Собранието на општина Фоча, претседател Џемал Ќориќ, е. р. 
81. За Собранието на општина Зворник, претседател Драган Миличевић е. р. 
82. За Собранието на општина Биељина, претседател Милорад Томиќ, е. р. 
83. За Собранието на општина Шид, претседателка Јелена Додиг, е. р. 
84. За Собранието на општина Сремска Митровица, претседател Светозар Михајлов, е. р. 
85. За Собранието на општина Рума, претседател Димитрие Малешевић, е. р. 
86. За Собранието на општина Лозница, потпретседател Живоин Периќ, е. р. 
87. За Собранието на општина Шабац, претседател Богдан Радојчић е. р. 
88. За Собранието на општина Валево, претседател Душан Михаилови^ е. р. 
89. За Собранието на град Белград, претседател на Извршниот совет д-р Живана Олбина, е. р. 
90. За Сојузот на градовите и општините на СР Хрватска, претседател Петар Рихтариќ, е. р. 
91. За Заедницата на општините и градовите на СР Босна и Херцеговина, секретар Ешреф Корениќ, е. р. 
92. За Заедницата на општините на СР Србија, секретар Драгиша Диниќ, е. р. 
93. За Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, претседателка Нуша Кершеван, е. р. • 

П О М И Л У В А Њ А Ахмети Халил Скендер . 
Ангелов Стоил Јанко 
Бартош Данило Златомир 
Бехман Мустафа Салих 
Бектеши Хуснија Беќир 
Белиќ Фрањо Миленко 
Блажевиќ Нико Стипо 
Богосавлевиќ Ѓорѓе Миодраг 
Чиркиќ Мујо Мехмед 
Деда Шефќет Африм 
Хаџимурати Мухарем Касем 
Хермановиќ Драган Катарина 
Калмендц Судија Салих 
Кукулица Мате Ѓуро 
Мачкиќ Стево Ненад 

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата одржана на 28 ноември 1986 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на изре-

чената казна затвор: 
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Махник Андрија Невенка 
Мај цеи Јоже Самуел 
Муртин Андрија Самуел 
Николиќ Властимир Стеван 
Пургариќ Звонко Синиша 
Ристески Душан Аце 
Салихај Халил Насер 
Сејдиќ Смаил Сабрина 
Томиќ Јозеф Стеван 

II 
Делумно се ослободуваат од извршувана на изрече-

ната казна затвор: 
Абдураман Едиб Есат, во траење од една (1) година, 
Алексиќ Миливое Зоран, во траење од шест (6) месе-

ци, 
Бајрам Рамаган Фадил, во траење од шест (6) месеци, 
Ваљај Адем Неџми, во траење од шест (6) месеци, 
Бали Ибиш Дервиши, во траење од шест (6) месеци, 
•Барилева Идриз Шефки, во траење од една (1) годи-

на, 
Бајрактари Хисен Фадил, во траење од една (1) годи-

на, 
Борак Милош Миле, во траење од три (3) месеци, 
Бошковски Атанас Христо, во траење од една (1) го-

дина, 
Брахај Пенија Адем, во траење од три (3) месеци, 
Буркиќ Зајко Сакиб, во траење од четири (4) месеци, 
Цахај Јонуз Авдуш, во траење од шест (6) месеци, 
Цветановски Томислав Марјан, во траење од една (1) 

година, 
Цвитешиќ Фрањо Дамир, во траење од шест (6) месе-

ци, ^ 
Чизмиќ Јово Илија, во траење од четири (4) месеци, 
Ќурлиќ Милан Миодраг, во траење од една (1) годи-

на, 
Ќук Божидар Божидар, во траење од една (1) година, 
Дани Шабан Фадил, во траеше од шест (6) месеци, 
Душкај Ибиш Мухарем, во траење од една (1) година, 
Ѓорѓиев Ристо Драги, во траење од шест (6) месеци, 
Фетаху Рахим Агим, во траење од шест (6) месеци, 
Фируловиќ Момчило Душан, во траење од шест (6) 

