
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја' 
зип. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство (50802-603-1125 

Петок, 22 јуни 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ^ ^ Г О Д . XXXV 

Цена на овој број е 18 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1 Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредни" 
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651 671; 

Телекс 11756 

478. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), точка 5 
под 16 на Одлуката за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царината на увозот 
на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр, 44/78) и 
точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се примену-
ваат при намалувањето на царината на увозот на 
специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 
14/79, 21/79 и 26/79), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ЗА ОБЛА-

ГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудници и за 
облагородување на неметали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78, 67/68 и 10/79) во точка 1 се вршат 
следните дополненија: 

1) во тар. број 84.10/3 по петтата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

Центрифугални пумпи обложени со гума за 
транспорт на суспензија од кварцен песок, со капа-
цитет 5 ш 3 / ћ" ; 

- 2) во тар. број 84.17 /2ж3 на крајот, се додава но-
ва алинеја, која гласи: 

,,— Уреди за ладење на кварцен песок со вода и 
со воздух, со капацитет над 2,5 1/ћ"; 

3) во тар. број 84.18/2, по шестата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Електромагнетски филтри за издвојување на 
метални честици од керамичка маса"; 

4) во тар. број 84.56/1, 2, 3 и 4, по шеесет и ше-
стата алинеја се додава нова алинеја, која гласи: 

„— Уреди за сортирање на честици од кварцен 
песок над еден микрон". 

2. Ова решение се применува врз увозот што се 
врши од 1 јануари до 1 септември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 579 
14 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

479. 
Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и член 176 

ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со 'странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РО-
КОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за начинот и роковите за реги-
стрирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77, 19/78 
и 69/78) во точка 11 став 2 зборовите: „на 30 јуни 
1979 година" се заменуваат со зборовите: „на 31 де-
кември 1980 година", а на крајот се додаваат запир-
ка и зборовите: „со тоа што во образецот бр. 3 се 
внесува и новиот регистарски број на пријавата за 
склучената кредитна работа, за кредитните работи 
од точка 8 на оваа одлука". 

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

О. бр. 22 
5 јуни 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

480. 
Вр основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите -склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ И ТРАКТОРСКА ОПРЕМА И ЗА НИВНИТЕ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 20 март 1979 година Спогодба за промена на зате-
чените цени за трактори и тракторска опрема и за 
нивните резервни делови, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд можат своите 
затечени малопродажни цени, при постојните услови 
на продажбата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) трактори и тракторска опрема во просек 
до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата; 

2) резервни делови до 13,5%. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2195 од 15 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: ИМТ — Ин-
дустрија машина и трактора — Белград, Инду-
стрија мотора - Раковица, „Торпедо" - Риека; 
МИК „Братство" — Нови Травник, Железарна 
Шторе - Шторе, Индустрија „14. октобар" — 
Крушевац и „Автомонтажа" — Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 51 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

481. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 

). 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 21 декември 1978 година Спогодба ^а промена на 
затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
8%, така што највисоките продажни цени за дрвен 
-ретортен јаглен да изнесуваат, и тоа: 

Дин/кѕ 
за пакување од 2 до 5 и 10 к^ 6,84 
за пакување од 15 до 20 кѕ 4,72 
за ринфуза 3,72 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2512 од 7 јуни 1979 
година 

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

Претставници на производителите: КХК ,.Борис 
Кидрич" — Лукавац РО Дестилација - Теслиќ 
и Комбинат „Белишќе" — Белишќе. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 21 
купувач — потрошувач потписник на Спогодбата. 

на 25 мај 1979 година Спогодба за промена на зате-
чените цени за полиестерски филамент, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат во про-
сек до 7,46%, а според ценовниците што се составен 
дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3727 од 11 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Инцел" — 
Бања Лука, „Прогрес" — Призрен и „Хемтекс" 
- Скопје. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

483. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

МОЛЕРСКИ КАОЛИН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
27 октомври 1978 година Спогодба за промена на за-
течените цени за молерски каолин, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголемат до 10%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5811 од 14 јуни 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: Рудник каоли-
на „Чрна" — Калник. 
Претставници на купувачите '— потрошувачи: 
„Технохемија" — Белград. „Кемобоја" — Загреб, 
„Хемколор" - Белград, ,.Југопетрол" — Нови 
Сад и „Велпром" — Тузла. 

482. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола кг цените („Службен лист нт СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ПОЛИЕСТЕРСКИ ФИЛАМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА РАСТУРАЊЕТО НА „СТУДЕН-
ТСКИ ЛИСТ" БР. 3 (746) ОД 23 МАРТ 1979 ГОДИНА 

Врз основа на член 8 од Законот за спречување 
на злоупотреба на слободата на печатот и на другите 
Р И Д О В И информирање, во врска со член 2 став 1 точ-
ка 1 од тој закон и во врска со член 134 став 2. од 
Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. се забранува растурањето 
на Студентски лист" бр 3 (746), од 23 март 1979 го-
дина издавач Свеучилишна конференција на ССМХ 
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Загреб, а во кој на страницата 24 е печатена работа 
под наслов „Исус у кампу" и тоа во целост. 

Врз основа на член 13 став 2 од наведениот за-
кон се одземаат сите примероци на означениот лист, 
каде и да се наоѓаат. 

Врз основа на член 13 став 3 од наведениот за-
кон се одземаат клишињата, матриците и другите 
средства што се употребени за печатење на работа-
та под називот „Исус у кампу" на страницата 24 од 
„Студентски лист" бр. 3 ( 746) од 23 март 1979 година, 
а печатарскиот слог да се растури. 

Врз основа на член 17 од- наведениот закон, по 
правосилноста на решението, изреката на решение-
то ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 

Изрека на решението од Окружниот суд во За-
греб бр. У-кр. 7/79 од 9 април 1979 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за внатрешни ра-
боти се назначува Рахман Морина, досегашен ло-
моти лк-сојузен секретар за внатрешни работи. 

Е. п бр 523 
30 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот" на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

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

- по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а ^а посебен придонес во развивањето 
на стручни знаења и популаризација на астронау-
тиката и ракетната техника 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез астронаутичких и ракетних организација 
Југославије; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги на унапредување-
то и развивањето на патното стопанство во земјата 
и за придонес кон усовршувањето на стручни 
кадри 

Савез друштава за путеве Југославије; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето, 
развивањето и унапредувањето на ( подводните 
спортови на море, за значаен придонес на стопан-
ството и општонародната одбрана, како и за постиг-
нати успеси на меѓународни натпреварувања 

Савез за подводне активности и спортски ри-
болов на мору Југославије; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Толчник Рудолфа Рудолф, Поњавић-Минић 
ЈТрагомира Иванка;, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ирголић-Јамшек Мартина Нада, Павловић-
-Боровњак Драгутина Софија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ничевски Стојан Владо; 

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

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во создавањето и насо-
чувањето на аматерските културно-уметнички друш-
тва и за ,значаен придонес кон развојот на култур-
ниот живот во републиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез аматерских културно-уметничких друш-
тава и организација БиХ; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација „Енергопетрол" - Сараево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

"Божић Сергија Љубо, Диздаревић Шефкие 
Раиф, Кецман Драге Милан, Маглајић Мухамеда 
д-р Екрем; 
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- за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Балабан Стојана Јово, Костадиновић Симе Ду-
шан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Адамовић Јована Рајко, Агановић Ибришима 
Исмет, Финци Леона Жак, Јаковљевић Саве Јован; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Јелисавац Јована Лазо, Милашин Јована Гојко, 
Новаковиќ Милана Божо, Пашалић Мехмеда Му-
харем, Радишић Марка Душан, Вујић Панте Лука, 
Зрнић Стојана Ратко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Јована Рајко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги на создавањето и уна-
предувањето на работата на културно-просветНите 
организации и за придонес кон развивањето на 
културниот живот во републиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Културно-просвјетна заједница Црне Горе; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во основното образование и 
воспитување на младите генерации и за придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Србија" - Стари Бар; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес кон изградбата на 
социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јовичевић Јована Нико; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишнината револуционерна работа, а за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес кон изградбата на соција-
листичкото самоуправно општество 

