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425. 
Врз основа на чл. 59 и 60, во врска со член 83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите 

на системот на цените и за општествената контрола на' цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/80 и 
38/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ И А Ц Е Н О В Н И Ц И ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО 

СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА Р А Б О Т И Н А ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамош-
ниот текст, самоуправните организации и заедници) се должни на Сојузната заедница за работи на це-
ните да и ги доставуваат ценовниците заради заверка, пред зголемувањето на цените, за следните про-
изводи и услуги од надлежност на федерацијата, и тоа за: 

Гран-- Гру- Подгру- Назив и опис на дејноста 
ка па па 

Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0103 01030 Преработка на јаглен 

010301 Производство на кокс и по лу кокс: сите производи 

0106 01060 010600 Производство на сурово железо: сите производи 

0107 Црна металургија 

01071 Производство на железо и челик 

010711 ПроР1зводство на сурово железо: сите производи 

010712 Производство на суров челик: сите производи 

010713 Производство на валан, влечен и кован челик: сите производи 

01072 010720 Производство на феролегури: сите производи 

0108 Производство на руди на обоени метали 

01081 010810 Производство на руди и концентрат на бакар: сите производи 

01082 010820 Производство на руди и концентрати на олово и цинк: сите производи 

01083 010830 Производство на боксит: сите производи 

01089 010890 Производство на руди и концентрат на други обоени метали: сите производи 

0109 Производство на обоени метали: 

01091 010910 Производство на бакар: сите производи 

01092 010920 Производство на олово: сите производи 

01093 010930 Производство на цинк: сите производи 

01094 Производство на глиница и алуминиум 

010941 Производство на глиница: сите производи 

010942 Производство на алуминиум: сите производи 

01099 Производство на други обоени метали 

010991 Производство на антимон: сите производи 

010992 Производство на ЖИЕЅ: сите производи 
010999 Производство на неспоменати обоени метали: сите производи 

ОНО Преработка на обоени метали 
01101 011010 Преработка на алуминиум: сите производи 
01109 Преработка на бакар и на други обоени метали 

011091 Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи 
011092 Преработка на олово: сите производи 

011093 Преработка на цинк: сите производи 

011099 Преработка на други обоени метали: сите производи 
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1 2 3 4 

о ш Производство на неметални минерали (без градежниот материјал) 

0Д.112 Производство на соли 

011121 Производство на морска сол: сите производи 

011129 Производство на други соли: сите производи 

0112 Преработка на неметални минерали (без градежниот материјал) 

01121 Производство на стакло 

011211 Производство на рамно стакло: сите производи 

01122 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи 

0113 Металопреработувочка дејност 

01131 Производство на метален репродукционен материјал 

011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи 

011312 Производство па метален инсталационен материјал: сите производи 

0114 Машиноградба 

01141 Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски) 

011411 Производство на енергетски машини и уреди: сите производи 

01142 Производство на земјоделски машини 

011420 Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и живачки 

0115 Производство tin сообраќајни средства (без Ородоградбата) 

01152 Производство на друмски возила 

011521 Производство на "мотори: сите производи 

011522 Производство на камиони и специјални возила: сите производи 

011523 Производство на патнички автомобили: сите производи 

011524 Производство на трактори: сите производи 

011525 Производство на мотоцикли и мопеди: сите производи 

011527 Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи 

0117 Производство на електрични машини и апарати 

01171 011710 Производство на електрични машини и уреди: сите производи 

01172 Производство на електронски и телекомуникациони уреди 

011721 Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи 

011723 Производство на комуникациски апарати и уреди: сите производи 

011724 Производство на мерна и регулациона опрема, Па средства за управување и авто-
матизација во индустријата и сообраќајот: сите производи 

01173 011730 ' Производство на кабли и проводници: сите производи 

01174 Производство на електрични апарати за домаќинство 

011741 Производство на термички апарати, шпорети, бојлери, термоакумулациони печки 
и електрични радијатори 