месеци, 
Гавриловиќ Константин Мирко, во траење од две (2) 

години, 
Ходаљ Павле Владо, во траење од осум (8) месеци, 
Исуфи Хајрулах Нухи, во траење од три (3) месеци, 
Кајкут Мирко Миленко, во траење од два (2) месеци, 
Карниж Јозеф Ѓуро, во траење од една (1) година, 
Кинкела Томислав Томислав, во траење од шест (6) 

месеци, 
Кујовиќ Исо Ќамил, во траење од пет (5) месеци, 
Куљичи Тахир Хаљиљ, во траење од шест (6) месеци, 
Кузмановиќ Драгиша Слободан, во траење од шест 

(6) месеци, 
Мацолиќ Јосип Славко, во траење од шест (6) месеци, 
Молнер Ференц Иштван, во траење од една (1) годи-

на, 
Муриќи Халиљ Зифрета, во траење од шест (6) месе-

ци, 
Николиќ Стајко Александар, во траење од шест (6) 

месеци, 
Памиќ Иван Марио, во траење од три (3) месеци, 
Селимај Цам Фадил, во траење од шест (6) месеци, 
Славиќ Војко Винко, во траење од една (I) година, 
Синдичиќ Никола Цветко, во траење од шест (6) ме-

сеци, 
Сулејмани Јакуп Суљо, во траење од две (2) години, 
Шубо Беќир Бидо, во траење од два (2) месеца, 
Шушак Станко Жељко, во траење од шест (6) месеци, 
Тешановиќ Здравко Слободан, во траење од шест (6) 

. месеци, 
Тимотиќ Томислав Миломир, во траење од шест (6) 

месеци, 
Винковиќ Жиго Марија, во траење од шест (6) месе-

ци, 
Зогај Џељадин Синан, во траење од три (3) месеци. 

III 
Се заменува изречената казна затвор со условна осу-

да, со тоа што изречената казна нема да се изврши ако 
осудените во рок од три (3) години не сторат ново кривич-
но дело и тоа на: 

Крстиќ Бранислав Емилија, казна во траење од три 
(3) месеци, 

Нухановиќ Мехо Мехаги, казна во траење од два (2) 
месеца, 

Видовиќ Симо Бан, казна во траење од три (3) месе-
ци. 

О-број 39/86 
28 ноември 1986 година 

Белград 
Претседателство 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Синан Хасани, е. р. 

УКАЗИ 
Врз основа на член ЗЈ 5 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛНО 
ТИНКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ: НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА Вр ДЕ-

МОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС 

I 

Се отповикува 
Ранко Радуловиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Демократска Народна Република 
Лаос со седиште во Рангун. 

И 
Се назначува 
Бранко Вулетиќ, извонреден и ополномоштен амба 

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла 
вија во Социјалистичка Република Бурманска Унија, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Демократска На 
родна Република Лаос со седиште во Рангун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 43 
3 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

/ 
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О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јанковски Ђорше Сандре, Ниновски Трпе Силе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Брекало Стјепан Иван, Цветаноска-Костова Гиго Ол-

