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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 
НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ЗА СО-

ЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за основите на системот на 

стоковните резерви и за сојузните стоковни резерви, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 31 октомври 1984 година. 

П бр. 379 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВИ И ЗА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основите на системот на 

стоковните резерви, формирањето, обновувањето и корис-
тењето на сојузните стоковни резерви, изградбата и 
одржувањето на складишниот простор за сместување и 
чување на сојузните стоковни резерви и работењето со тие 
резерри. 

II. ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ 

Член 2 
Стоковни резерви се формираат во сите општестве-

но-политички заедници и во определени организации на 
здружен труд во слочаите и под условите утврдени со за-
кон на републиката односно на автономната покраина. 

Член 3 
Стоковните резерви се определени земјоделски и пре-

хранбени производи, суровини, репродукциони материја-

ли и индустриски производи, вклучувајќи ги лековите и са-
нитетскиот материјал. 

Член 4 
Стоковните резерви формирани во општествено^по-

литичките заедници и во определени организации на 
здружен труд се користат: 

1) за обезбедување на потребите на земјата во случај 
на војна и во други вонредни прилики; 

2) за обезбедување стабилност на пазарот во случај 
на поголеми растројства на пазарот. 

Под обезбедување стабилност на пазарот, во смисла 
на точка 2 став 1 од овој член, се подразбираат обезбедува-
ње на усогласеност на односите на понудата и побарувач-
ката на единствениот југословенски пазар, обезбедување 
стабилност на производството и обезбедување услови за 
спроведување на утврдената економска политика. 

Стоковните резерви формирани во одделни организа-
ции на здружен труд ги користат тие организации за по-
требите на сопствената репродукција и за намените од 
став 1 на овој член. 

Член 5 
Формирањето, обновувањето и користењето на сто-

ковните резерви и изградбата на складиштен простор за 
сместување и чување на тие резерви, се вршат врз основа 
на среднорочните и годишните програми за формирање, 
обновување и користење на стоковните резерви и на про-
грамите за изградба и одржување на складишниот про-
стор за сместување и чување на тие резерви. 

Со програмите од став 1 на овој член се утврдуваат и 
најмалите количества на стоки во стоковни резерви што 
исклучително се користат за обезбедување на потребите 
на земјата во случај на војна и во други вонредни прили-
ки. 

Член 6 
Федерацијата, републиките и автономните покраини 

меѓусебно ги усогласуваат програмите за формирање, об-
новување и користење на стоковните резерви, за изградба 
и одржување на складишниот простор за сместување и чу-
вање на тие резерви, во согласност со актите надлежните 
органи на тие општествено-политички заедници. 

Републиките, автономните покраини, градските и ре-
гионалните заедници на општините, односно општините и 
организациите на здружен труд меѓусебно ги усогласуваат 
програмите за формирање, обновување и користење на 
стоковните резерви и за изградба и одржување на скла-
дишниот простор за сместување и чување на тие резерви, 
во согласност со актите на надлежните органи на опште-
ствено-политичките заедници, односно со актите на над-
лежните органи на тие организации на здружен труд. 

Во постапката за усогласување на програмите од ст. 
1 и 2 на овој член се утврдуваат особено видот на стоките 
и количеството и намената на сојузните, републичките, 
покраинските, градските, регионалните и општинските 
стоковни резерви и на стоковните резерви на определени 
организации на здружен труд, во согласност со закон. 

Усогласувањето на програмите од ст. 1 и 2 на овој 
член се врши врз основа на билансот на стоките што прет-
ставуваат стоковни резерви. 
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Член 7 
Стоковните резерви се формираат со купување стоки 

од домашно производство и со договарање на производ-
ството на одделни производи за стоковни резерви. 

Ако на домашниот пазар нема доволно определени 
стоки од домашно производство или тие не се произведу-
ваат во земјата, стоковните резерви се формираат и со ку-
пување на стоки во странство. 

Стоките за потребите на стоковните резерви од став 
2 на овој член може, од името и за сметка на организации-
те за стоковни резерви на општествено-политичките заед-
ници и на организациите на здружен труд, да ги купува во 
странство организација за стоковни резерви на општестве-
но-политичките заедници односно организација на 
здружен труд што ќе ја овластат, врз основа на договор за-
интересираните организации за стоковни резерви на оп-
штествено-политичките заедници и на организациите на 
здружен труд. 

Член 8 
Организациите за стоковни резерви на општествено-

-политичките заедници се должни да ги откупат понудени-
те количества замјоделски производи за кои се пропишани 
заштитни цени - по тие цени, под условите и на начин 
што ќе ги утврдат Сојузниот извршен совет и извршните 
совети на собранијата на републиките "и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, во смисла на 
член 14 од овој закон. 

Член 9 
Меѓусебните односи на организациите за стоковни 

резерви на општествено-политичките заедници и на орга-
низациите на здружен труд во вршењето на работите од 
чл. 7 и 8 од овој закон (начин на вршење увоз, услови за ку-
пување и продавање, обезбедување на динари и девизи, 
трошоци за вршење на работата, поднесување на ризици и 
др.) се уредуваат со договор. 

Член 10 
Заради остварување на функцијата на стоковните ре-

зерви, организациите за стоковни резерви на општестве-
но-политичките заедници и организациите на здружен 
труд можат да здружуваат средства за заедничко вложува-
ње во производството на стоки за стоковни резерви. 

Член И 
Стоковните резерви наменети за обезбедување ста-

билност на пазарот во случај на поголеми растројства на 
пазарот се користат според следниот редослед: стоковни-
те резерви на определени организации на здружен труд, 
стоковните резерви на општините, стоковните резерви на 
градските и регионалните заедници, стоковните резерви 
на републиките односно на автономните покраини и сојуз-
ните стоковни резерви. 

