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481. 

Врз основа на член бб став 3, во врска со член 
16 став 2 точка 4 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со 
одредбите на Одлуката за остварување на целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА БАНКИТЕ КРЕДИТИ ОД ПРИМАРНА-
ТА ЕМИСИЈА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СЕЗОНО-

* КИТЕ ЗАЛИХИ НА ПЧЕНИЦА ОД ДОМАШНО 
ПРОИЗВОДСТВО ОД РОДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. Бо Одлуката за одобрување на банките кре-
дити од примарната емисија за кредитирање на се-
зонските залихи на пченица од домашно производ-
ство од родот на 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/82), по точка 2 се додова нова точка 
2а, која гласи: 

„2а. Народната банка веднаш ќе го запре кори-
стењето на кредитите на банките од точка 1 на оваа 
одлука кога органите на пазарната инспекција ќе 
утврдат и поднесат пријава дека корисникот на 
кредитот вршел откуп на пченица по повисоки це-
ни од пропишаните. 

Истовремено, банките ќе му го забранат ната-
мошното користење на кредитите на крајниот ко-
рисник против кого е поднесена пријава од страна 
на органот на пазарната инспекција и ќе пристапат 
кон наплата по веќе дадените кредити за намените 
од точка 1 на оваа одлука независно од пропишани-
те, односно договорените рокови." 

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

Е. п. бр. 265 
2 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борислав Сребриќ, е. р. 

482. 

Врз основа на чл. 59 и 60 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 НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РО-
ДОТ НА 1982 ГОДИНА 

1. Заради спроведување на Договорот за мерки-
те за организиран откуп на пазарните вишоци на 
пченица од родот на 1982 година, организациите на 
здружен труд што произведуваат пченица од родот 
на 1982 година сами или во кооперација со индиви-
дуалните производители, како и индивидуалните 
производители ги формираат цените за пченица од 
родот на 1982 година така што највисоките продаж-
ни цени да изнесуваат, и тоа за : 

Дин/kg 
1) пченица од I класа 12 
2) пченица од II класа 11 
3) пченица од III класа 10 
2. Во поглед на квалитетот и на другите vуслови 

што треба да ги исполнува пченицата од родот на 
1982 година важат одредбите на Одлуката за утвр-
ду вање на производител ските продажни цени за пче-
ница од родот на 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/82). 

3. При формирањето на цените за пченица од 
родот на 1932 година организациите на здружен труд 
што вршат откуп и промет на пченица можат за по-
критие на трошоците на прометот на големо да ги 
з а л е т а а т износите пресметани според стапките ут-
врдени со Одлуката за формирање на продажните 
цепи на мало, односно на големо на производите од 
надлежност на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/82). 

4. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари 
ќе се казни за прекршок организација на здружен 
труд ако купи пченица од родот на 1982 година по 
цени повисоки од цените утврдени со оваа одлука, 
зголемени за износот на премијата утврдена со ре-
публички односно со покраински прописи, во со-
гласност со одредбите на Договорот за мерките за 
организиран откуп на пазарните вишоци на пчени-
цата од родот на 1982 година. 

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се каз -
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд со парична казна од 10.000 до 20.000 ди-
нари. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
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движењето на цените заради чие 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 одлука во сила. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од4 денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 278 
2 јули 1982 година 

Белград 

- Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борислав Сребриќ, е. p. 

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 Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— по повод на 40-годишнината од формирањето 
на 2. пролетерска Народноослободителна ударна 
бригада, а за особени заслуги на зацврстувањето и 
јакнењето на општонародната одбрана и за висок 
степен на моралнополитичката состојба и борбената 
готовност 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВ-
РОВ ВЕНЕЦ 

2. пролетерски пешадијски пук. 

Бр. 13 
22 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
ка Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во развивањето и зац-
врстувањето на мирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Габон 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

El Hadj Hmar Bong, претседател на Република 
Габон. 

Бр. 18 
18 март 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на седумдесетгодишнината на ж и -
вотот, а за долгогодишна револуционерот работа и о-
собени заслуги во подигањето над свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес на развојот на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ' 
ЛЕНТА 

Перичин Ђока Марко. 