га, Чадоска-Спасеска Леон Љуба, Чакареска-Маркоска 
Крсте Дафина, Еусс Јуљио Ладислав, Галабоска-Опетчес-
ка Живко Иванка, Голабоска-Кутаноска Агис Љуба, Гола-
боски Наумче Сотир, Илкоски Русе Филип, Јоноска Ристо 
Дана, Калајџиеви Сотир Јован,Кавај Лазар Каменко, 
Кметец Мартин Томе; Кочоска-Унческа Јован Цвета, Ко-
чоски Тане Науме, Крстаноска-Гоџоска Танас Јосифина, 
Мајсторац Симеон Петар, Матошка-Башуроска Никола 
Хриса, Матоска-Љаткоска Стојан Славче, Милошеска-
-Волдатовић Милија Пелагија, Мисоски Јосиф Ристе, Мој-
соски Стефан Науме, Настоски Науме Илија,4 Наумов 
Тошко Петар, Османоски Сефедин Уке, Петреска-Мојсос-
ка Стефан Љубица, Секулоски Никола Илија, Стефаноски 
Јован Крсте, Стојаноска Крсте Лиљана, Шећероска-Пупа-
лоска Јаћим Љуба, Шулеска-Богдан Антун Нада, Точкос-
ки Мито Јордан, Трпеноски Кире Душан, Угриноски Ни-
кола Ставре, Василеска-Рафтоска Стефан Лефтгерија, Ве-
рушеска-Ристеска Златан Лефта, Жупаноска-Николоска 
Богоја Елисавета; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Блажеска Сандре Ратка, Богданоска-Блажеска Крсте 

Вера, Келешоски Спиро Климе, Милчиноска Никола Не-
вена, Милчиноски Никола Ђорђи; Попоски Синесија Ђо-
ко, Жуманоски Борис Климе, 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Блажеска Славе Љуба, Блажеска Павле Вида, Цина 

Тефик Музеен, Дамјаноска Сандре Комадина, Дејкоска-
-Карамитреска Димитри Санте, Димовски Владо Стефчо, 
Дуцкиноска-Кочоска Ристо Десанка, Дуноска-Бунческа 
Тома Дитка, Дуноска-Чурскоска Петар Слободанка, Рефу-
коска-Петроска Гронки Љуба, Главинческа-Симакоска 
Панде Павлина, Гоноска-Докоска Вангел Слободанка, Го-
лабоска-Тилоска Ристе Деспина, Граданоска-Блажеска 
Сандре Македонка, Илкоска-Брческа Јован Ванкица, Име-
роска-Илијази Џавит Ракизе, Јоноска-Јованоска Ванђал 
Велика, Куртиши-Газафери Беђет Маџиде, Лошкоска-Си-
макоска Ставре Олга, Маркоска-Елоска Дуко Мирјана, 
Мечкароска-Томаноска Вангел Христина, Мојсоска Петре 
Цонка, Нанушески Наси Александар, Наумоска-Лазарес-
ка Ламбе Вера, Незири Незир Алириза, Ојлеска Крсте 
Слободанка, Паноска-Недеска Петре Благуна, Попоски 
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Јоне Ристо, Прентоска Никола Наумка, Симоноска-Ма-
теска Богдан Сија, Стефаноски Јован Ламбе, Стојаноски 
Ристо Љубе, Патар Фејзула Зејнел, Топалоска-Благоеска 
Војо Драгица, Топузоска Јован Устијанка, Трпеноска-По-
поска Борис Цвета, Трпоска-Маноска Ђендро Сандра, Бе-
леска-Матоска Спасител Милка, Велјаноска-Иваноска 
Раско Лазорка, Бундески Љупчо Никола; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги врз полето на јавната безбедност со која 
се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Хаџимуса Назиф Рехпер, Крснићи Рифат Шабан. 

Бр. 60 
21 јуни 1985 година 
Белград > 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

I о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Кралството Данска, посмртно 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЛЕНТА 

Напѕ ЈиНиѕ СНпѕ1епѕеп амбасадор на Кралството 
Данска во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 61 
14 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

У К А 3 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а 
О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод двестетриесетгодишнината од постоење-
то, а за исклучителни работни резултати во санација на ја-
мата Кортдеж и за успеси постигнати во работата од зна-
чење за стопнаскиот напредок на земјата 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
СОУР РЕК ЕК Трбовље, РО Рудници мрког угља Сло-

веније, ООУР Рудник мрког угља „Загорје" - Загорје об 
Сави. 