Член 12 
Средствата^ формирање и обновување на стоковни-

те резерви и за изградба и одржување на складишниот 
простор за сместување и чување на тие резерви, се обезбе-
дуваат од постојани извори утврдени со прописи на над-
лежните органи на општествено-политичките заедници во 
согласност со општествените планови на тие заедници. 

Средствата за намената од став 1 на овој член во оп-
ределени организации на здружен труд се обезбедуваат 
врз основа на самоуправните спогодби и другите самоуп-
равни општи акти, што ќе ги склучат односно што ќе ги 
донесат органите на управување на тие организации на 
здружен труд или врз основа на акт на надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница. 

Член 13 
Заради успешно функционирање на системот на сто-

ковните резерви, организациите за стоковни резерви на' 
општествено-политичките заедници и организациите на 
здружен труд се должни меѓусебно да се известуваат за 

состојбата на стоковните резерви или за резервите на од-
делни производи. 

Член 14 
За да се обезбеди усогласено формирање, обновување 

и користење на стоковните резерви и сместување и чување 
на тие резерви, Сојузниот извршен совет и извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини се договараат за 
усогласување на меѓусебните односи во врска со формира-
њето, обновувањето и користењето на стоковните резерви, 
со истовремени и единствени примени на мерките за ин-
тервенции ва пазарот, за изградба и одржување на скла-
диштен простор за сместување и чување на стоковните ре-
зерви и известување за состојбата на стоковните резерви и 
за содржината и методологијата за изработка на програ-
мите За формирање, обновување и користење на стоковни-
те резерви. 

Член 15 
Организациите за стоковни резерви на општествено-

-политичките заедници имаат својство на општествено 
правно лице. 

III. СОЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Заеднички одредби 

Член 16 
Сојузните стоковни резерви ги сочинуваат определе-

ни земјоделски и прехранбени производи, индустриски 
производи, вклучувајќи ги лековите и санитетскиот мате-
ријал, суровини и репродукционен материјал. 

Земјоделските производи од став 1 на овој член ги со* 
чинуваат и резервите на месо во жив добиток. 

Член 17 
Сојузните стоковни резерви се формираат, обновува-

ат и користат во согласност со насоките и рамките за до-
несување на мерките на економската" политика и на други 
мерки утврдени со општествениот план на Југославија, со 
Насоките за одбрана на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и со други акти на Собранието на 
СФРЈ, како и со актите на Сојузниот извршен совет. 

Член 18 
Средствата за формирање, обновуање и користење на 

сојузните стоковни резерви и за изградба и одржување на 
складишниот простор за сместување и чување на тие ре-
зерви се обезбедуваат согласно со сојузниот закон односно 
со друг акт во согласност со тој закон. 

Член 19 
Носител на правата, обврските и одговорносите во 

поглед на управувањето, користењето и располагањето со 
сојузните стоковни резерви е Сојузнава дирекција за сто-
ковни резерви (во понатамошниот текст: Дирекцијата), во 
согласност со одредбите на овој закон. 

2. Програми иа сојузните стоковни резерви 

Член 20 
Формирањето, обновувањето, користењето и терито-

ријалното разместување на сојузните стоковни резерви и 
изградбата и одржувањето на складишниот простор за 
сместување и чување на тие резерви се вршат врз основа 
на среднорочните и годишните програми. 

Среднорочните програми од став 1 на овој член се 
донесуваат за период од пет години, едновремено со оп-
штествениот план на Југлсавија. 

Годишните програми од став 1 на овој член се доне-
суваат во согласност со среднорочната програма и, истов-
ремено, со резолуцијата за политиката на остварувањето 
на општествениот план на Југославија во одделната годи-
на. 
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Член 21 
Среднорочните програми за формирање, обновува-

ње, користење и територијално разместување на сојузните 
стоковни резерви и за изградба и одржување на складиш-
ниот простор за сместување и чување на тие резерви, како 
и посебните програми за одделни видови стоки, ги донесу-
ва Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен 
совет. 

Годишните програми за формирање, обновување, ко-
ристење и територијално разместување на сојузните сто-
ковни резерви и за изградба и одржување на складишниот 
простор за сместување и чување на тие резерви ги донесу-
ва Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот 
кој 'раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на пазарот, даден по претходно прибавено мисле-
ње од сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 22 
Програмите од член 20 на овој закон содржат: назив, 

количество и вид на стоките, територијално разместување 
на сојузните стоковни резерви и податоци за складишниот 
простор, неговата намена и износот на средствата за из-
градба и одржување на складишниот простор. 

Територијалното разместување на сојузните стоков-
ни резерви неопходни за обезбедување на потребите на 
земјата во случај на војна и во други вонредни прилики, 
мора да биде во согласност со потребите на општонарод-
ната одбрана. 

Со програмите од став 1 на овој член се определуваат 
најмалите количества на стоки во сојузните стоковни ре-
зерви што исклучително се користат за обезбедување на 
потребите на земјата во случај на војна и во други вонред-
ни прилики. 

Член 23 
Со годишната програма за изградба и одржување на 

складишниот простор за сместување и чување на сојузни-
те стоковни резерви може да се определи паричните сред-
ства на Дирекцијата да се користат за изградба и одржува-
ње на нејзиниот складиштен простор и за обезбедување 
средства за заедничко вложување со организациите за сто-
ковни резерви на републиките, односно на автономните 
покраини и со организациите на здружен труд, заради из-
градба и одржување на заедничкиот складиштен простор, 
за тие намени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, со 
програмата од тој став може да се определи средствата за 
изградба и одржување на складишниот простор Дирекци-
јата да може да им ги дава на организации на здружен 
труд и во вид на кредит. 

Член 24 
Предлозите на програмите од член 20 на овој закон, 

што ги предлага Сојузниот извршен совет односно фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на пазарот, во смисла на член 21 од 
овој закон Дирекцијата ги изработува во соработка со над-
лежните органи на републиките и на автономните покраи-
ни, со надлежните сојузни органи на управата, со органи-
зациите и заедниците во федерацијата и со Стопанската 
комора на Југославија. 