011742 Производство на ра? ла дни апарати и уреди: сите производи 

011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи 

01179 Производство на други електрични производи 

011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи 

011793 Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи 

0118 Производство на базни хемиски производи 

011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството), и тоа. хлор, течен хлор, 
амонијак 100%, солна киселина (техничка), солна киселина хемиски чиста, азот-
на киселина, техничка (100%), азотна киселина (хемиски чиста 100%), сулфурна 
киселина 66°Ве, сулфурна киселина 60°Ве, олеум (пресметан на сулфурна ки-
селина 6б°Ве), фосфорна киселина 100%, натриум-хидроксид (солвеј), натриум-
-хидроксид елек гро питички 100%, амониум-хидроксид, амонијачна вода 25%, ка-
лмум-хидроксид, амониум-нитрат (технички 100%), амониум-нитрат за вештачки 
ѓубрива, амониум-сулфат 20% N, патриум-бихромат, натриум-карбонат (калци-
нирана сода), натриум-сулфат (безводен), натриум-сулфат кристален, (Глауберо-
ва сол), натриум-еиликат 100%, натриум-триполифосфат, калциум-карбид, бакар-
-сулфат (модар камен), борати и перборати, калиум-силикат (Ка-водено стакло), 
водсрод-пероксид 100%, полифосфати, хром-оксид, хром-триоксид, силициум-ди-
океид кислород, водород, сулфур-диоксид, сулфур-диоксид (течен), Јаглерод-ди-
оксид (Јаглеродна киселина), компримиран амонијак, азот, ацетилен (дисугас), 
етилен, пропушен, бутадиеи, етилен-оксид, пропилен-оксид, моиохлороцетна ки-
селина, а^идрид на фтална киселина, анхидрид на малеинска киселина, оцетна 
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2. Пред доставувањето на ценовниците заради 
заверка, односно при заверката на ценовниците мо-
ра да се спроведува постапка со која ќе се обезбеди 
иените на производите односно услугите од точка 1 
на оваа одлука да се формираат во односите на ме-
ѓусебна зависност, поврзаност и одговорност на само-
управните организации и заедници, со примена на 
критериумите за формирање на цените утврдени со 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената конрола на цените и во согласност со 
политиката на цените утврдена во Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина во 1982 година, со Договорот за спроведување 
на утврдената политика на цените во 1982 година и 
со Рамковната програма за поместување на цените 
во 1982, година. 

3. Самоуправните организации и заедници што 
цените на своите производи и услуги ги формираат 
во согласност со одредбите на член 13 од Законот 
за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените не се должни да ги доста-
вуваат ценовниците за тие производи и услуги до 
Сојузната заедница за работи на цените заради за-
верка, освен за производите и услугите што се пред-
мет на размена надвор од сложена односно работна 
организација на здружен труд. 

4. Самоуправните организации и заедници не се 
должни на Сојузната заедница за работи на цените 
да и ги доставуваат ценовниците, заради заверка, за 
оние производи и услуги од надлежност на федера-
цијата што ги произведуваат односно вршат под 
специјални технички услови и по спецификации на 
купувачите или врз основа на индивидуални дого-
ворени порачки, односно јавни лицитации и под ус-

лов тие производи и услуги да не се во редовна се-
риска програма за производство на самоуправната 
организација и заедница, како и под услов тие про-
изводи и услуги да му се испорачуваат на познат 
краен потрошувач. 

5. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се 
однесуваат и на самоуправните организации и заед-
ници што се занимаваат со собирање односно со пре-
работка на корисни отпадоци во секундарни суро-
вини. 

6. Највисоките цени за определени производи и 
услуги од надлежност на федерацијата утврдени со 
посебни прописи донесени до денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука остануваат во сила. 

7. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чиешто отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлзчса во сила. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
ВД датот на објавувањето во „Службен лист на 

Е. п. бр. 241 

16 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 

д~р Мијат Шуковић, е. р. 

