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313. 

Врз основа 'на член 36 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/82), врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
СОЈУЗЕН ОРГАН НА УПРАВАТА КОЈ ИЗДАВА 
ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување сојузен орган на 
управата кој издава дозволи за извоз и увоз на сто-
ки во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/83) во точка 3 зборовите: „30 април" се замену-
ваат со зборовите: „31 мај". 

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

Е.п- бр. 228 
28 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

314. 

Врз оснива на член 58 став 3 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), диг/екторот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНА-
ТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Правилникот за службената облека на работ-

ниците на органите на царинската служба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/82) во член 15 став 2, збо-
ровите: „ја примил" се заменуваат со зборовите: 
„стекнал право на". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Д-3393/1 
22 април 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа "за царини, 
Звонко Пошчиќ, с. р. 

315. 

Врз основа на член 15 од Законот за статисти-
чките и с к а ж у в а њ а од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со 
одредбите на ред. бр. 1 до 11 на Одделот Статистика 
на пензиското и инвалидското осигурување од Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за периодот, од 1983 до 1985 година, 
која е составен дел на Одлуката за утврдување на 
Програмата на статистичките истражувања од инте-
рес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/82), со член 10 
точка 9 и со член 15 точка 8 на Самоуправната 
спогодба за основањето, ,организацијата и работата 
на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/82), Советот на Сојузот на заедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување на 
Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИС-
ТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
ВО ОБЛАСТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Стат.истичките истражувања од интерес за 

целата земја во областа на пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе се спроведат во периодот од 
1983 до 1985 год,ина. 

2. Со статистичките истражувања од точка 1 на 
ова решение ќе се соберат податоци за: 

1) состојбата и просечниот број на осигуреници, 
според полот, дејностите и основот на осигурување; 
состојбата и движењето на бројот на осигурениците, 
а годишно и според класификацијата на дејноста; 

2) состојбата и движењето на уживателите на 
правата по видовите на права и вкупниот број на 
исплатите; 

3) приходите и расходите според класификаци-
јата на финансиските податоци, со финансиските 
резултати. Расходите, по видовите (старосни пен-
зии, инвалидски пензии, семејни пензии, заштитни 
додатоци и др.); 

4) уживателите на пензии, по, видовите на пен-
зиите, полот, стажот и височината на пензијата; 

5) уживателите на старосна и инвалидска пен-
зија, според полот, годините на животот, стажот, 
износот на пензијата, а за инвалидски пензии -т- по 
дејноста и причината за инвалидноста: семејни 
-според видот на пензијата (вдовици, вдовици со 
деца, деца и сл.) височината на пензијата; 

6) уживателите па пензии, според видот на 
пензијата, полот, износот на пензијата и бројот на 
годините на користењето на пензијата; 

7) инвалидите на трудот што имаат право на ре-
хабилитација (се наоѓаат или чекаат професионална 
рехабилитација), според причината на инвалидноста; 
инвалидите на трудот што чекаат вработување, 
според полот, годините на животот и степенот на 
стручната подготовка; 
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8) решавањето на барањата на осигурениците, 
по одделни видови права од пензиското и (инвалид-
ското осигурување; 

9) состојбата на средствата и изворите на сред-
ства според класификацијата на финансиските по-
датоци од СИЗ; 

10) осигурениците според полот, годините на 
животот, основот на осигурувањето, стажот, учество-
то во НОВ, дејноста, личниот доход, бенефицирани-
ст стаж на осигурување и др.; 

11) уживателите на старосна и инвалидска пен-
зија, според полот, годините па животот, периодот 
на остварување на правото, стажот, висината на 
пензијата; семејната пе,нзија, според видот на пен-
зии (вдовици, вдовици со деца и деца) и височината 
на пензијата; на уживателите на надомест за теле-
сно оштетување според причината и степенот на 
телесното оштетување. 

3. Статистичките истражувања од точка 1 на 
ова решение ќе се спроведат според единствената 
методологија на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја во областа на пензиското и 
инвалидското осигурување, што ќе ја утврди Соју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување таа Југославија. 

4. Во спроведувањето на статистичките истражу-
вања од точка 1 на ова решение учествуваат: Соју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија, самоуправните интерес-
ни заедници на пенз-иското и инвалидското осигуру-
вање и основните заедници на пензиското и (инвалид-
ското осигурување. 