Дирекцијата е должна, кон предлозите на програмите 
од став 1 на овој член, да му достави на Сојузниот из-
вршен совет и мислење од органот, организацијата и заед-
ницата од тој став што не ги усвоила, како и причините 
зошто не ги усвоила. 

Сојузниот извршен совет е должен, кон предлозите 
на програмите, да му достави на Собранието на СФРЈ 
мислење од органот, организацијата и заедницата од став 
1 на овој член, што не ги усвоиле, како и причините зошто 
не ги усвоиле. 

3. Формирање на сојузните стоковни резерви 

Член 25 
Сојузните стоковни резерви се формираат со купува-

ње на Стоки од домашно производство. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 

на домашниот пазар нема доволно стоки од домашно про-
изводство или не се произведуваат во земјата, сојузните 
стоковни резерви се формираат и со купување на стоки во 
странство, 

Член 26 
Дирекцијата мрже со организациите на здружен труд 

да го договорува производството на определени видови и 
количества стоки за сојузните стоковни резерви, во соглас-
ност со програмата за формирање, обновување и користе-
ње на сојузните стоковни резерви. 

Член 27 
Стоките за сојузните стоковни резерви Дирекцијата 

ги купува според програмата за формирање, обновување и 
користење на сојузните стоковни резерви. 

Во случај на поголеми растројства на пазарот, Сојуз-
ниот извршен совет може да'одлучи Дирекцијата, заради 
интервенција на пазарот, да набави стоки во количество 
поголемо од количеството утврдено со програмата однос-
но да набави други стоки кои според програмата не се на-
оѓаат во сојузните стоковни резерви (интервентен увоз). 

Во случајот од став 2 на овој член стоките можат да 
се набават ако за тоа се обезбедени средства. Ако средства 
за тие намени не се обезбедени, можат да се користат и 
средствата обезбедени за стоките утврдени со програмата 
за формирање, обновување и користење на сојузните сто-
ковни резерви. 

Сојузниот извршен совет е должен за преземените 
мерки од став 2 на овој член да го извести Собранието на 
СФРЈ. 

Член 28 
Купувањето на стоките за сојузните стоковни резерви 

и продажбата на стоки од сојузните стоковни резерви за-
ради формирање и обновување на сојузните стоковни ре-
зерви, Дирекцијата го врши со јавно наддавање или со со-
бирање на понуди. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Ди-
рекцијата може да ги врши работите од тој став без јавно 
наддавање, односно без собирање понуди, со согласност 
на функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на пазарот, ако елементите за ку-
пување односно за продавање на определени стоки (цена-
та, квалитетот, паритетог и др.) се претходно пропишани 
односно утврдени. 

Дирекцијата може, непосредно или преку организа-
циите на здружен труд, да купува во земјата и во стран-
ство стоки за сојузните стоковни резерви. 

Одредбата на став 1 од овој член не се применува на 
задолжителното купување на земјоделски и прехранбени 
производи за кои се пропишани заштитни цени, на купува-
њето на стоки на домашниот пазар што ги произведува 
само еден производител и на купувањето на стоки во 
странска земја во која стоките можат да се набават само 
од еден продавач. 

Член 29 
За купувањето на стоки од домашно производство за 

формирање на сојузните стоковни резерви, во согласност 
со програмата, одлучува директорот на Дирекцијата. 

За купувањето на стоки од увоз, во согласност со про-
грамата, одлучува Дирекцијата, со согласност од функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на пазарот. 

Купувањето на стоки за сојузните стоковни резерви и 
продажбата на стоки од тие резерви се вршат по цените 
што се формираат според прописите односно по цените 
што се формираат според условите на пазарот, во соглас-
ност со утврдената политика на цените. 
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4. Користење на сојузните стоковни резерви 
1' 

Член 30 
Сојузните стоковни резерви се користат за интервен-

ции на пазарот, под условите и на начинот што се предви-
дени со овој закон. 

Член 31 
Сојузните стоковни резерви се користат за намените 

утврдени во член 4 став 1 на овој закон. 
Делот од сојузните стоковни резерви што се користи 

за намените од член 4 став 1 точка 2 на овој закон се ут-
врдува со програмите од член 20 на овѓој закон. 

Член 32 
Како мерки за интервенција на пазарот со сојузни 

стоковни резерви, во смисла на одредбите од овој закон, се 
сметаат: задолжителното купување на вишоците на основ-
ни земјоделски и прехранбени производи по заштитните 
цени, продажбата на стоки, давањето стоки на заем и уво-
зот на стоки за интервенција на пазарот (интервентен 
увоз). 

Член 33 
Мерките за интервенција на пазарот со сојузни сто-

ковни резерви се преземаат самостојно или заедно со дру-
ги економски мерки (мерки на монетарната и кредитната 
политика, на даночната и царинската политика, на вонца-
ринска заштита, во областа на надворешнотрговската раз-
мена, во областа на цените и др.), што надлежните сојузни 
органи ги преземаат заради обезбедување на стабилни од-
носи на пазарот и спроведување на утврдената политика 
на цените. 

Заради обезбедување на успешно функционирање на 
единствениот југословенски пазар, при преземањето на 
мерките за интервенција на пазарот од став 1 на овој член, 
Дирекцијата остварува соработка со организациите за 
стоковни резерви на републиките односно на автономните 
покраини. 

Член 34 
Мерката за интервенција на пазарот со продажба на 

стоки од сојузните стоковни резерви се презема заради 
спречување односно отстранување на поголеми растрој-
ства што можат да настанат или што настанале на паза-
рот, ако таквите растројства можат да ја нарушат стабил-
носта на пазарот или ако можат да се пројават или се 
пројавуваат во позначителниот пораст на цените во однос 
на цените утврдени со политиката на цените за текуштата 
година. 