Бр. 19 . 
18 март 1932 година ; , . ; 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА 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 создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Марјановиќ Душана Илија; 
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— 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 

Дивјак Миле Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Винаи Михајла Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Лпенчиќ Божидара Радован; 

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

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

СОУР „УНИОН" — Тузла — РО „Зенит" Индус-
трија обуће — Бијел>ина; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
формирање на одредот и триесетгодишнината на 
изведувачите на Босна и Херцеговина, а за заслуги 
и успеси постигнати во извидувачката активност и 
негување на традициите на Народноослободителна-
та борба 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Тиквина-Кристан Сулејмана Кевсера; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу нашата земја и други др-
жави, како и за придонес на зацврстувањето на 
пријателската соработка помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и други земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Делиќ Хашана Хамдија, Реџић Хусе Исмет, 
Родић Николе Смил»ка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Крвавица Ивана Мирослав; 

— 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 

Дугоњиќ-Радовановиќ Момчила Татјана; 

— за особени заслуги и значаен придонес во 
развивањето на соработката помеѓу Социјалистич-
ка . Федеративна Република Југославија и други 
држави 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА . 

Одред извиђача „Мијо Керошевић-Гуја" — Б а -
новићи; 

— 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 

Билансквић Лазара Данило, Церић Хамдије Есад, 
Додић Илије Петар, Горски Давида Феликс, Лоши-
ло Даница Живко, Остојић Марка Мирко, Радић 
Стјепана Васо, Трампић Сулејмана Дедо; 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цалто Павла Тугомир, Костањшек Драге Даво-
рин, Ристић Михаила Миленко, Шерифовић Исмета 
др Сафет; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Петронић Ивана Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Мирка Бранко, Емин ефендић Муниба 
Хазим, Јаковљевић Драге Данило, Јеркић — Миод-
раг Пере Вука, Латифић — Капитарић Мирка Дуб-
равка, Танкосић Ђуре Драган, Вејзагић Сулејмана 
Алија; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Додик Илије Петар, Јеркић — Миодраг Вука; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации, 
како и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

I 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Махмут Лекић" — Тузи; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Раичевић Крсте Раде; 

— 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 

Мићуновић Јоша Мирко, Ристић-Радуловић Ве-
лише Мируна, Томановић Мирка Војислав, Вицо-
-Маговчевић Андрије Стана; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Загребачки електрични трамвај (ЗЕТ) — Загреб; 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот, со 
што е направен значаен придонес во социјалистич-
ката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добровољно ватрогасне друштво Брод на Купи; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО „Неда" творница трикотаже — Сењ; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во развивањето и унапредувањето на турис-
тичкото стопанство 

РОУТ „Анита" — Врсар; 

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а з-а заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јадранска Тискара — Сењ; 

— по повод на триееетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во развивањето на културно-
•уметничкиот живот во својата средина 

Културно-умјетничко друштво „Илија Дорчић" 
— Нови Винодол ски; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во музео-
лошката дејност и придонес кон ширење на кул-
турата 

Сењско музејско друштво — Сењ; 

— 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 
ВЕНЕЦ 

Барбир Јосипа Анте, Габелић Андрије Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Башић Стјепана Руди, Б л а ж и н а Антона Славко, 
Бобан Стипе Грго, Ђерђа — Дорчић Милана Марија, 
Ерцег Сима Војислав, Гиљезић Јуре Иван, М л и н а -
рић Марко, Марган Милана др Иван, Шворинић 
Мате Албин, Тонковић Јакова Винко, Вулелија 
Ивана Славко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белић Вицка Винко, Кнежевић Николе Здрав-
ко — посмртно, Михаљчић Васе Ђуро, Павлишко 
Марка Иван; 

— 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 

Антонић Мате Мате, Бедек Јосипа Павао, Боро-
вец Ивана Иван, Цар Кузме Јосип, Дуић Јандре 
Иван, Грабровец Мартина Ћирил, Грубјешић Јанка 
Петар, Хр»ватин Јосипа Даница, Иванчић Марина 
Франко, Ивелић Јакова Иван, Јеркин-Југов Ивана 
Антица, Клић Јакова Даница, Коцеић Петра Петар, 
Кличковић Стевана Петар, Лежајић Илије Миливој, 
Лисац Паје Иван, Лукин-Роков Шиме Марија, Ма-
та иј а Грге Бранко, Милић Шанта Вјекослав, Мили-, 
новић Стјепана Мартин, Муниврана Јуре Јозо, 
Нисетео Кузимира Оскар, Пекић-Делић Дује Дрина, 
Пиља Аћима Петар, Ра јшић Богдана Јован, Равкин 
Мате Владимир, Русзковски Казимира др Иво, 
Шкоти Стјепана Бранко, Шкрињар Андрије Стје-
пан, Видуриновић Јоза Дујо, Врдољак Дује Анте, 
Вукадиновић Б о ж е др Срето, Залогај Мата Иван, 
Живић Шиме Лудвик; ' 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Вулета Ивана Милан, Хус Андрије Фрањо, Ог-
њеновић Младена Видак; 