5. Податоците собрани со статистичките истра-
жувања од точка 1 на ова решение ќе служат исклу-
чително за статистички цели. 

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

Бр. 1421/1 
14 април 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на Сојузот 
на заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување 

на Југославија, 
Руди Брегар, с. р. 

318. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со одред-
бите ред. бр. 1 до 9 од Одделот Статистика во об-
ласта на здравственото осигурување од Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за цела-
та земја за периодот од 1983 до 1985 година, која е 
составен дел од Одлуката за утврдување на Прог-
рамата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за периодот од 1983 до 1935 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 72/82) и член 10 
точка 8 и член 14 точка 14 од Самоуправната спо-
годба за основање Сојуз на заедниците на здравст-
веното осигурување и на здравството на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/82), Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње и на здравството на Југославија донесува 

Р Е I I I Е И И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИС-
ТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 

1. Статистичките истражувања од интерес за 
целата земја во областа на здравственото осигуру-

вање ќе се спроведуваат во периодот од 1983 до 1985 
година. 

2. Со статистичките истражувања од точка 1 на 
ова решение ќе се собираат податоци за: 

1) просечниот број на осигурениците, според по-
лот, дејностите и основот на осигурувањето; 

2) југословенските државјани вработени ео ст-
ранство, членовите на нивните семејства што имаат 
живеалиште во Југославија, уживателите на стран-
ски пензии и членовите на нивните семејства што 
имаат живеалиште во Југославија; 

3) случаите и деновите на привремена неспособ-
ност — спреченост за работи за првите 30 дена за 
кои надоместите на личниот доход паѓаат врз то-
вар на средствата на организациите на здружен 
труд односно на работните заедници, според полот 
и основните причини за неспособноста — спречено-
с т за работа; 

случаите и деновите на привремена неспособно-
ст — спреченост за работа за кои надоместите на 
личниот доход паѓаат врз товар на средствата на 
самоуправните интересни заедници, според полот и 
основните причини за неспособноста — спреченоста 
за работа; 

4) случаите и деновите на привремена неспособ-
ност — спреченост за работа за првите 30 дена за 
кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар 
на средствата на организациите на здружен труд 
односно работните заедници, според полот, дејнос-
тите и основните причини за неспособноста — спре-
ченоста за работа и за износот на исплатениот на-
домест; 

случаите и деновите на привремена. неспособ-
ност — спреченост за работа за кои надоместите на 
личниот доход паѓаат врз товар на средствата на 
самоуправните интересни заедници и врз товар на 
организациите, според полот дејностите и основните 
причини за неспособноста — спреченоста за работа 
и за износот на исплатениот надомест; 

5) случаите и деновите на болничко лекување, 
бројот на издадените лекови и користењето на дру-
ги права од здравственото осигурување на работ-
ниците и земјоделците; 

6) поднесените барања за лекување, упатените 
осигуреници на болничко и амбулантно лекување 
по држави и групи на болестите, бројот на лекува-
ните според годините на возраст и занимањето; 

7) приходите и расходите според класификаци-
јата на финансиските податоци на СИЗ со финан-
сискиот резултат; расходите по видот (здравствена 
заштита, надомести и помош, материјални расходи 
и друго); 

8) годишно: вкупниот приход, вкупниот расход 
со финансиските резултати, а полугодишно — само 
за бројот и финансискиот резултат по заедниците; 

9) состојбата на средствата и изворите на сред-
ствата според класификацијата на финансиските 
податоци на СИЗ. 

3. Статистичките истражувања од точка 1 на ова 
решение ќе се спроведат според единствена методо-
логија на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја во областа на здравственото осигуру-
вање што ќе ја утврди Советот на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување и на здрав-
ството на Југославија. 

4. Во спроведувањето на статистичките истра-
жувања од точка 1 на ова решение учествуваат: 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње и на здравството на Југославија; републичките 
и покраинските заедници на здравственото осигуру-
вање и на здравството односно други организации 

овластени со републички односно покраински про-
писи: самоуправните интересни заедници на здрав-
ственото осигурување и на здравството; основните 
заедници и единиците на самоуправните интерес" 
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ни заедници pta здравственото осигурување и на зд-
равството, а за спроведувањето на статистичките 
истражувања од точка 2 одредба под 4 став 1 од ова 
решение и организациите на здружен труд односно 
работните заедници. 