1 2 3 4 

киселина за јадење (пресметана на 10С%), оцетна киселина техничка (пресметана 
на 100%), формалдехид, фенол, органски површински активни материи (анјонски, 
канонски, нејоногени и амофотерни), нитробензол, винилхлорид (мономер), сти-
рол, винилацетат, бензол, толуол, нафталин, трихлоретилен, додецилбензол 100%, 
саѓи, активни саѓи 

011820 Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи 

0119 Преработка на хемиски производи 

01191 011910 Производство на лекови и фармацевтски суровини: сите производи освен хумана 
крв и нејзините деривачи 

01192 011920 Производство на средства за перење и на козметички препарати: детергенти 

01199 011990 Производство на други хемиски производи: експлозиви 

0124 Производство и преработка на хартија: 

01241 012410 Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рото-хартија, н&трон-
-хартија за вреќи 

01242 

012421 

Преработка на хартија 

Производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи 

0129 01290 

012901 

Преработка на каучук 

Производство на гума за возила: сите производи 

0130 Производство на прехранбени производи 

01306 013060 Производство на шеќер, шеќер во кристал и во коцки (ситно пакување до 30 g 
и шеќер во прав) 

0133 Производство и преработка на тутун 

01331 013310 Производство на ферментиран тутун: сите производи 

0601 06010 

060101 

Железнички сообраќај 

Превоз на стоки во железничкиот сообраќај 

0604 06040 

060401 

060402 

Воздушен сообраќај 

Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на патници и товар 
со авиони во внатрешниот сообраќај на редовни линии 

Услуги на аеродроми 

0609 ПТТ услуги: писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај 
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' 426. 

Врз основа на член 61 став 1, во врска со член 83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите 
на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 
38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува " 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ Н А ВАЖЕЊЕТО Н А ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А НАЈВИСОКИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА Н А Ч И Н О Т Н А Ф О Р М И Р А Њ Е Н А ЦЕНИТЕ Н А 

ТИЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Одредбите на Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за 
начинот на формирање на цените на тие производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/81) 
кои се однесуваат на производите и услугите од надлежност на републиките, автономните покраини и 
општините ќе се применуваат до донесувањето на прописи на тие огантествено-политички заедници 
со кои ќе се уреда прашањето за нивната општествена контрола на цените. 

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

Е. п. бр. 242 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 

д-р Мијат Шуковић, е. р. 

427. 

Врз основа на чл. 56 и 83 точка 3 од Законот за основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за 
работи на цените донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА К О И М О Р А А Т ДА СЕ ДОСТАВУВААТ 
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ Н А ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ 

СЛЕДЕЊЕ 

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамош-
ниот текст: самоуправните организации и заедници) се должни на Сојузната заедница за работи на це-
ните да и доставуваат известувања за цените заради следење, кога вршат промени на цените, за следните 
свои производи и услуги од надлежност на федерацијата, и тоа за: 

Гран-
ка 

Гру-
па 

Подгру-
па 

, Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 
* 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0111 

01111 

011112 

Производство на неметални минерали 

Производство на неметални минерали (без соли) 

— производство на магнезит и глина: сите производи освен керамичка глина 

0112 

01121 

01129 

011219 

011292 

011299 

Преработка на неметални минерали 

Производство на стакло 

— производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна 

Преработка на други неметални минерали 

— производство на јагленографитни производи: сите производи 

— друга преработка на нематални минерали: производство на природни и веш-
тачки брусеви, брусна хартија и платно за брусење 

0114 
01143 

011430 

Машиноградба 
Производство на професионална опрема 

— производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контрол-
ни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од 
гранката 0117): инструменти, апарати и прибор за медицина и ветерина (сите 
производи), оптички инструменти и апарати (сите производи), апарати и ин-
струменти за мерење, контрола и регистрација (сите производи) пневматички 
и хидраулички елементи на регулациони кола (сите производи) и уреди и еле-
менти за управување и автоматизација (сите производи) 

0118 , Производство на базни хемиски производи 

01181 4. 
Производство на хемикалии (освен за земјоделството) 
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2. Одредбите од оваа одлута се однесуваат и иа 
производите и услугите од надлежност на федера-
цијата кои не се посебно наведени во номенклату-
рата од точка 1 на оваа одлука, ниту се опфатени 
со некоја од мерките за непосредна контрола на це-
ните. 

