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Врз основа на член 281 став 1 точка 7 и на член 285 

точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 3 октомври 1988 Бодина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IX КОНФЕ-
РЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛА-
ДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ 1989 ГОДИНА ВО ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. Тргнувајќи од едногласната одлука на Конферен-

цијата на министрите за надворешни работи на неврзани-
те земји, одржана во Никозија од 7 до 10 септември 1988 
година, Југославија да биде домаќин на IX Конференција 
на шефовите на државите или владите на неврзаните зем-
ји, трајните определувања на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија за политиката на неврзаност^ и 
одговорноста што ја има нашата земја како еден од осно-
вачите на движењето на неврзаните, Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија прифаќа 
IX Конференција на шефовите на државите или владите 
на неврзаните земји 1989 година да се одржи во Белград. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

АС бр. 531 
3 октомври 1988 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот Собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р}. 

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 Република Финска, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Heikki Talvitie - извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Финска во СФР Југославија. 

Бр. 17 
15 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Турција, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Мустафа Аксин - извонреден и ополномоштен амба-
садор на Република Турпија во СФР Југославија. 

Бр. 18 
22 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 



Страна 1530 - Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 3 октомври 1988 

о д л и к у в а а т : 

Од 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 триесетпетгодишнината од постоењето, а 

за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на научната психолошка мисла и практи-
ка и за придонес во издигањето на стручни кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез организација психолога СФР Југославије -
Белград; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Марковић Јована Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јовановић Милуна Живадин, Радевић Михаила Ми-

лорад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ђуровић Ненада Момчило, Марковић Милића Ста-

нимир; 

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

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Блануша Миле Стево, Каравдић Авде Златан, Лукић 

Мије Љубомир, Максимовић Илије Војо; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во популаризирањето, омасовување;^ 
и унапредувањето на шахот и успеси постигнати на нат-
превари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шаховски савез Црне Гор» - Титоград 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во заштитата, образовани-
ето, професионалната рехабилитација и културно-забав-
ниот живот на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основна организација Савеза слепих - Бар; 

Од С Р Х р в а т с к а 
- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-

ебни заслуги и успеси постигнати во развивањето на хума-
нитарните активности и социјалната заштита, како и за 
придонес во ширењето на здравствената култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Општинска организација Црвеног крста - Славонска 
Пожега; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Брестовац" дрвни комбинат - Гарешница; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Враницки Густава Предраг; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хршак Јакоба Ловро; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Петра Иван-Јоко; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Напијало Михајла Милић; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Хузјак Ивана Валент, Попијач Цветка Мавро; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во негувањето и 
развивањето на музичката уметност и значаен придонес 
за ширење на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Здружението на композиторите на Македонија -
Скопје; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Атанасовски Гавро Душко, Јовановски Стефан др 

Милан, Кафтанциев Христов др Димитар, Каранфилски 
Трајко др Борислав, Котевски јован др Љубомир, Недел-
коски Васил др Јонче, Перчинковски Трајко др Радован, 
Серафимов Гаврил др Кочо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Андреевски Димитар др Александар, Давчев Ордан 

ар Пенчо, Серафимов Христо др Љупчо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Исјаноски Тасе др Љубомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цинциевски Киро Ѓорѓи, Кокиновски Ристо Васко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Донева Асен др Васка, Каковски Трајко Ванчо, Влаш-

ки Јосиф др Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чакар Стефан др Стефан, Стојчевска-Стојменовска 

Тасе др Вера, Зисовски Сотир др Никола; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во образованието 
и воспитанието на млади генерации, како и значаен при-
донес за ширење на напредни идеи, просвета и култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Средња школа за друштвене науке и општу културу 
„Вида Јанежич" - Љубљана; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во развивањето на атлетскиот спорт и за успеси 
постигнати на натпревари во земјата и во странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Атлетски клуб ИБЛ „Олимпија" - Љубљана; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги во развивањето на физичката култура и спор-
тот во духот на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности и успеси постигнати на натпревари 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

„Партизан" - Друштво за спортску рекреацију и фи-
зичку културу - Ново Место; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бозовичар Ивана Ивана, Мусер Јосипа Ерна, Штан-

цер Боштјана Авгуштин, Жеровник Антон Стане; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗАНАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Крижман Франц Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Шлибар Ловро Мирослав; 

Од С Р С р б и ј а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на коњичкиот спорт и 
за успеси постигнати на натпревари во земјата и во стран-
ство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Коњички клуб „Милицонар" - Белград; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитување на млади генерации, како и зазнача-
ен придонес за ширење на просветата и културата 

Основна школа „Ћирил и Методије" - Белград; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги во развивањето и унапредувањето на педа-
гошката теорија и практика и за значаен придонес за ши-
рење на просветата и културата 

Учитељско друштво „Братство-јединство" - Ниш; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во организирање на 
специјализирани меѓународни и домашни саеми, како и за 
значаен придонес за популаризирање на најнови стопан-
ски достигања и за унапредување на меѓународната разме-
на на трудот 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
РО „Београдски сајам" - Белград; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во стручното об-
разование на кадри за потребите на стопанството, како и 
за придонес за ширење на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Образовни центар „Стојан Љубић" - Лебане; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во давањето итна ме-
дицинска помош и придонес за унапредување на основна-
та здравствена заштита 

РО Завод за хитну медицинску помоћ „Ниш" - Ниш; 

- за долгогодишна работа и особени заслуги и успеси 
постигнати во унапредувањето на земјоделското произ-
водство и придонес за социјалистичката преобразба на се-
лото 

Земљорадничка задруга за пољоприведну производ-
на „Пударци" - Пударци, Гроцка; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрејевски Јоне Стеван, Личина-Илић Михајла Јо-

ванка, Стевановић Николе Момчило; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Пауновић Цветка Живко, Сокић Манојла Љубица; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новаковић Петра Коста; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Челић Јанка Стојан, Филиповић Станка Стојадин, 

Милојевић Микаила др Михаило, Србиновић Спасоја 
Младен; 
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Од С А П К о с о в о 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Имери Адема Мухарем, Реџепагић Абудархмана др 

Јашар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Филиповић Новице др Вукашин; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Станојевић Душана Јордан; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

- за заслуги и успеси постигнати во основното обра-
зование и воспитување на млади генерации и придонес за 
ширење на просветата и културата 

Понеделник, 3 октомври 1988 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Основна школа „Петар Петровић Његош" - Титов 

Врбас; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Поповић Јована др Коста, Радовановић Душана др 

Нинослав. 

Бр. 19 Претседател 
28 март 1988 година на Претседателството на 
Белград СФРЈ, 

Лазар Мојсов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

758. Одлука за прифаќање на одржувањето на IX 
Конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји во 1989 година во 
Југославија 1529 

Одликувања 1929 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник БОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