• 
Бр. 62 
24 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

- за општи заслуги врз полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Цветић-Манојловић Павла Јованка, Јевтовић-Вељко-

вић Милана Душанка, Кисић Ђорђа Милован, Николић-
-Лазаревић Радојице Љиљана, Пантић Душана Миодраг, 
Савић Марка Благоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Здравковић Милан Десимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бељић Милоја Живорад, Цмиљановић Новица Миха-
ило, Црнадак Милана Драгомир, Ђаковић Николе Марин-
ко, Ђорђевић Живојина Родољуб, Гавранчић Душана 
Иван, Јанковић Радована Милан, Јанковић Божидара 
Младен, Јовановић Луке Радослав, Јовановић Милутина 
Зоран, Кијановић Николе Срето, Костић Чедомира Дра-
ган, Ковачевић Јусе Шаћир, Лагод Бранка Боро, Лукић 
Драгутина Димитрије, Мандић Милана Светозар, Марко-
вић-Репић Радивоја Вера, Миладиновић Атанаса Драго-
љуб, Миленковић Добривоја Милош, Миловановић-Фили-
повић Добривоја Верица, Митић Светозара Божидар, 
Митровић Милосава Миодраг, Нађ-Ивановић Мате Ма-
рија, Никашиновић Југа Душан, Никодиновић Тихомира 
Милован, Николић Божила Стојан, Павић Љубомира Жи-
војин, Павловић Миломира Видоје, Перенчевић Јована 
Петар, Петровић-Марковић Владимира Мирјана, Петро-
вић Љубомира Предраг, Попдимитров Дмитра Стојан, 
Радуловић Вуколе Миливоје, Рајић Танаска Миливоје, 
Ристић Мирка Радивоје, Савић Николе Душан, Стојано-
вић Николе Бранимир, Стојић Михајла Слободан, Стев-
шић Стојана Томислав, Тасић Војислава Славомир, Теме-
рински-Пинтар Фрање Цвијета, Туцовић Тодора Јовиша, 
Васић-Ненезић Миливоја Персида, Вићовац Радосава Бра-
нислав, Вујовић Илије Константин, Вуковић Ђукана Ми-
лан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бојанић Акима Миливоје, Димитријевић Живојина 

Мирко, Драча Филипа Светко, Младеновић Стојадина 
Костадин, Стефановић Стојана Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Александров Ленче Милутин, Алексић Станојка Зо-