3. Во постапката за формирање на цените од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се обезбеди тие цени да 
се формираат во односите на меѓусебна зависност, 
поврзаност и одговорност на самоуправните орга-
низации и заедници, со примена на критериумите 
за формирање на цените утврдени со Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените и во согласност со утврдената 
политика на цените во текуштата година. 

4. Известувањето за цените заради следење 
мора да го содржи следното: 

1) називот на производот односно на услугата, 
со краток опис на основните техничко-технолошки 
и комерцијални карактеристики; 

2) единицата на мера; 

3) постојната цена на производот односно на 
услугата формирана според прописите што важеле 
до денот на доставувањето на известувањето за це-
ните заради следење, со назначување на видот на 
постојната цена (производителска, големопродажна, 
малопродажна) и процентот на зголемувањето на 
цените; 

4) новата цена на производот односно на услу-
гата за која се доставува известувањето за цените 
заради следење, со назначување на видот на нова-
та цена (производителска, големопродажна, мало-
продажна); 

5) постојните услови на продажбата и новите 
услови на продажбата ако постојните се менуваат: 
местото и начинот на испораката (франко произ-
водител, франко натоварено во местото на произ-

I 

водителот, франко истоварено во местото на купу-
вачот, франко складот на купувачот и ел.) и учес-
твото за покритие на трошоците на прометот ако е 
содржано во продажната цена и ел. 

5. Кон известувањето за цените заради следење, 
самоуправната организација и заедница е должна 
на Сојузната заедница за работи на цените да и 
достави: 

1) одлука на овластениот самоуправен орган за 
формирање на цените, заради следење; 

2) податок за тоа кога и врз основа на кој акт 
односно пропис е утврдена постојната продажна 
цена, односно условите на продажбата на произво-
дите односно услугите; 

3) податок за нивото на цените кое за произ-
водот односно услугата во согласност со прописите, 
постоело на ден 31 декември претходната година; 

4) податок за процентот на вкупното зголему-
вање на цените од 1 јануари текупггата година до 
денот на поднесувањето на известувањето за цените 
заради следење; „ 

5) посебна документација и образложение од 
кои се гледа дека цените на производите односно 
услугите од известувањето за цените се формира-
ни заради следење, со применување на критериуми-
те за формирање на цените од Законот за основи-
те на системот на цените и за општествената кон-
трола на цените, односно во согласност со Упат-
ството за применување на критериумите за форми-
рање на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/81), со Резолуцијата за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година во текуштата година, 
со договорот за спроведување на политиката на 
цените во текуштата година и со рамковната про-
грама за поместување на цените за текуштата го-̂  
дина. 