Мирковиќ Сима Ико; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Перуновић Голуба Благое; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Страхиња Вида Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Павичевић Илие Саво, Шчепановић Благоја 
Ксенија; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод на седумдесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги на унапредувањето 
на архивистиката и за значаен придонес на исто-
ријата и културата на народите и народностите на 
Југославија и на други- земји 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Хисторијски архив Дубровник; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати ус-
песи во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Радна организација „Каменско", творница одје-
ће и рубља — Загреб; ' 

— по повод на (^годишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот, со 
што е направен придонес на социјалистичката за-
едница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволно ватрогасно друштво — Глина, 
Доброволно ватрогасно друштво — „Пакрац" — 

Пакрац; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги во 
заштитата и спасувањето на човечки животи, оп-
штествен и личен имот, со што е направен придо-
нес на социјалистичката заедница 

Доброволно ватрогасно друштво — Коториба; 



Петок, 22 јуни 19781 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 28 - Страна 917 

- по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги на развивањето 
на масовна физичка култура и за значајни успеси 
во популаризирањето и организирањето на рекреа-
ција на населението 

Друштво за спортску рекреацију „Партизан" -
Задар; 

- по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во раз-
вивањето на музичко-забавниот живот во СВОЈ ата 
средина 

Народна глазба Стари Град; 

- по повод на триесеттедшинината на основа-
њето и работата, а за особени заслуги и придонес 
во омасовувањето на стрелечкиот спорт и за постиг-
нати успеси на домашни и меѓународни натпрева-
рувања 

Стрељачки савез Хрватско; 

- по повод на триесетгодишнината на постое-
њето. а за особени заслуги во полуларизацијата, 
омасовувањето и унапредувањето на шахот и за 
постигнати успеси на натпреварувања во земјата и 
во странство 

Шаховски савез Хрватске; 

- по повод на педестгодишнината на постое-
њето, а за постигнати успеси во научноистражувач-
ката работа и стручното оспособување на медицин-
ски кадри во областа на ревматологијата и физио-
терапијата, со што е направен значаен придонес на 
здравствената заштита на граѓаните 

Завод за реуматске болести, физикалну меди-
цину и рехабилитацију - Загреб; 

- за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на многубројни генерации на млади 
и за придонес кон ширењето на просветата и кул-
турата во духот на братството и единството на на-
шите народи 

ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Основна школа „Браћа Рибар" — Осијек; 

- по повод на триесетгодишнината на постое-
чкото, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
образованието на стручни и научни кадри и за зна-
чаен придонес кон развојот и унапредувањето на 
дефектологијата и рехабилитацијата на инвалидни 
лица 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Факултет за дефектоЈфгију Свеучилишта у 
Загребу; 

- по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на зем-
1ата 

ООУР „Водовод" - Загреб; 

- по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во развивањето и популаризаци-
ј а на нумизматиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрватско нумизматичко друштво; 

— за залагање и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот живот во с в о ј т а сре-
дина 

Културно-уметничко друштво „Врбоска" — 
Врбоска; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на музичко-забавниот живот во својата сре-
дина 

Лимена глазба Криж у саставу Доброволниот 
ватрогасног друштва 

— за заслуги во развивањето на хуманитарни 
активности и ширење на здравствената култура 
кај граѓаните 

Опћинска организација Црвеног крижа — Бели 
Манастир, 

Опћинска организација Црвеног крижа — Ча-
ковец; 

— за заслуги во развивањето на културно-за-
бавниот живот меѓу работниците 

Радничко културно-умјетничко друштво жељез-
н и ч к а „Срђан Петров" — Осиек; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
на заштитата, рехабилитацијата, образованието и 
културно-забавниот живот на слепи лица. 

Удружење слијепих — Осиек; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Баду рина Томислава Берислав, Милобратовић 
Аненија Душан, Петровић Миле Симо, Стеинбург 
Николе Срећко, Вимпулшек Властимира др Жарке; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Зрињанин Милић Раде; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ. 