Член 35 
Ако настанале или можат да настанат поголеми рас-

тројства на пазарот може, по исклучок, да се преземе и 
мерка за интервенција на пазарот со давање стоки од со-
јузните стоковни резерви на заем, по правило, на органи-
зациите за стоковни резерви на републиките и на органи-
зациите за стоковни резерви на автономните покраини. 

Член 36 
Стоки од сојузните стоковни резерви можат да се да-

дат на заем под услов да се врати истиот вид, количество 
и квалитет на стоките и заемопримачот, кај банката преку 
која Дирекцијата работи, да положи паричен депозит во 
противвредноста на стоките дадени на заем или да А даде 
гаранција на банката. Ако заемопримачот не положи па-
ричен депозит, туку и даде гаранција на банката, должен е 
да плаќа камата на износот на денарската противвред-
ност на позајмените стоки. 

Стапката на каматата на износот на динарската про-
тиввредност на стоките дадени на заем ја пропишува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 37 
За користењето на сојузните стоковни резерви наме-

нети за обезбедување на потребите на земјата во случај на 
војна и во други вонредни прилики решава Сојузниот из-
вршен совет. 

За преземање на мерките за интервенција на пазарот 
од чл. 34 до 36 на овој закон одлучува, во согласност со 
програмата, функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи, на пазарот, на пред-
лог од директорот на Дирекцијата. 

Член 38 
Ако настапиле или можат да настапат поголеми рас-

тројства на пазарот и ако во сојузните стоковни резерви 
нема стоки со кои треба да се преземат мерки за интервен-
ција на пазарот, стоките се обезбедуваат со увоз (интер-
вентен увоз). 

Член 39 
Стоките од сојузните стоковни резерви што се кори-

стат во организациите на здружен труд и што имаат ка-
рактер на основни средства можат да се дадат во закуп. 

Член 40 
Заради единствено истапување на странскиот пазар и 

заради порационално користење на средствата за купува-
ње на стоки, Дирекцијата може да увезува стоки за попол-
нување на стоковните резерви и за интервенција на паза-
рот, на барање од организацијата за стоковни резерви на 
општествено-политичката заедница односно од организа-
цијата на здружен труд, под услов тие организации да ги 
обезбедат динарите и девизите потребни за плаќање на 
увозот на тие стоки. 

Условите и начинот на вршење на работите од став 1 
на овој член (начин на вршење на увозот, удел на органи-
зацијата за стоковни резерви на општествено-политичката 
заедница односно на организацијата на здружен труд, ус-
лови за купопродажба, обезбедување на динари и девизи, 
трошоци за увоз, поднесување ризици и др.) се уредуваат 
со договор што Дирекцијата го склучува со организациите 
за стоковни резерви на општествено-политичките заедни-
ци односно со организациите на здружен труд. 

Член 41 
Ако надлежниот орган односно надлежната органи-

зација врз основа на своите анализи оцени дека можат да 
настанат или дека настанале растројства на пазарот кои 
можат да ги нарушат или ги нарушиле односите на паза-
рот, го известува за тоа директорот на Дирекцијата и му 
предлага да преземе соодветни мерки за интервенција на 
пазарот. 

Ако директорот на Дирекцијата смета дека не треба 
да предложи мерка за интервенција на пазарот, затоа вед-
наш го известува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на пазарот, ч 

Член 42 
Сојузните стоковни резерви се одржуваат со повреме-

но обновување, зависно од видот и природата на стоките 
и од нивниот век на траење, во согласност со програмата 
од член 20 на овој закон. 

Ако стоките од сојузните стоковни резерви се прода-
ваат, се позајмуваат или се заменуваат заради обновува-
ње, наместо стоките што се продадени или заменети, ке се 
обезбеди ист вид и количество на стоки или друг вид на 
стоки што одговара за истата намена, во согласност со 
програмата од член 20 на овој закон. 

Обновувањето на стоките во согласност со програма-
та од став 2 на овој член се врши со интервенција на паза-
рот, и тоа со продажба на тие стоки. Ако стоките не можат 
да се продадат - Дирекцијата ги позајмува тие стоки. 

Стоките што не можат да се обноват на начинот од 
став 3 на овој член се продаваат со јавна лицитација. 
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Член 43 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на пазарот, во вршењето на 
правото на надзор над работата на Дирекцијата може при-
времено да го запре од извршување решението на дирек-
торот на Дирекцијата кое не е донесено во согласност со 
овој закон и со програмата за формирање, обновување и 
користење на сојузните стоковни резерви, со тоа што во 
рок од 15 дена од денот на запирањето на решението да го 
извести Сојузниот извршен совет, кој донесува конечна 
одлука. 

Ако Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на известувањето од став 1 на овој член не 
донесе одлука, престанува да важи запирањето на решени-
ето од тој став. 

5. Изградба и одржување на складишниот простор и смес-
тување и чување на сојузните стоковни резерви 

Член 44 
Заради сместување и чување на сојузните стоковни 

резерви, Дирекцијата обезбедува складиштен простор на 
следниот начин: 

1) со изградба на сопствен складиштен простор; 
2) со здружување на средства со организациите за 

стоковни резерви на републиките односно на автономните 
покраини, со организации на здружен труд и со единици и 
установи на Југословенската народна армија, заради из-
градба на заеднички складиштен простор; 

3) со давање кредити на организациите на здружен 
труд; 

4) со земање складиштен простор во закуп. 

Член 45 
Складиштен простор за сместување и чување на со-

јузните стоковни резерви Дирекцијата, по правило, обезбе-
дува со изградба на сопствен складиштен простор. 