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

СО ОРДЕН З А ХРАБРОСТ 

Ђерђа-Дорчић Милана Марија, Јеркин-Југов 
Ивана Антица; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги врз унапредување 
на односите помеѓу државата и црквата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојуз /на здруженото православно свештенство 
на СР Македонија — Скопје; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги врз унапредување 
на архивската служба, како и за значаен придонес 
во проучување на историјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Историски архив — Штип; 

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

З И К „Скопско Поле" ООЗТ Живинарска фарма 
„Белимбегово" — Скопје; 

— по повод на шеесетгодишнината од животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес во иЅградбата н а соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Дуганоеа Тане Васка; 

— 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 
ВЕНЕЦ 

Боздов Иван Стерјо, Дамевски Симон Ђоре, 
Гривчев Јосиф др Васил, Колономос Исак Жамила, 
Крстевска Цане Ратка, Менков Ило Перо, Милано-
ва Мане Мара, Нечевски Петре Вангел, Поповски 
Мојсо Светозар, Топаловски Манојло Илија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гиновски Велимир, Ташковски Петар Панде; 

— 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 

Николова Анто др Вера; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Митевски Илија Никола; 

— 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 
ВЕНЕЦ 

Ђоревски Зарко Здравко, Ивановски Лазо Орде, 
Јусуфи Рамиз Алириза, Милошевски Петар Михај -
ло, Неделковски Димитрија Благоја, Палифров Ва-
сил Иван, Телевски Стево Панде; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Метална" Фабрика машина, конструкција и 
монтаже — Марибор; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во заштитата и 
спасувањето на човечки животи, општествен и ли-
чен имот, со што е направен значаен придонес во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ватрогасне друштво — Стожице; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Инвестициони бирои (ИБТ) — Трбовље; 

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз заштита, рехабилитација и образование на лица 
со оштетен слух ^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Савез глувих Словеније — Љубљана; 

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

Хартнер Мартина Драго; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот н а земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Брегар Рудолфа Руди, Кепиц Франца Винко, 
Крањц Ј о ж е Стане, Марот Ј о ж е Јбже, Петар Ивана 
Здравко, Ренко-Рупе Антона Францка, Урбанија 
Ивана Јакоб, Брег Франца др Франце; 

— 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 

Чеброн Игнаца Сречко, Грнчар Ј о ж е Франц, 
Гром Адолфа проф. др Душан, Клешник Ивана К а -
зимир, Овен Антона Франц, Пмрц Франца Терезија, 
Роде Франца Венчеслав, Сној Ивана РХван, Светек 
Франца Иван, Штајдохар Ивана Франц, Штранцар 
Алојза др Алојз, Текавец Јурија Јоже, Тртник Алој-
зи ја Алојзиј, Турк Антона Антон; 

— за сообени заслуги и постигнати успеси во р а -
ботата од значење за напред окот на земјата 

СО ОДРЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Урбани ја Антона Антон; 

О д С Р С р б и ј а 
— по повод на сто и десетгодишнината од пос-

тоењето, а за особени заслуги во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации во духот 
на слободарски идеи и патриотизам, како и за при-
донес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

ООУР за основно образовање и васпитање „Ди-
ша Атић" — Коцељева; 

— по повод на триесет и петгодишнината на Со-
јузот на слепите на Србија и Југославија, а за со-
бени заслуги и успеси постигнати во популаризира--
њето на книгата меѓу слепи читатели и за значен 
придонес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ f 

Библиотека Савеза слепих Србије „Др Миљан 
Будимир" — Београд; 

— по повод на четириесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
културно-уметничкиот живот и аматерското твореш-
тво меѓу работниците 

Културно-уметничко друштво „Полет" — Бео-
град; 

— за особени заслуги во информирање и по-
ттикнување на општествена активност на граѓани-
те, со што е направен значаен придонес во соција-
листичкиот развој на земјата 

Новинско-издавачка и радио-информативна ор-
ганизација „Победа" — Крушевац; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од из -
легувањето, а за особени заслуги во информирањето 
ца граѓаните и за значаен придонес во заштитата 
на инвалиди на трудот и хуманизација на трудот 

„Препород" Лист Савеза инвалида рада Србије 
— Београд; 

— по повод на дваесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во здравствена-
та заштита на железнички работници и за значаен 
придонес врз унапредувањето на здравствената 
служба 

Завод за здравствену заштиту радника у Ж е -
лезничком саобраћају ООУР „Београд" — Београд; 

— по ПОБОД на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во развивање на кул турио-уметничкиот живот 
во својата средина и за придонес во ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Централно културно-уметничко друштво ж е -
лезничара „Станко Пауновић" — Ниш; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот нап-
редок на земјата ч 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Индустрија намештаја „20. октобар" — Београд; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
стручното образование на кадри за потреба на сто-
панството, како и за придонес во ширењето на про-
светата и културата 