Дивјак Манојла Милан, Јосиповић Анте Мате, 
Лаштре Јосипа Петар, Ловровић Вицка Вицко, 
Мартиновић Петра Милан, емајла Јосипа Драгутин, 
Турина-Орешковић Звонимира Власта, Волф Ау-
густа Миливој, Живковић Илије Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Белић Ивана Јуре, Ђукић Тривуна Алекса, Га-
шић Николе Душан, Миленић Саве Никола Сгргар 
Јосипа Иван, Tommasi Lorenza Бруно, Вахтерић 
Роберта Фрањо, Велимирова Деспота Јован; 
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— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Зрињанић Милић Раде; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето а за заслуги и постигнати успеси во вос-
питувањето и образованието на најмладите во ду-
хот на братството и единството, како и за значаен 
придонес кон стручното усовршување на кадри 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Детска градина „Братство-единство" — Скопје; 

-г по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси во заштитата, негува-
њето и воспитувањето на деца од предучилишна 
возраст, како и за придонес кон унапредувањето 
на работата во предучилишните установи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Детски јасли „Раде Јовчевски - Корчагин" -
Скопје; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
основањето и за заслуги и постигнати успеси во 
социјалистичкото воспитување и образование на 
млади генерации како и за придонес кон ширењето 
на просветата и културата 

Гимназија „Ацо Русковски" - Берово; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

\ 

Мојсов Дано Лазар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бендевски Крсте Коле, Грујовски Стојан Борис, 
Пеза Рецеп Муртеза, Ставревски Зарко Трајко, Сто-
јев Насо Георги, Трпчевски Ђорђи Димитар, Туца-
ров Ђошо Васил; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јордановска-Трајковска Тале Добрица, Ристов-
ски Ристов Александар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бојковски Тодора Димитар, Јосиповски Глигора 
Тасо, Кунтевски Јордана Киро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јордановска-Трајковска Тале Добрица; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Јордановска-Трајковска Тале Добрица; П у л е в -
ски Јордана Киро; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето и ома-
совувањето на пинг-понгашкиот спорт и за постиг-
нати успеси на натпреварувања 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стонотениски савез Словеније; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси во ома-
совувањето и унапредувањето на спортскиот рибо-
лов и за придонес на рибарството и на заштитата 
на човековата средина 

Савез спортских риболоваца Словеније; 

— по повод на триесетгодишнииата на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Шумско газдинство — Цеље; 

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

„Леснине" — Љубљана, 
„Словенија спорт" експорт-импорт — Љубљана; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес кон развојот на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Светине Ивана Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Штурм Антона Антон; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
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ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гаспари Јакоба Максим, Корошец Алојзија др 
Виктор, Милавец Ловренца Франц, Видав Ивана 
др Иван; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

С а ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бохинец Јосипа др Валтер, Бродар Франчишка 
др Сречко, Кокал Франца Иван, Кучан Коломана 
Милан, Михелич Франца Франце, Оцвирк Антона 
др Антон, Раковец Ивана др Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Лешњак Франца Петер, Маркич-Видојка Ивана 
Вида, Слодњак Мартина др Антон, Шивиц Антона 
Павел. Волчич Антона Антон; 

—.за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со коза се придонесува кон општиот напредок 
на зем,јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бернард Антона Иво, Чадеж-Михелчич Јанеза 
Јулка, Чепе Франца Марица, Драшковић Марина 
Милорад, Ганзити-Козјек Луке Марија, Калц Ма-
тије Рудолф Логар Михаела Мирослав, МаЈцен 
Ивана Иван, Смрекар Јожета Јоже, Труден Јоже 
Антон, Зидарич Јосипа др Борис; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кречковић-Кошмери Винка Маркета; 

О д С Р С р б и ј а 

— по повод на сто и педесетгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во основното обра-
зование и воспитување на млади во духот на про-
гресивните идеи, како и за- значаен придонес на 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Основна школа „Живко ЉуЈић" — Нова Варош; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во обра-
зованието на стручни кадри за потребите на сто-
панството и за значаен придонес на ширењето на 
просветата и културата 

Школа за квалификуваа раднике „Милентије 
Поповић" — Пирот; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
стручното образование на театарски и филмски 
кадри и за значаен придонес кон унапредувањето 
на уметничкиот живот 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Факултет драмских уметности — Белград; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги за унапредување на из-
давачката дејност и печатењето на дела што придо-
несоа кон ширењето на напредните идеи 

Издавачка радка организација „Нолит" — Бел-
град; 