Член 46 
Ако Дирекцијата не може да обезбеди потребен скла-

диштен простор за сместување и чување на сојузните сто-
ковни резерви на начинот од член 45 на овој закон, тој 
простор го обезбедува со изградба на простор за сместува-
ње со здружување на средства со заинтересираните орга-
низации за стоковни резерви на други општествено-поли-
тички заедници, со организации на здружен труд и со еди-
ници и установи на Југословенската народна армија. 

Односите во врска со здружувањето на средствата од 
став 1 на овој член и користењето на изградениот скла-
диштен простор се уредуваат со договор. 

Член 47 
Складиштен простор за сместување и чување на со-

јузните стоковни резерви може, по исклучок, да се обезбе-
дува и со кредитирање на организациите на здружен труд 
за изградба на складиштен простор, во рамките на сред-
ствата предвидени за тие намени во програмата за изград-
ба на складиштен простор, за што Дирекцијата склучува 
договор со инвеститорот. 

Со договорот од став 1 на овој член се уредуваат ус-
ловите под кои банките, Дирекцијата и организациите на 
здружен труд учествуваат во кредитирањето на изградба-
та на складиштен простор. 

Член 48 
За сместување и чување на сојузните стоковни резер-

ви во складиштен простор изграден по основа на кредит, 
Дирекцијата склучува со организациите на здружен труд 
договор за користење на тој складиштен простор најмал-
ку за периодот за кој е одобрен кредитот. 

Член 49 
Ако складиштен простор за сместување и чување на 

сојузните стоковни резерви не може да се обезбеди на на-
чинот предвиден во чл. 45 до 47 на овој закон или ако тоа е 
порационално, Дирекцијата може за сместување и чување 
на сојузните стоковни резерви да зема складиштен про-
стор во закуп. 

Член 50 
Сојузните стоковни резерви Дирекцијата ги сместува 

и чува во своите складови, во заеднички складови, во скла-
дови чија изградба ја кредитирала и во складови земени 
во закуп. 

Сместувањето и чувањето на сојузните стоковни ре-
зерви Дирекцијата може да им го довери на организации-
те за стоковни резерви на други општествено-политички 
заедници, на организации на здружен труд и на единици и 
установи на Југословенската народна армија, само врз ос-
нова на договор со кој се уредуваат условите за сместува-
ње и чување на сојузните стоковни резерви. 

Организациите на кои стоките од сојузните стоковни 
резерви им се доверени врз основа на договор за сместува-
ње и чување не можат без одобрение од Дирекцијата тие 
стоки да ги користат, да ги отуѓат, да им ја променат на-
мената или на друг начин со нив да располагаат или да го 
променат складишниот простор спротивно на овој дого-
вор. 

Со договорот од став 2 на овој член не може да се 
предвиди приоритетно право на купување стоки од сојуз-
ните стоковни резерви во корист на организацијата на ко-
ја стоките и се доверени на сместување и чување. 

Дирекцијата може на организациите на здружен труд 
да им, одобри да ги сместат и чуваат своите стоки во скла-
дишните простори со кои располагаат, за што се склучува 
договор. 

Условите за чување, складирање и обезбедување на 
стоките што претставуваат сојузни стоковни резерви ги 
пропишува функционерот кој раководиме сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на позарот. 

6. Работење со сојузните стоковни резерви 

Член 51 
Работењето со сојузните стоковни резерви во врска 

со користењето, формирањето и обновувањето на сојузни-
те стоковни резерви, со преземањето мерки за интервен-
ции на пазарот, со сместувањето и чувањето на тие резер-
ви, како и во врска со изградбата и одржувањето на скла-
дишниот простор, го врши Дирекцијата во рамките на 
правата и должностите утврдени со овој закон. 

Член 52 
Во работењето со сојузните стоковни резерви Дирек-

цијата: 
1) ги презема активностите предвидени со овој закон; 
2) склучува договори за работите на стоковен промет 

и други договори на начинот и под условите што се пред-
видени за организациите на здружен труд, ако со овој за-
кон не е поинаку определено; 

3) ги сместува и ги чува стоките од сојузните стоков-
ни резерви во своите складови, во заеднички складови, во 
складови чија изградба ја кредитирала и во складови земе-
ни во закуп, како и во складовите на организациите за сто-
ковни резерви на други општествено-политички заедници, 
на организации на здружен труд и на установи и единици 
на Југословенската народна армија; 

4) ги врши работите во врска со изградбата и 
одржувањето на складиштен простор за сместување и чу-
вање на сојузните стоковни резерви. 

За обврските според договорите од точка 2 став 1 на 
овој член Дирекцијата одговара со средствата со кои рас-
полага. 
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Дирекцијата е должна да обезбеди организациите на 
здружен труд да можат под еднакви услови да учествуваат 

* во вршењето на работите од став 1 на овој член, водејќи 
сметка за територијално™ разместување на сојузните сто-
ковни резерви. 

Член 53 
Заради разгледување на прашањата од пошироко оп-

штествено значење во работењето со сојузните стоковни 
резерви, во Дирекцијата постои Совет на Дирекцијата, 
што го сочинуваат по еден член од секоја република од-
носно автономна покраина, од сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на народната одбрана и од Стопан-
ската комора на Југославија. 

Членовите на Советот на Дирекцијата ги именува 
Сојузниот извршен совет, на предлог од извршните совети 
на собранијата на републиките и од извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, од сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на народната одбрана и 
од Стопанската комора на Југославија, за мандатен пери-
од од четири години, со можност за повторно именување 
за уште еден мандатен период. 

Советот на Дирекцијата донесува деловник за својата 
работа. 

Член 54 
Советот на Дирекцијата донесува: финансиски план и 

завршна сметка на Дирекцијата, на предлог од директо-
рот на Дирекцијата и врз основа на дадената согласност 
од функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на пазарот. 

Финансискиот план и завршната сметка на Дирекци-
јата ги одборува Собранието на СФРЈ. 

Член 55 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите донесува пропи-
си за начинот на составување на финансискиот план и на 
завршната сметка на Дирекцијата. 