5. Податоците собрани со статистичките истра-
жувања од точка 1 на ова решение ќе служат иск-
лучително за статистички цели. 

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

Бр. 1421/1 
15 април 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на Сојузот на 
заедниците на 
здравственото 

осигурување и на 
здравството на 

Југославија, 
Љубомир Лазиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за мет-
ролошките услови за справи за мерење на течни го-
рива. објавен по ,.Службен лист на СФРЈ", бр. 19/83, 
се поткраднале долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 

F A ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

Во член 44 наместо зборовите: „волумени на го-
риво двојно помали од најмалиот волумен", треба да 
стои: „волумени на гориво помали од двојно најма-
лиот волумен на мерењето". 

Во член 48 во одделот под е) на крајот, наместо 
точка и запирка треба да стои точка. Во одделот под 
ж) кој станува став 2 наместо зборовите: „ж) на" 
треба да стои: „На", а во точка 4 наместо зборо-
вите: „ВКУПНО ДИНАРИ", треба да стои: „ВКУП-
НО ЛИТРИ". 

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
Белград, 21 април 1983 година. 

У к А з и 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО СУЛТАНАТ ОМАН И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУЛТАНАТ ОМАИ 

I 

Се отповикува: 
Паун Шербановиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Султанат 
Оман со седиште во Кувајт. 

II 

Се назначува 
инж. Петар Костиќ, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Државата Кувајт, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Султанат Оман, со седиште во Кувајт . 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
6 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ. 

Петар Стамболиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка 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 л 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани за слобода и независност на земјата, како и 
за значаен придонес во изградбата на социјалистич-
кото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ѓаковиќ Николе др Спасоје; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со коај се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Милошев Живана Спасоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гоззе-Гучетиќ Антуна др Вуко; 
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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 

Личеноски Спиро Борислав, Мирица Мустафа 
Мухамед, Вујовиќ Крста Михаило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Атана оковиќ Јована Витомир; 

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

— по повод осумдесетгодишнината од постоење-
то, а за исклучителен придонес во борбата за висо-
ка продуктивност на трудот и стопански напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

РО Рудник мрког уѓља Какањ; 

— по повод триесетпетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
омасовувањето и развивањето на атлетскиот спорт 
и значаен придонес кон општиот развој на физич-
ката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атлетски савез Босне и Херцеговине — Сарај е-
во; 

— по повод триесетгодишнината од постоењтео, 
а за особени заслуги во омасовувањето и развива-
њето на кошаркашкиот спорт и постигнати значајни 
успеси на дамашните и меѓународните натпревари 

Кошаркашки савез Босне и Херцеговине — Са-
ра ј ево; 

— по повод триесетпетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во омасовувањето и раз-
вивањето на физичката култура и спортот и придо-
нес во негувањето на традициите на народноослобо-
дителната борба 

Савез организација физичке културе Босне и 
Хердеговине — Сарај ево; 

— по повод триесетпетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
ширењето, развивањето и унапредувањето на тех-
ничката култура 

Савез организација за техничку културу — На-
родна техника Босне и Херцеговине — Сарајево; 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во основното образование и воспи-
тување на младите генерации во духот на братство-
то и единството меѓу нашите народи и народности, 
како и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „9. мај" — Прњавор; 

по повод триесетпетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во прикажувањето на филмови 
од домашната и светската кинематографија и при-
донес кон ширењето на унапредувањето на ф и л м -
ската култура 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО ,,Форум" — ООУР „Сарај ево-филм" — Са-
рај ево; 

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

СОУР ГИК „Козара" — Бања Лука — Граѓевин-
ска радна организација „Плива" — Ја јце ; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Савиќ Марка Војислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Баќ Андриј е Јосип; Ковачевиќ Симе Влајко, 
Макиќ Ѓорѓа Стојан, Радојчиќ Милана Веселин; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гукашовиќ fopra Перо; Мијатовиќ Митра Ристо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕТТ 