— по повод на триесетгодишнината на стрелеч-
киот спорт во нашата земЈа, а За особени заслуги и 
придонес на омасовувањето на стрелаштвото и за 
постигнати успеси на домашни и меѓународни нат-
преварувања 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Стрелачки савез Општине Крагујевац; 

— по повод на четириесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во здравствената заштита, просветувањето и леку-
вањето на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дом здравља „Др Херберт Краус и др Цветко 
Томић" - Пецка; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и постигнати ус-
песи во здравствената заштита, просветувањето и 
лекувањето на населението 

Дом здравља - Сјеница; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето и работата, а за особени заслуги во развива-
њето на музеолошката дејност, со што е направен 
значаен придонес на ширењето на просветата и 
културата 

Народни музеј — Лесковац; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето на хумани-
тарни активности и ширење на здравствената кул-
тура кај граѓаните 

Општинска организација Црвеног крста — Пи-
рот; 

— по повод на сто и дваесетгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на млади генерации и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Јездимир Ловић" — Доње Ло-
пиже; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во основното бра говаииеи вос-
питување на млади генерации и за придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

Основна школа ,.Илша Бирчанин" — Ставе; 

— по повод на триесетгодишнината на стрелеч-
киот спорт во нашата земја, а за особени заслуги 
и придонес кон омасовувањето на стрелаштвото и 
за постигнати успеси на домашни и меѓународни 
натпреварувања 

Стрелаачки савез Београда. 
Стрелачки савез Општине Ниш; 
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— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок н^ 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Електротехничко и монтажно предузеће „Елек-

трон" — Белград, 
Електротехничка радна организација „Светлост" 

— Београд. 
Радна организација за израду металних произ-

вода „Зимпа" — Уб; 
— по повод на дваесет и петгодишнината на 

постоењето а за особени заслуги и постигнати успе-
си во работата од значење за стопанскиот напредок 
ка земјата 

Радна организација „Београд пут" — Белград; 
— по повод на дваесет и петгодишнината на ра-

звојот на туризмот во СР Србија, а за особени за-
слуги и постигнати успеси во развивањето и уна-
предувањето на туристичкото стопанство 

- Туристичко-угоститељска радна организација 
„Жупа" — Крушевац; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во основното образование и вос-
питување на млади генерации и за придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основна школа „10. октобар" — Доњи Бабине; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Милосављевић Светолика Предраг, Никић Пав-
ла Андрија, Савковић Милоша Милорад, Селими 
Јашара Селим; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Баљковић Вукашина Александар, Попа Васи-
лија Васко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гвозденовић Тодора Милена, Љубишић Ђуре 
Никола ШербеџиЈа-Живановић Илије Зора, Тур-
нер Матевжа Франц, Важић Јова Боро, Вукос Не-
дељка Милан; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђурић Сретена Душан, ,Јовановић Димитрија 
Мило.ван. Лукић Милана Радисав, Микулић Мирка 

др Александар, Мирковиќ Животе Боривоје, Мит-
ровиќ Славка Мирослав, Николић Милорада Драго-
слав, Стојановић Стевана др Илија, Сурутка Во-
јислава др Јован, Трнинић Милутина Драгослав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Петровић Михај ла Селимир, Влатковић, Љубо-
мира Олга; 

О д С А П К о с о в о 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес кон развојот на 
социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Хоџа Махмута Мехмет; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Морачић Спире Драгољуб; Мустафај Суља Са-
дик, Ракочевић Милисава Видна. 

Бр. 128 
16 ноември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

478. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема за рудници и за 
облагородување на неметали — - — 913 

479. - Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот и роковите за регистрирање и евиден-
тирање на кредитните работи со стран-
ство — — — - — 913 

480. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори и тракторска опрема и за 
нивните резервни делови — — — — 913 

481. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвен ретортен јаглен — — — — 914 

482. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиестерски филамент — — — — 914 

483. Спогодба за промена на затечените цени 
за молерски каолин — — — — — — 914 

Решение за забрана на растурањето на „Сту-
дентски лист" бр. 3 (746) од 23 март 1979 
година — — — — — — — — — 914 

Назначувања и разрешувања — — — — 915 
Одликувања — — — — — — — — — 915 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр, 1, Пот. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Београдскн издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа ,бр, 17. 