I 

011810 

06090 

Производство на хемикалии (освен за земјоделството )и тоа: анхидрид на сулфу-
рест киселина (сулфур-диоксид), хлиоросулфонска киселина, флуороводородна 
киселина, борна киселина, други неоргански киселини и анхидрид, магнезиум-
-хидроксид, бариум-хидроксид, други неоргански бази, натриум-сулфит, натри-
ум-хлорат, натриум-хипохлорит, магнезиум-хлорид 100%, калциум-хлорид, кал-
циум-фосфат, бариум-сулфит, цинк-сулфат, сребро-нитрат, алуминиум-сулфат, 
алуминиум-трихлусрид, криолит, калиум хромна стипса, калиум метабисулфит, 
други калиумови соли (освен вештачко ѓубриво), натриум-бикарбонат (технички), 
натриум-бикарбонат чист, натриум-сулфид, натриум-тиосулфат, натриум-силико-
флуорит, натриум-бисулфит, други натриумови соли, магнезиум-сулфат (горка 
сол), други магнезиумови соли, калциум-хипохлорид, калциум-оксихлорид (хлор-
на вар), други калциумови соли, други бариумови соли, хлорид на цинк, други 
цилкови соли, бакарен ацетат, сулфат на железо (зелена галица), хлорид на желе-
зо, оловен нитрат, оловен карбонат, оловен сулфат, оловен ацетат, живин хлорид 
(сублимат), никел-сулфат, полифосфати, цинк-оксид, хром, триоксид, други неспо-
менати оксиди, оловен миниум, литопон, титан-диоксид, пигменти за керамика, 
оксиди на железо, олово на хром, париско сино, други неоргански пигменти, ар-
гон, криптон, неон, хелиум, јаглен-бисулфит, акрилна киселина, метаквилна кисе-
лина, терефтална киселина, млечна киселина, лимонска киселина, винска кисели-
на, други органски киселини, други анхидриди на органски киселини, метанол, 2-
-етилхексанол, бутанол (нормален), изобутанол, други моноалкохоли, етиленгли-
кол, пропиленгликол, нолиолит, фурфурол, линеарен артибензол, етанол-амин, ак-
рилни естри, акрило-нитрил, капролактам, дитомил-терефталат, диетил, дибутил и 
диофтил на фтална киселина, толуол, диизоцијанат, метил ен-диизоцијанат, метил-
-метакрилат, ортоксилол, пара кси л ол, метапараксилол, етил бензол, креозот, други 
аромата, електро дна смола, ацетон, глицерин, синтетичен, флотациони реагенси, 
органски пигменти, колофониум, терпентин, ретортен јаглен, дабов екстракт за 
штавење, костенов екстракт за штавење, други екстракти за штавење, мешани ра-
створи, дрвен шпирит за денатурирање, карболинеум, метилалкохол, брикети од др-
вен јаглен, катранова смола, други производи на сува дестилација на дрво, ми-
рисни композиции за козметика, мирисни композиции за прехранбена индустрија 

— ароми и екстракти — резони ди, конкрети и др. 

ПТТ услуги 

— јавен поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај: меѓународни ПТТ ус-
луги 
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6. Известувањето за цените заради следење се 
доставува во два примерока, а документацијата од 
точка 5 на оваа одлука во еден примерок, кои се 
потпишани од страна на овластено лице определе-
но со самоуправен општ акт на самоуправната ор-
ганизација односно заедница, најдоцна на 20 дена 
пред денот на почетокот на продажбата на произ-
водите и услугите по цените од известувањето за 
цените заради следење. 

7. Ако известувањето за цените заради следе-
ње не ги содржи податоците, документацијата и об-
разложението од точ. 4 и 5 на оваа одлука, Сојуз-
ната заедница за работи на цените ќе ја повика 
самоуправната организација односно заедница да 
го дополни известувањето за цените, односно да ги 
отстрани другите недостатоци, во рок кој не може 
да биде пократок од осум дена. 

Ако самоуправната организација односно заед-
ница не постапи по налогот на Сојузната заедница 
за работи на цените во рокот од став 1 на оваа то-
чка, ќе се смета дека извеслувањето за цените не е 
ни поднесено, за кое Сојузната заедница за работи 
на цените ќе донесе заклучок. 

8. Организациите на здружен труд што цените 
на своите производи и услуги од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука ги формираат во согласност со одредбите од 
член 13 на Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените не се 
должни да доставуваат известување за цените за-
ради следење, освен ако тие производи и услуги се 
предмет на размена надвор од сложена односно 
работна организација на здружен труд. 

9. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на 
формирањето на цените на сите производи и услу-
ги од надлежност на федерацијата што самоуправ-
ните организации и заедници ги произведуваат од-
носно вршат под посебни технички услови и по 
спецификации на купувачите или врз основа на 
-индивидуално договорени порачки и под услов тие 
производи и услуги да не се во редовна сериска 
црограма за производство на самоуправната орга-
низација и заедница, како и под услов тие произ-
води и услуги да му се испорачуваат на познат 
краен потрошувач. 