Бањац Миј е Перо, Боровчанин Миће др. Драго, 
Иванишевић Васе Мијо, Марић Томе Бошко, Мила-
новић Теше Мирко, Тодоровиќ Гавре Секула, Вуко-
вић Данил а Јован; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Тузовиќ Салиха Касим; 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето 
на културно-уметничкото и аматерското творештво 
меѓу работниците 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радничко културно-умј етничко друштво „Вије-
нац" — Славовска Пожега; 
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по повод триесетипетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на културно-уметиичхиот живот и придонес 
кон ширењето на братството и единството меѓу на-
шите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-умјетничко друштво „Марцо Гарбин" 
— Ровињ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Граѓевинска радна организација „Радник" —. 
Крижевци; 

— по повод пе десетта дишнин ата од постоењето, 
а за заслуги во заштитата и спасувањето на човеч-
ките животи, општествениот и приватниот имот, со 
што е направен придонес ко-н социјалистичката из-
градба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволно ватрогасно друштво Двор — Двор на 
Уни; 

— по повод осумдесетгодишнината од постоење-
то, а за заслуги во заштитата и спасувањето на чо-
вечките животи, општествениот и приватниот имот, 
со што е направен придонес кон социјалистичката 
изградба на земјата 

Доброволно ватрогасно друштво Сштарије, Огу-
лин; 

— по повод стогодишнината од постоењето, а за 
заслуги во заштитата и спасувањето на човечките 
животи, општествениот и 'приватниот имот, со што е 
направен придонес кон социјалистичката изградба 
на земјата 

Доброволно ватрогаоно друштво Врбовец; 

— по повод триесетгодишнината од излегување-
то, а за заслуги во развивањето и унапредувањето 
на педагошката теорија и практика, како и за при-
донес кон подигањето на стручни кадри 

„Живот и школа" — Часопис за педагошка и 
културно-просветна голтања — Ооијек; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кроња Шиме Анте, Срзиќ Шимуна Нико; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАС-ЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Цвитановић Јосипа Мијо, Габелић Николе Ан-
дро, Југ Фрања Габријел, Лончар Боже Милош, 
Лудвигер Емила др Емил, Мађар Јанка Јосип, Муца-
ло Ивана Томо, Паповиќ Филипа Милутин, Сорић 
Јеролима Анте, Стамболија Стојана Саво, Узук Ни-

коле Иван, Узур Ивана Мирко, Воларевић Раде 
Александар, Вујакозић Николе Стево, Вујанић Луке 
Васо; 

— 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 

Чемаловиќ Хакије Нарциса; 

— за особени заслуги и п о с е г н а т и успеси во р а -
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чабрило Косте Милосав, Узур Николе Стево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Баус Шиме Вјекослав, Чичко Петра Јосип, Ч у -
лић-Варга Изидора Зденка, Дабелић Николе Ђуро, 
Деканић Николе Звонко, Дујић Душана Лазо, Дуј-
мић-Кала јжић Стјепана ЈБубица, Џакуле Васе Цви-
ј етил, Господнетић Јуре Никола, Хан Адолфа Вин-
ко, Криштафор Владимира Владимир, Лалиќ Анте 
Иван, Петковић Ђуре Мирко, Поповић Јове др Бош-
ко, Шигалић Еразма Казимир, Вострел Јосипа Еду-
ард, Узур Николе Ђуро; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Базник Антона Франц, Вреќо Јакова Зора, Ду-
данић Паве Славица; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гармаз Јосипа Јуре; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Чемаловиќ Хакиј е Нарциса; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

„Искра" индустрија аутоелектричних производа 
— ООУР фабрика бобина — Вовед; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во ра- .̂ 
богата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Франко Антона Иван, Ж е н Јакоба Јака ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Похар Едварда др Едвард; 

— 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 

Андрој(на Алојза др Вилко, Мартинчич Андреја 
Јоже, Мишич Ивана Иван, Нагоде Франца Игнац, 
Шинковец Ивана др Јанез, Вирант-Зајшек Станка 
Милојка, Зупанчич Антона Павле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бац Андреја Конрад, Јаснич Антена Данте, Шток 
Јожета Ладислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Строхсацк Јоже др Борис; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Шен Јожета Виктор; 