Образовни центар „Краљевачки октобар" — 
ООУР „14. октобар" — Краљево; 

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

РО „Инех-напредак" — Нова Варош; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги врз 
унапредување на земјоделското производство и до-
машната работа, со што е направен значаен при-
донес во социјалистичката преобразба на селото 

Земљорадничка задруга „Прота Милан Смиља-
нић" — Сирогојно, 

— за долгогодишна работа и особени заслуги 
врз унапредување на земјоделското производство 
и за значаен придонес во социјалистичката прео-« 
бразба на селото 

З е м љ о р а д н и к а задруга „Рибарска река" — Ве-
лики Шиљеговац; 
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— по повод на десетогодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во одгле-
дување на благородни раси и развивање на коњи-
чкиот спорт 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић" 
— Чачак; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуга врз унапредување на земјо-
делското производство и за придонес во соција-
листичката преобразба на селата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО „Подгорка" — Осечина ОО Кооператива 

„Пецка" — Пецка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Микић Јанка Саво, Милатовић-Петронијевић 
Војислава Војислава, Паљић Ђорђија Петар, Пар-
маковић Јована Драгослав, Секулић Ђорђа Алек-
сандар, Веснић Радослав — посмртно; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СА ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Црвак Младена Мирко, Димитриј евић Велика 
др Момчило, Дубајић Петра Милан, Фелба Алск-
андра Драгомир, Краљевић Саве Ђоко Мочник Лан-
ка Владислав, Поповић Томе Владислав, Рагуж 
Мишка Видоје, Васић Велимира Тома, Живојино-
вић Драгољуба Велимир-Бата; 

— 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 

Анђелковиќ Војислава Сава, Беквалац Стеве 
Милан, Ђерић Стевана Цветко, Ђорђевић Тодора 
Александар, Јаћимовић Март ана Чедомир, Кнеже-
вић Луке Тодор, Миљковић Наталије Драгомир, По-
повић Борислава др Славољуб, Радичанин Марка 
Драган, Рајић Радивоја Борка, Станот ковић Јање 
Мирко, Ститаковић Јована Светозар, Штобатт Ми-
ле Стево, Тасић Александра др Миодраг, Тпмић 
Јордана др Душан, Томић Милана Миливој, Вар-
ничић Живка Милоје, Вујанић Раде Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Беатовић Павла Ђорђе, Цветковић Арса Љубо-
мир, Дедић Радоња - Никола, Ђурић Арсеније Сава, 
Јеротић Момчило, Митрашиновић Николе Пред-
раг, Накић Косте Михајло, Новаковић Бошка Мир-
ко, Петровић Велимиров Алекса, Тулимировић 
Алекса Драгомир, Животић Марисав Велимир; 

— за особени заслуги во создавањето и ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи и 
нородности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Настић Васе Младен, Здравковић Властимира 
Димитрије; 

О д С А П К о с о в о 

— за долгогодишна револуционерна работа и 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата .како и за допринео во изградбата на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Љутица Илије Б л а ж о ; 

— за осбени 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 

Враниќи Далила Рамадан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Фејзулахи Салиха Халил; 1 

— 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 

Гојковић Петра Зорка, Јакшић Димитра Све-
тислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Плана Шабана Рифат; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на 'триесетгодитшшната од постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на а к -
тивноста на членството врз толкување и реализи-
рање на концепцијата на општонародната одбрана, 
во ширење на воено-стручните знаења и подигање 
на борбената готовност, како и во јакнење на морал-
но-политичкото единство на замјата и патриотизам 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Савез резервних војних старешина Војводине 
— Нови Сад; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значеше за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бекић Васе Стеван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Giuseppe Maras. 

Бр. 24 
2 април 1982 година 

Белград 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чолаков Станимира Миле; 

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

СО ОДРЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Јовешковић Ђоке Живан, Кецман Пантелије 
Илије, Ковачевић Јована Светислав, Радуловић Јо-
вана Никола, Стефановић Тихомира Драгослав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Растовић Славка Славко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мирков Стојана Живан. 

Бр. 20 ' 
25 март 1982 година 1 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. 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 Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги стечени во ослободител-
ната борба на народите и народностите на Југосла-
вија и за придонес кон заедничката победа над ф а -
шистичкиот непријател 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучва да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Република Гана 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Joseph Amo Asmah, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Гана во СФР Југославија. 

Бр. 25 
8 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : * 
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481. Одлука за дополнение на Одлуката за 
одобрување на банките кредити од при-
марната емисија за кредитирање на се-
зонските залихи на пченица од домашно 
производство од родот на 1982 година — 1025 

482. Одлука за највисоките цени за пченица 
од родот на 1982 година — — — — — 1025 
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