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

10. Бр. 2822/1 
16 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на Сојузната 

заедница за работи на цените, 
Раде Тодовић е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
'Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Трифуновиќ Стојша Радомир; , 

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

СО ОРДЕН Н А ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Блажић Фрање Зденко, Богдановић Гојка Бог-
дан, Богдановић Димитрија Миодраг, Бошковић-
-Ратковић Андрије Милунка, Домазет Милана Мла-
ден, Ђорђевић Славка Петар, Грујић Момчила Во-
јислав, Ковачевић Илије Миладин, Лазаревић Дра-
гомира Витомир, Лазаревски Петра Лазар, Лепоје-
вић Давида Лепоје, Мавричић Иване Иван, Пуни-
шић Будимира Ратомир, Радуловић Петра Богосав, 
Савић Радојице Јелисавета, Тодоров Петра Мита, 
Васиљевић Драгослава Михаило, Виј ук Љубомира 
Душан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

С О МЕДАЛ Н А ТРУДОТ . 

Груд ић-Јаковљевић Милана Цана, Допуља Ми-
лутина Милица, Сташевић Милуна Мирослав; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН Н А ТРУДОТ С О СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Матошевић Гашпара Марко, Милош Јосипа Ан-

тон Радић Мартина Ђенио, Штифанић Антона Иван, 

Воркалић Дане Богдан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ Н А ТРУДОТ 

Бановац Марка Иван, Бартолић Виктора Умбер-

то Бенчић-Коциј анчић Антона Елвиа, Бернеш Ива-

на Бруно, Цвијановић Алексе Ђуро, Читар Силвиа 

Ренато, Чижмешија-Пољанец Антуна Терезија, Гла-

вић Алојза Бруно, Јаковчић-Сеидел Јоханна Брна, 

Јурцан Гашпара Миро, Казалац-Цвитко Ивана Бра-

нка, Китрица-Корлевић Ивана Амелија, Корлевић 

Антона Енцо, Мерлета-Брајковић Рудолфа Ирма, 

Милановић Антона Марчело, Момић Вергилио Нар-

чижо, Новак Јосипа Милица, Новић Фрање Ерми-

нио, Паренцан Петра Драго, Поропат Антона Ста-

нислав, Раков ац-Ју спин Алеше Лој зика, Ритоша 

Анђела Мирјана, Рушњак-Јустинчић Петра Марија, 

Самарџија Славка Стјепан, Синожић Јосипа Гаетан, 

Старић-Фабрис Грге Ема, Шегон Марка Марко, Ши-

мурина Јосипа Маријан, Тамбурин-Витасовић Ка-

тарине Марија, Валекта Ивана Силвано, Жиковић 

Јуре Бруно, Жудетић Ивана Антон, Жужић Анђе-

ло Итало. 

Бр. 10 

16 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
, Sergej Kraigher, е. p. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја 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 

— за особени заслуги во развивањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-

РЕН ВЕНЕЦ 

Мараш Драге Вукашин; 

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

СО ОРДЕН Н А ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Рељиќ Милана Слободан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД С О СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 

Аничиќ Јове Загорка; 

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

СО ОРДЕН Н А ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Јаничи јевић Стојана Драгољуб, Стефановић 
Александра Драгољуб; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ Н А ТРУДОТ 

Делић Стеве Јања, Ђурић Тихомира Бранислав, 

Ивановић Бранислава Светлана; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 

на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 

ЗРАЦИ 

Биро Јаноша Иштван, Богдановић Љубисава 

Миломир, Буљовчић Густава Марко, Хоџа Бануша 

Рамадан, Батис Шандора Шандор, Пејовић Ђуре 

Андрија, Срнка Јована Јован, Шербула Миле Бран-

ко, Темеринац Марка Радован, Влатковић Стевана 

Душан, Војводић Николе Ђуро, Вукчевић Зеке 

Перо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО У1 ЕДИНСТВО С О СРЕБ-

РЕН ВЕНЕЦ 

Благојевић Милана Душан, Богојевић Станка 
Стеван, Крајачић Симе Гојко, Малбашић Дамјана 
Драган, Мандић Јована Милутин, Мргић-Лазић Са-
ве Даница, Мусу лин Јозе Мате, Пријић Јована Вла-
дислав, Станковић Бошка Васо. Троча Панте 
Корнел; 