ран, Антић Вукадина Милош, Антић Гвоздена Предраг, 
Антић Божидара Вида, Аранђеловић Миливоја Светомир, 
Атанацковић Драгана Богољуб, Атанацковић Милутина 
Владета, Бабић Нићифора Петар, Бајић Симо Рада, Бари-
шић Милана Перица, Била Петра Драшко, Богдановић 
Здравка Миленко, Богдановић-Стајић Радомира Милица, 
Бојчић Милоја Миливоје, Боровић Дмитра Јован, Бркић 
Драгољуба Љубомир, Бркић Милана Петар, Брковић Ни-
коле Мирко, Буковац Павла Никола, Бура Милана Сте-
ван, Цвејић Владимира Радован, Цветковић Спасе 
Божидар, Ђуровић Милована Добривоје, Ћосић Војислава 
Драгољуб, Чедић Живојина Душан, Чоловић Љубомира 
Петар, Даничић Момира Милан, Делић Бошка Небојша, 
Демировић Рамиза Ајрула, Динић Александра Ђура, До-
станић Борисава Миодраг, Драгишић Новице Љубомир, 
Ђакић Стојана Миле, Ђокић Душана Момчило, Ђорђевић 
Велимира Богољуб, Ђорђевић Василија Бора, Ђорђевић 
Косте Ђорђе, Ђурић Душана Влајко, Џикић Божидара 
Стојадин, Филиповић Милан Добросав, Филиповић Љу-
бомира Ранко, Гавриловић Боре Братислав, Голубовић 
Владете Милован, Илић Милића Миленко, Ивановић Ми-
лорада Живко, Јагањац Зулфа Мустафа, Јаковљевић Саве 
Радован, Јакшић Лазара Душан, Јанићијевић Животе То-
мислав, Јањић Александра Драган, Јеленковић Мирка Бо-
рис, Јокић-Лазаревић Радислава Милица, Јокић Милица 
Владимир, Јованчић Славка Момир, Јовановић Драгише 
Благоје, Јовановић Цветана Боривоје, Јовановић Благоја 
Душан, Јовановић-Шојић Мила Гроздана, Јовановић Ми-
лана Љубиша, Јовановић Тихомира Михајло, Јовановић-
- Радојчић Живка Вера, Јовичић Алекса Кузман, Јовичић 
Милоша Сретен, Килибарда Крсте Петар, Кљајић Мила-
на Илија, Кнежевић Жарка Ранко, Кокотовић Петра Васи-
лије, Кондић Бошка Бранко, Корићанац Радисава Душан, 
Костић Петронија Јелена, Костић-Поповић Никодија Љи-
љана, Костић Велимира Светислав, Костић Живна Вели-
мир, Ковачевић Бранка Милет, Краговић Љубе Будислав, 
Крекић Војислав Александар, Кривокапић Младена Јован, 
Крстић Миодрага Александар, Ламовец Франца Срећко, 
Лазаревић Радисава Петар, Лишанин Милутина Љубисав, 
Љубић Јосифа Томислав, Љубинковић Јованка Душан, 
Максимовић Радивоја Јован, Мамутај Ћазима Азем, Ма-
мутај Азема Имер, Марковић-Панић Милорада Ђуревка, 
Марковић-Миловановић Живорада Милеса, Марковић 
Благоја Милош, Марковић Воислава Славољуб, Мићано-
вић Живорада Раденко, Мићевић Ђуре Василије, Мићовић 
Ћире Голуб, Мидић Чедомира Адам, Мијаиловић Илије 
Аксентије, Мијић-Племић Стевана Бранислава, Милади-
новић Ранђела Момчило, Миладиновић Спире Радивоје, 
Милановић Михајла Сава, Миленковић Александра Ми-
лан, Милетић-Матијашевић Миладина Станка, Милиће-
вић Милутина Александар, Милићевић Бранислава Бори-
воје, Милићевић Миодрага Јован, Милићевић Живојина 
Миодраг, Миливојевић Љубодрага Данко, Миливојевић 
Момира Вућина, Милосављевић Душана Милутин, Мило-
шевић Русана Бора, Милошевић Михајла Драгиша, Мило-
шевић Бранимира Момир, Милошевић Милоша Тихомир, 
Миловановић Сретена Ђурађ, Миловнаовић Антонија 
Миливоје, Миловановић Божидара Милорад, Миљојко-
вић-Глишовић Миленка Каја, Мирковић Боривоја Радми-
ло, Митић Витомира Душан, Митровић Божидара Мило-
рад, Митровић-Марјановић Радојица Мирјана, Младено-
вић Милоша Бранислав, Наковска-Здравкоска Рафа Стоја-
на, Ненадић Анастаса Милоје, Ненадовић Стевана Миод-
раг, Нешић Добросава Душан, Ницовић-Станојчић Боги-
ћа Драгиња, Николић Михајла Драгослав, Николић Мир-
ка Гојко, Николић Владета Милан, Николић Ранка Сава, 
Николић Николе Слободан, Ноцић Душана Добривоје, 
Новаковић Драгутина Миленко, Остојић Илије Милан, 
Палуровић-Станковић Стојана Јелена, Пауновић Милора-
да Миодраг, Пауновић-Рошуљ Славка Живка, Павловић 
Милорада Милан, Павловић-Арсенијевић Миливоја Пер-
сида, Павловић Жарко, Павловић Ђорђе Живота, Петко-
вић Ђурђа Душан, Петраш Младена Бранимир, Петровић 
Трајана Божидар, Петровић-Ставрић Милорада Миросла-
ва, Петровић Милоша Слободан, Петровић-Бугрић Дра-
гоја Зорица, Плазинић Миломира Славко, Поповић-гСтој-
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чић Спасоја Госпава, Радичевић Чедомир Љубинко, Ради-
војевић Александра Никодије, Радивојев Љубомира Го-
ринка, Радојевић-Никитовић Василије Ангелина, Радоњић 
Јевђенија Михајло, Радосављевић Драгомира Душан, Ра-
довић-Бањанац Адама Милена, Радуловић-Томић Стојана 
Милојка, Раичевић Новака Ђорђе, Рајковић Љубомир 
Александар, Рашић-Матовић Јована Бранка, Ристић-Ма-
товић Јована Бранка, Ристић Стојадина Слободан, Росић 
Лазе Никола, Сарајлић Етхема Ибрахим, Савић Младена 
Томислав, Симеуновић Милована Радивоје, Симић Драго-
љуба Младен, Симић Обрада Драгица, Симоновић Мило-
рада Слободан, Србић Петра Бранко, Срнић-Лазић Нови-
ца Паулина, Стаменковић-Ташковић Милорада Благица, 
Стаменовић Драгутина Миливоје, Стаменковић Тихоми-
ра Властимир, Станковић Јована Миливоје, Степић 
Божидара Мирољуб, Стевнаовић Тосава Славомир, Стоја-
новић Лазара Светомир, Стојановић Стојадина Боривоје, 
Стојановић Василија Јелена, Стојковић Лазара Игњат, 
Стокић-Стошић Загорка Милка, Стошић Александра Ми-
ливоје, Стошић-Крстић Душана Радмила, Сврзић-Ђорђе-
вић Миодрага Нада, Шарковић Предрага Мирослав, Ши-
јан Николе Радмила, Шкобић Мирка Славко, Шкундрић 
Миле Петар, Шумар Тоде Алекса, Тасић Василија Благоје, 
Тасић Стојана Миодраг, Тепшић Николе Стеван, Тинтор 
Кузмана Душан, Тодоровић Милорада Војислав, Томић 
Стевана Стајка, Трајковић Миодрага Слободан^ Валдевит 
Фрање Јован, Ванка Игњата Стеван, Васић Владимира 
Славољуб, Василић Светозара Стеван, Величковић 
Божидара Сима, Војиновић-Миливојевић Живорада Де-
санка, Вучковић Антонија Момчило, Вујичић Витомира 
Илија, Вукајловић-Пећанац Ђуре Марија, Вукашиновић 
Луке Петар, Вукмировић Душана Милутин, Вуксановић 
Милије Радослав, Зарић Персе Ненад, Збиљић Вучете Дра-
гиша, Здравковић Стојадина Василије, Зејнели Зејнела Бај-
рам, Зекић Раме Алија, Живковић Бошка Стеван, Жујовић 
Милорада Драгутин; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военотостручното знање и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Цветковић Благоја Сретен, Петровић Стојана Сте-
ван, Спасић Живојина Радован, Стојнић Здравка Радомир, 
Живановић Радивоја Драгољуб; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МВДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексов Зинови Јордан, Андрејевић Живорада Мило-