Член 56 
Советот на Дирекцијата им дава на надлежните сојуз-

ни органи мислење за предлогот на програмата за форми-
рање, обновување и користење на сојузните стоковни ре-
зерви и за предлозите на програмите за изградба и 
одржување на складиштен простор, како и мислење за ви-
сочината на складишнината за сместување и чување на со-
јузните стоковни резерви. 

Советот на Дирекцијата го разгледува работењето на 
Дирекцијата и дава мислења и предлози во врска со тоа 
работење. 

Член 57 
Советот на Дирекцијата ги предлага производите 

што ги сочинуваат сојузните стоковни резерви. 
Ако директорот на Дирекцијата или функционерот 

кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на пазарот не го прифати дадениот предлог од Со-
ветот на Дирекцијата, должен е за тоа да го извести Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 58 
Работењето со сојузните стоковни резерви Дирекци-

јата го врши преко жиро-сметка и девизна сметка. 

Член 59 
Средствата за формирање, обновување и користење 

на сојузните стоковни резерви, за изградба и одржување 
на складови за сместување и чување на сојузните стоковни 
резерви и за опрема на тие складови се утврдуваат и рас-
поредуваат со финансискиот план на Дирекцијата. 

Член 60 
Со финансискиот план на Дирекцијата средствата од 

член 59 на овој закон се утврдуваат и распоредуваат осо-
бено за: 

1) формирање, обновување и користење на сојузните 
стоковни резерви; 

2) изградба на складиштен простор, опрема за скла-
дови и одржување на складишниот простор за сместување 
и чување на сојузните стоковни резерви; 

3) сместување и чување на сојузните стоковни резер-
ви; 

4) покривање на загубите врз стоките на сојузните 
стоковни резерви, настанати поради тоа што тие стоки не 
можат навреме да се обновуваат; 

5) покривање на негативната разлика настаната во 
работењето со сојузните стоковни резерви што не можела 
да се покрие со средствата на посебниот резервен фонд, а 
која е утврдена со завршната сметка на Дирекцијата. 

Член 61 
Во Дирекцијата се формира резервен фонд. 
Средствата на резервниот фонд се формираат од по-

зитивната разлика настаната во работењето со сојузните 
стоковни резерви. 

Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата се ко-
ристат за покривање на негативната разлика настаната во 
работењето со сојузните стоковни резерви утврдена со за-
вршната сметка на Дирекцијата, како и за финансирање на 
формирањето, обновувањето и користењето на сојузните 
стоковни резерви и за преземање мерки за интервенција 
на пазарот за кои во финансискиот план на Дирекцијата 
не се предвидени средства или не се предвидени во дово-
лен износ. Средствата^ резервниот фонд на Дирекцијата 
можат да се користат и како обртни средства. ^ 

Член 62 
Средствата од позитивната разлика остварена во ра-

ботењето со сојузните стоковни резерви, по одбивањето 
на трошоците на работењето на Дирекцијата и средствата 
на негативните курсни; разлики, настанати во работењето 
со сојузните стоковни резерви, се утврдуваат со завршна-
та сметка на Дирекцијата. 

Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат 
со одлуката за завршната сметка на Дирекцијата на дел 
што го користи Дирекцијата за израдба и одржување на 
складиштен простор, дел што се внесува во резервниот 
фонд на Дирекцијата и дел што се уплатува во буџетот на 
федерацијата. 

Член 63 
Негативните разлики настанати во работењето со со-

јузните стоковни резерви односно поради мерките за ин-
тервенција на пазарот преземени врз основа на акт на Со-
јузниот извршен совет, што не можат да се покријат од 
средствата на резервниот фонд на Дирекцијата, се покри-
ваат врз товар на средствата што се обезбедуваат за тие 
намени во буџетот на федерацијата. 

Член 64 
Средствата на ануитетите од кредитите дадени на ор-

ганизации на здружен труд за изградба на складиштен 
простор можат да се користат само за изградба на скла-
диштен простор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ди-
ректорот на Дирекцијата може, во согласност со функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на пазарот, со сојузниот секретар за на-
родна одбрана и со функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите, 
да одлучи средствата од став 1 на овој член привремено да 
се користат и како обртни средства. 
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Член 65 
Дирекцијата врши амортизација на предметите што 

претставуваат нејзини основни средства според прописите 
за амортизација на основните средства на организациите 
на здружен труд. 

Член бб 
Дирекцијата води книговодство според системот на 

единствени сметки пропишани со контниот план за орга-
низациите за стоковни резерви на општествено-политич-
ките заедници. 

Член 67 
Дирекцијата ги утврдува резултатите од работењето 

и ги распоредува остварените средства, со својата за-
вршна сметка. 

Кон завршната сметка Дирекцијата му доставува на 
Собранието на СФРЈ извештај за работењето со сојузните 
стоковни резерви, заедно со мислењето на функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на пазарот, со преглед на состојбата на стоките во 
сојузните стоковни резерви и на складишниот простор, ка-
ко и за нивното територијално разместување. 

Член 68 
Одделни видови стоки од сојузните стоковни резерви 

(стоки за посебни намени) Дирекцијата може, врз основа 
на одобрение од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на пазарот, што тој 
ги дава по прибавено мислење од сојузниот секретар за на-
родна одбрана, привремено да им ги даде на користење на 
организациите на здружен труд за нивни потреби, на орга-
низациите за стоковни резерви на други општествено-по-
литички заедници и на единиците и установите на Југосло-
венската народна армија. 

Член 69 
Одделни подвижни предмети и опрема што служат за 

потребите на сојузните стоковни резерви, Дирекцијата 
може, врз основа на одобрение од функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на пазарот да ги продаде или да ги даде во закуп. 