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

СО ОРДЕН Н А ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баришић Ђуле Ђула, Броштеан Јосифа Јосиф, 
Јовановић Косте Харалампије, Малетин Љубомира 
Витомир, Мићашевић Стевана Јован, Михаиловић 
Мина Јован, Парницки Михајла Михајло, Поповић 
Блаже'Милимир, Рујан Георгеа Георге, Савић Симе 
Милан, Стојанов Крсте Жива, Шарчански Јована 
Стеван, Урбан Јана Јано, Беретић Стевана Владан, 
Видовић Ѓуре Милан; 

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

СО ОРДЕН Н А РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 

ВЕНЕЦ 

Ачански Радована Драгомир, Цветановић Мило-
је Велимир, Ердељ-Гргантов Јосипа Марија, Ковач 
Јожефа Јожеф, Лазић Петра Живојин, Минић Јо-
вана Дмитар, Перовић Новака Душан, Пишчевић 
Бранка Стеван, Половина Ђуре Душан, Попов С в е -
тозара Богдан, Велић Мартина Васа, Жуловић 
Јована Благоје; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА Н А Р О Д С О СРЕБРЕНА 

ЅВЕЗДА 

Барањи Андраша Јанош, Боровић Стеве Стеван, 

Брезовски Деже Деже, Чеман Јана Самуел, Ђорђе-

вић Милорада Слободан, Џамић Драговида Милош, 

Фриндик Петера Караљ, Гњидић Милана Чедомир, 

Хорват Ференца Ференц, Јефтић Миленка Лазар, 

Јеличић Спасоја Јакшић, Кривак Јана Андреј, Ла-

тас Милована Богдан, Лучић Милорада Миленко, 

Милин Славка Душан, Милош Јосипа Стеван, Ми-

лутиновић Петра Горђе, Мировић Василија Алек-

сандар, Миљанић Благота, Николић Василија Да-

нило, Новков-Нидерман Руже Олга, Новковић Насе 

Димитрије, Палушка Шћефана Јано, Параска Ан-

тала Антал, Перовић Обрена Зорка, Пишпецки 

Мартина Мартин, Пишпецки-Маринковић Велимира 

Верица, Секе Јожефа Јожеф, Сич Михајла Михаљ, 

Стипанков Марка Живко, Туторов Рада Милан, 

Везмар Петра Илија, Вујковић Лајче Стипан, Вуко-

тић Павла Иво, Вулетин Владе Јован, Жигић Дани-

ла Милан, Живанов Павла Стеван; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Апро Ђерђа Ласло, Бабињец Јана Ђуро, Бала-
в о лак Стевана Марија, Балаж Антуна Антун, Бар-
нак Јана Јан, Барнак Јожефа Ката, Бесермењи-
-Молнар Михајла Ирина, Брцански Милоша Сло-
бодан, Церога Јона Симеон, Црњак-Церовић 
Михајла Софија, Чучковић Петра Владимир, Ђур-
ђевић Дмитра Милорад, Елесин Богољуба Владимир, 
Фарага Јана Мишо, Гајиновић Јована Јован, Грму-
ша-Сакач Михајла Видосава, Грујић Петра Милета, 
Хаџиахметовић Ахмета Мурадиф, Хочевар Драго-
мира Милица, Хорњак Велимира Мирко, Јелача 
Милоша Никола, Јенча Трајана Михајло, Јухас 
Короља Петер, Јурић Јакова Фердинанд, Јурић 
Недељка Јосип, Кантар Јована л Мирко, Коцели М. 
Јане Ђула, Кермеци' Мартина Стеван, Колар Андре-
ја Андреј, Колар-Толди Иштвана Илона, Копривица 
Лазара Петар, Корњак Корнела Димитрије, Костић 
Војина Живојин, Ковачевић Николе Рајко, Ковач -
Еић Риста Симо, Ковачевић Лазара Слободан, Кри-
вокапић Кирила Амалија, Кукић Уроша Милан, 
Курјаков Тоше Бранислав, ' ЈТ атов Бошка Марко, 
Листмајер Андреје Мартин, Маличевић Мурата 