рад, Антонијевић-Рабушић Данијела Ивица, Бакић Влада-
на Душан, Бјелогрлић-Глигорић Велизара Милица, Бој-
чић Живка Станко, Бугарчић Петра Милка, Буљугић-Ба-
кић Мартина Јелка, Бунгур Нике Дамир, Црномарковић 
Милоша Раде, Димитрова-Николић Благоја Ружица, Ди-
нић Стојана Петар, Додић Станимира Воја, Ђорђевић 
Светомира Гордана, Иванић-Ковачевић Ђорђа Невенка, 
Јањић-Планојевић Љубомира Аница, Јовић Милана Бран-
ко, Јовић-Стоилко^ић Божидара Мирослава, Костадино-
вић Живорада Милош, Милосављевић Радисава Милован, 
Милошевић Панте Јелена, Мирковић Радмила Милош, 
Николић-Церовић Милена, Пејић-Миленковић Стојана 
Мирјана, Пешић Ђорђа Богољуб, Петровић Петра Здрав-
ко, Пољак-Мартиновић Анте Војислава, Радовић Будими-
ра Радивоје, Рајичић Боривоја Иван, Спасов-Кук Вид 
Нада, Станковић Бошка Душан, Старовић-Миливојевић 
Будимира Врбислава, Вуличевић Радисава Живан, Здрав-
ковић Властимира Риста; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андријашевић Видосава Радосав, Асановић Ћаза 