Средствата добиени со продажба односно со давање 
во закуп на подвижните предмети и опремата од став 1 на 
овој член можат да се користат за инвестициона изградба 
односно за набавка на тие предмети и опрема. 

Член 70 
Сојузниот извршен совет донесува прописи за усло-

вите и начинот на користење на сојузните стоковни резер-
ви за потребите на Заедницата на југословенските желез-
ници, на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи 
и телефони и на Југословенското електростопанство и за 
утврдување на рокот за обновување на сојузните стоковни 
резерви. 

7. Работен* со сојузните стоковни резерви за време на вое-
на состојба или во случај на непосредна воена бпасност 

Член 71 
За време на воена состојба или во случај на непосред-

на воена опасност, Сојузниот извршен совет одлучува за 
сите прашања на формирањето, обновувањето и користе-
њето на сојузните стоковни резерви и за изградбата и 
одржувањето на складишниот простор за сместување и 
чување на тие резерви. 

Сојузните стоковни резерви се користат под услови и 
на начин што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет, со 
тоа што првенствено да се користат за потребите на Југос-
ловенската народна армија. 

Член 72 
Организациите на здружен труд кои, согласно со со-

јузен пропис, се задолжени за време на воена состојба или 
во случај на непосредна воена опасност да произведуваат 
определени стоки и да вршат промет на тие стоки, се 
должни, додека трае таа состојба односно опасност, врз 
основа на пропис на Сојузниот извршен совет, да произве-
дуваат односно да продаваат стоки за пополнување и об-
новување на сојузните стоковни резерви. 

Член 73 
Финансиските средства за формирање, обновување и 

користење на сојузните стоковни резерви за време на вое-
на состојба или во случај на непосредна воена опасност се 
утврдуваат и се користат врз основа на финансискиот 
план што го донесува Сојузниот извршен совет на пред-
лог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на пазарот, по претходно 
прибаено мислење од сојузниот секретар за народна од-
брана. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 74 
Со паричка казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
или друго правно лице ако без одобрение од Дирекцијата 
со која е склучен договор за сместување и чување на стоки 
на сојузните стоковни резерви, тие стоки ги користи или 
ги отуѓи, или им ја промени намената или складишниот 
простор, или располага со тие стоки на друг начин, спро-
тивно на договорот (член 50 став 3). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд или во друго правно лице со парична каз-
на од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 75 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап одговорното лице во Дирекцијата 
ако стоките од сојузните стоковни резерви му ги довери на 
сместување и чување на субјект со кој нема претходно 
склучен договор за сместување и чување или ако со такви-
от договор предвиди приоритетно право на купување на 
тие стоки во корист на субјектот на кој тие стоки му се до-
верени на сместување и чување (член 50 ст. 2 и 4). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
До донесувањето на прописи со кои ќе се обезбедат 

средства за формирање, обновување и користење на сојуз-
ниве стоковни резерви и за изградба и одржување на скла-
диштен простор за сместување и чување на тие резерви, 
врз сојузните стоковни резерви ќе се применуваат одред-
бите за финансирањето на сојузните стоковни резерви што 
се применуваа до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 77 
Прописите од чл. 55, 70 и 71 на овој закон ќе се доне-

сат во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 78 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 40/81). 

Член 79 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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618. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-

НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

процесната постапка, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 31 октомври 1984 го-
дина. 

П бр. 385 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕСНАТА 

ПОСТАПКА 
Член 1 

Во Законот за процесната постапка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/77, 36/80 и 69/82) по член 401 се додава 
нов член 401 а, кој гласи: 

„Член 401 а 
Против правосилна судска одлука донесена во спор 

што се однесува на договор за промет на недвижности, 
јавниот обвинител може во рок од две години да подигне 
барање за заштита на законитоста поради тоа што догово-
рот по својата содржина или цел им е спротивен на наче-
лата на општественото уредување утврдени со уставот, на 
принудните прописи или на моралот на социјалистичкото 
самоуправно општество. Овој рок се смета од денот на 
правосилноста на одлуката, а ако против одлуката била 
изјавена ревизија - од денот на донесувањето на одлуката 
на ревизискиот суд со која е завршена постапката". 

Член 2 
Против судска одлука донесена во спор што се одне-

сува на договор за промет на недвижности, која станала 
правосилна за последните десет години пред денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, јавниот обвинител опреде-
лен со републички односно со покраински закон може во 
рок од две години, сметајќи од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, да подигне барање за заштита на зако-
нитоста поради тоа што договорот по својата содржина, 
или цел им е спротивен на начелата на општественото 
уредување утврдени со уставот, на принудните прописи 
или на моралот на социјалистичкото самоуправно опште-
ство. 

Против правосилна судска одлука донесена во спо-
рот од став 1 на овој член, сојузниот јавен обвинител може 
поради истите причини да подигне барање за заштита на 
законитоста во рок од две години, кој се смета: 

1) ако против правосилната одлука не е подигнато 
барање за заштита на законитоста - од денот на истекот 
на рокот за подигање барање за заштита на законитоста 
на надлежниот јавен обвинител во републиката односно 
во автономната покраина; 

2) ако против правосилната одлука не е подигнато 
барање за заштита на законитоста - од денот кога им е из-
вршено последното доставување на одлуката донесена по 

повод тој правен лек на странките и на надлежниот јавен 
обвинител во републиката односно во автономната покра-
ина. 

Одредбите од член 412 ст. 3 до 5 на Законот за про-
цесната постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77, 
36/80 и 69/82) се применуваат и кога се подига барање за 
заштита на законитоста според одредбите од став 2 на 
овој член. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

619. 