Смаја, Мићовић Игњата Јанко, Миловић-Миловић 
Марка Симана, Митић Аврама Станица, Могин Саве 
Ђорђе, Момиров Живе Душан, Мороквашић Петра 
Јован, Нешков Милорада Драгослав, Одановић-
-Цвикл Антона Јелена, Пал-Бастијанчић Стевана 
Елизабета, Пангарић Стипана Иван, Петровић Ра-
денка Ђорђе, Петровић Миодрага Милош, Петровић 
Јована Павле, Поп Мише. Јан, Пузић Рада Милан, 
Раго Павла Адам, Рајлић Милана Ђура, Рмуш Ра-
доње Чедомир, Савић Жарка Миленко, Симић-IIIy-
ваков Драгутина Милица, Стаменовић Петра Радо-
ван, Стаменов Георга Лазар, Стојков Саве Василије, 
Шћерба Јана Јано, Ширка Јана Јозеф, Шкиљевић 
Милутина Вељко, Шоти Адама Ференц, Штевура-
-Колић Томе Марија, Тадић-Хаџић Батрића Лидија, 
Томић Бранка Љубомир, Тот Јана Штефан, Трпков 
Михајла Вукосава, Тубић Милана Александар, Ту-
шјак Јурај а Јурај, Вана Мирка Слободан, Варга 
1ТТт<*гМтт̂  Јаче. Банићевић Адама Дмитар, Весели-
н о в ^ Душана Светислав, Веснић-Марј анушић 
Марка Тереза, Влаовић Душана Младен, Бунић 
Љубомира Павле, Збућновић Саве Љубомир, Жар-
ков Ђоке Слободан, Живанов Богдана Ђока, Жиза-
нов Ангелине Мирко, Живковић Косте Драгољуб; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Голубови!?: Јована Слободан; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бјелобрк Милована Ђура, Чањи-Бујдоших Бо-
хумила Зузана, Данкуц Славка Борислав, Дубовски 
Ондреја Јано, Ду бов ски Мише Мишо, Фај фар Фе-
ренца Јанош, Грујић Вукајла Ружица, Јосифов Ла-

зе Бранко, Јовановски-Вељков Симе Симеуна, 
Колар Петера Лајош, Кркљеш Марка Бора, Мара-
вић Дане Марко, Огризовић Николе Раде, Пеце 
Јожефа Јожеф, Прерадовић Милутина Радмила, 
Радановић Милана Ранко, Суботин Ђорђа Милорад, 
Торнаи Јаноша Нандор, Веселиновиќ Милана Вла-
дислав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ Н А ТРУДОТ 

Босанчић Бошка Борислав, Цицка Јана Адам. 
Ченејац Стевана Груја, Чизмар Ивана Никола, Ђор-
ђевић Божидара Слободан, Ђурђевић Станка Ми-
ленко, Екреш Матије Никола, Фекић Ѓуре Влади-
мир, Хајчунк Ивана Ђорђе, Ивановић - Михајла 
Момчило, Ивановић Живорада Петар, Келић Рајка 
Миленко, Киурски Бранка Савета, Кљајић Милана 
Мара, Копривица Дамјана Саво, Лончар Адама Пе-
ро, Лукић Обрада Светислав, Мате Ференца Лајош, 
Младеновић Милоша Богољуб, Нађ Михајла Ми-
хаљ, Нићин-Белић Светозара Драгица, Новак-Но-
взк Јаноша Јелисавета, Пашић Саве Петар, Пољак 
Јосипа Павле, Поповић-Главчева Томе Мирјана, 
Релић Боже Милан, Ристић Вукосава Крста, Садов-
ски Људевита Јосип, Самочета-Цап Дионозије Ме-
ланија, Симић Живка Јован, Станишић Петра 
Радомир, Стеванчев Миливоја Данило, Сударевић 
Несте Ружица, Шикопарија Војислав Тихомир, То-
доровић Жарка Мићо; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Марјановић Драгутина Милан, Штрангар Марка 
Марко, Тодорић Михајла Мирко; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

I 
Прванов Миланка Радован. 
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