Денко, Аврамовић Благоја Бранко, Цакић Благоја Живо-
јин, Цветковић Михајла Бора, Цветковић-Јовичић Влајка 
Милица, Ћурувија Мићо Бранко, Ђорђевић-Петрова Ћело 
Драгица, Ђорђевић Саве Мирослава, Глишић-Мегдић 
Драгише Драгица, Глишић Живомира Миодраг, Грујић-
- Алексић Вукадина Стана, Хасанагић Шаћира Адем, 
Христова-Митровић Николе Негица, Илић Никодија Ста-
мен, Јанковић Светозара Перса, Јевтић-Јањић Стојадина 
Вера, Камерај Самиљ Рамо, Карашичевић Љубомира-
Србољуб, Комазец Николе Јован, Костић Ђорђа Слобо-
дан, Ковачевић Драгутина Душко, Ковчевић Драгића ста-
ноје, Лековић Петра Дубравка, Љубисављевић Станка 
Станојко, Марковић Чедомира Милован, Микић Милова-
на Милан, Миленковић Филипа Љубиша, Миленковић 
Мирка Војислав, Миленковић Драгоја Зоран, Милетић 
Милена Будимир, Милићевић Драгише Живко, Миљко-
вић Љубомира Миодраг, Митић Љубише Предраг, Мит-
ровић Драгољуба Миодраг, Николић Милоша Милутин, 
Пашић Јована Бошко, Пауновић Живана Миомир, Пави-
чић Јове Чедомир, Петковић-Антић Ристе Мирјана, Пет-
ковић Душана Надица, Петровић Луке Милорад, Радова-
новић Василија Живко, Раиновић-Демировић Демира Ђу-
ла, Ружић Милутина Мирослав, Смољановић-Јовановић 
Стевана Станислава, Спасић-Димитрија Стојадинка, Ста-
кић Милорада Петар, Стевановић Аврама Миодраг, 
Стил ковић-Миленковић Уроша Марија, Стојановић Ратка 
Дивна, Стојановић Гојка Радисав, Стојановић Христивоја 
Вукосав, Стошић Стојана Росанда, Тупаић-Обрадовић Ва-
силија Војимирка, Велиновић Стојана Милорад; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Црногорац Саве Марко, Димитрашковић Милије 

Момчило, Николић Владимирка Ћирило, Патлицановић 
Димитрија Владимир, Петровић Миленка Коста, Рамовић 
Илије Иван, Вукашиновић Срећка Новица 
Бр. 63 
28 јуни 1985 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковић, с. р. 
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940. Одлука за прифаќање на пријави за склучените 
договори за увозот на стоки до 31 декември 
1986 година и за плаќањето во 1987 година на 
стоки увезени во 1986 година 1865 

941. Правилник за податоците што во посебна еви-
денција ги водат здравствените организации и 
други организации на здружен труд кои зема-
ат, разменуваат или пренесуваат делови од чо-
вечкото тело за пресадување заради лекување, 
за начинот и роковите за доставување на пода-
тоците и известувања — 1865 

942. Наредба за начинот на усогласување на прија-
вите за склучени договори за надворешно 
трговскиот промет поднесени до 31 декември 
1986 година со прописите за извоз и увоз што 
се применуваат во 1987 година . —, — 1870 

943. Општествен договор за заедничките акции за 
спречување на загадувањето и за унапредување 
на квалитетот на водите на сливот на реката 
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