— 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 НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Андрлич Алојза Франц; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чурич-Сребрнич Јожефа Јавра; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод стодваесетипет годишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси гшстигнати 
во развојот на читателството ии унапредувањето на 
библиотекарската служба, како и за значаен придо-
нес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Народна библиотека — Крушевац; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Српска фабрика стакла" — индустрија стакла 
— Параќин; 

— по повод сточетиритриесетгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси пстипнати 
во основното образование и воспитувањето на мла-
дите генерации, како и за придонес кон ширењето 
на нросветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „АВНОЈ" — Грљан, Зајечар; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО З-ЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Дуга" индустрија боја и лакова — Белград; 

— по повод триесетипетгодишнината од п о с в е -
то, а особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

Граѓевинска радка организација „Хидроградња" 
— Чанак; 

— по повод педесетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси во развивањето на планинар-
ско-скијачкиот спорт и придонес во негувањето на 
традициите на народноослободителната борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Планинарско-смучарски савез општине Ниш; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бојић Драгомира Милосав, Шћепановић Милије 
Милка, Тепавац Раде Илија, Вучковић Ника Марко; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бараћ Раде Петар, Ћук Николе Илија, Динић 
Живојина Драгољуб, Јеленковић Крста Војислав, 
Јока Милована Игњатије, Кнежевик Бранислава 
Живорад, Лукић Ђуре Маринко, Милошевић Николе 
Ристо, Милова,новић-Симић Новака Даница, Пешић 
Радоја Добривоје, Спасојевић Блогоја Небојша, Ши-
љан Вује Драган; 

— 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 

Дугалић Светислава Бранка, Ђурић-Пуђа Пан-
телија Даринка, Игњатовић, Љубисава др Милан, 
Ковачевић Уроша Остоја, Латинчић Спасоја Ратко: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Даус Антона Анка, Росић Александра др Крсто, 
Сикимић Баћа Никола-посмртно, Трифуновић Че-
домира др Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бјелица Николе Јагода, Цакић Стојана Стојадин, 
Ђорђевић Јаначка Милан, Глишовић Раденка Веле, 
Једнак Дмитра Лука, Лончар Стевана Вујо, ЛукиК 
Ристе Драгоје, Максимовић Илије Миле, Мартино-
виќ Филипа Иво, Мирковиќ Станише Милан, Муса-
беговић Смиала Јусуф, Перовић Саве Бајо, Петро-
виќ Милоша Ђурђан, Ризнић Велимира Миодраг, 
Томовиќ Радича Јован, Велимировић Вукашина Јан-
ко, Зечевић Васе Петар; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивановиќ-Радојчиќ Драгомира Бранка; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Гуриќ-Пуѓа Пантелие , Херљевиќ-Јагодиќ Јове 
Деса. 

' Бр. 108 
2 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с .р . 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и придонес во развивањето 
на научната и просветната соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Велика Британија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Phyllis Auty; 

— за заслуги во развивањето на стопанската со-
работка и пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Вели-
ка Британија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Joseph Alexsander Kronsten. 

Бр. 117 
6 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се ^одликува: 

— по повод стодваесет и петгодишнината од по-
постоењето и работата, а за особени заслуги во негу-
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вањето и развивањето на културно-просветните ак -
тивности на југословенските иселеници, како и за 
значаен придонес во јакнењето на патриотизмот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Славенско узајамно и добротворно друштво 
(Slavonic Illyrdc Mutual and Benevolent Society), од 
Сан Франциско4. 

Бр. 118 
6 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

313. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување сојузен орган на управата кој 
издава дозволи за извоз и увоз на стоки 
во 1983 година - - - - - - - 493 

314. Правилник за измена на Правилникот 
за службената облека на работниците на 
органите на царинската служба — — 493 

315. Решение за спроведување па статистич-
ките истражувања од интерес за целата 
земја во областа на пензиското и инва-
лидското осигурување — 493 

316. Решение за спроведување на статистич-
ките истражувања од интрес за целата 
земја во областа на здравственото оси-
гурување — — — — — — — — — 494 

Исправка на Правилникот за метролошките 
услови за справи за мерење на течни 
горива — — — — — — — — — — 495 

Укази — — — — — 495 
Одликувања ' . - — — — 495 

Издавач: Новинског издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. ф а х 22G. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тади!ѕ. — Печати Београдски издава чио-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишима бр. 17. 