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на член 
286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 31 ок-
томври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 
1. Се прифаќа Општествениот договор за утврдување 

на изворите на средства за финансирање на стоковните ре-
зерви. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ од името на 
Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен дого-
вор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 342 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

620. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 16, а во врска со 
член 288 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и со член 5 став 2 од Општествениот 
договор за остварување на кадровската политика во орга-
ните и организациите на федерацијата и во органите на 
општествено-политичките организации во федерацијата, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
26 септември 1984 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 31 октомври 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ И ИЗБОР НА 
КАНДИДАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ФУНКЦИИ ВО СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЧИИШТО НОСИТЕЛИ ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за критериумите за предлагање и избор 

на кандидати за определени функции во сојузните органи 
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и во сојузните организации чиишто носители ги избира и 
именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/82) по член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 

„Член 14а 
За предлагањето и изборот на кандидати за сојузен 

советник во Собранието на СФРЈ се применуваат следни-
ве посебни критериуми: 

- истакнат познавач на општествено-економскиот, 
односно на општествено-политичкиот систем и на поли-
тиката во определени области; 

- способност за креативен придонес кон изградбата и 
развојот на општествено-економскиот, односно на оп-
штествено-политичкиот систем и кон конципирање и из-
градба на политиката во определени области; 

- научно или стручно искуство во работата врз рабо-
тите од областа за која се именува; 

- соодветен факултет од областа за која се именува." 

Член 2 
Во член 16 став 1 по зборот: „секретар" се додаваат 

зборовите: „на службата". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 406 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић, е. р. 

621. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го разгледа 
Извештајот за извршувањето на сојузните закони и на 
другите сојузни прописи и Оцените и ставовите на Сојуз-
ниот извршен совет за извршувањето на сојузните закони 
и на другите прописи со предлог на мерките и активности-
те и тргнувајќи од оцените и предлозите на своите работ-
ни тела, Комисијата на Собранието на СФРЈ за уставни 
прашања и мислењата на делегатите изразени на седница-
та на Соборот од 11 јули 1984 година и 

- констатирајќи дека состојбата во извршувањето на 
сојузните закони и на другите сојузни прописи не е задово-
лителна; дека сојузните закони и другите сојузни прописи 
во бројни области од општествениот живот непотполно и 
неефикасно се извршуваат; дека таквата состојба го загро-
зува остварувањето на принципите на уставноста и зако-
нитоста, го оневозможува успешното остварување и за-
штитата на основниот продукционен однос во здружениот 
труд и власта на работничката класа и го забавува разво-
јот на општествено-економскиот и политичкиот систем на 
социјалистичкото самоуправување; дека таа состојба не-
поволно влијае и врз извршувањето, создавањето и разво-
јот на републичките, покраинските и општинските пропи-
си и самоуправните општи акти, и дека сето тоа има одраз 
врз ефикасното остварување и заштитата на правата и 
должностите на работните луѓе и граѓаните и на нивните 
организации, заедници и здруженија, како и врз нивното 
расположение и уверение во стабилноста на правниот и 
политичкиот систем на социјалистичкото самоуправува-
ње; 

- оценувајќи дека причините за неизвршувањето на 
сојузните закони и на другите сојузни прописи се бројни и 

разновидни, од објективен и субјективен карактер, меѓу 
кои најчести се: противречноста во материјалното произ-
водство и притисоците на парцијалните интереси на по-
тесните целини; недоволното уважување на економските и 
пазарните законитости; непотполно и бавно усогласување 
на посебните, заедничките и општите интереси и можнос-
тите во процесот на одлучувањето да надвладеат парци-
јалните интереси над заедничките и општите; појавите во 
практиката одделни органи на власта и на самоуправува-
њето и другите општествени фактори, односно носители-
те на самоуправните, јавните и на други општествени фун-
кции да влијаат одделни сојузни прописи да не се приме-
нуваат или недоследно да се применуваат или тие сами 
така да се однесуваат; субјективизмот во процесот на соз-
давањето и толкувањето на правните прописи; пренорми-
раноста на општествените односи и множество на пропи-
си за чиешто извршување не се секогаш обезбедени мате-
ријалните и другите претпоставки; честите измени и до-
полненија на прописите, нивната непотполна усогласност, 
правна непрецизност и недостиг на механизмите неопход-
ни за нивната ефикасна примена, како и комплицираност 
во поглед на постапките што ги уредуваат; неконзистен-
тноста на правниот систем на СФРЈ; неефикасното и неце-
лосното остварување на политичката, правната и општес-
твената контрола и општествениот надзор во поглед на 
извршувањето на прописите; недоволната организира-
ност, кадровската и техничката опременост на извршните 
и управните.органи на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници, посебно на инспекциските и другите 
контролно-надзорни органи, како и на носителите на јав-
ните овластувања и појавите на пасивност, опортунизам и 
неодговорност во нивната работа; недоволно развиената 
свест за тоа дека прописите мораат да се извршуваат доде-
ка се во сила, за значењето на остварувањето на принци-
пите на уставност и законитост и на моралните норми на 
социјалистичкото самоуправно општество, Собранието на 
СФРЈ, врз основа на чл. 129 и 311 од Деловникот на^Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 31 октомври 1984 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Извештајот за извршувањето на сојузните прописи и на 
другите сојузни прописи и Оцените и ставовите на Сојуз-
ниот извршен совет за извршувањето на сојузните закони 
и на другите прописи со предлог на мерките и активности-
те. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ непосред-
но и преку своите работни тела редовно ќе ја следи состој-
бата во поглед на извршувањето на сојузните прописи 
што тој ги донесува и навремено ќе презема потребни мер-
ки за доследно и ефикасно извршување на тие прописи, 
особено утврдувајќи ја политиката за извршување на тие 
прописи, насочувајќи ја работата на органите што се одго-
ворни пред него во тој правец и вршејќи политичка кон-
трола и општествен надзор над нивната работа. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ во програ-
мите за својата работа, ќе ги утврдува конкретните задачи 
со кои се обезбедува извршувањето на сојузните закони и 
на другите сојузни прописи. Заради обезбедување на по-
требната координација во програмирањето и извршува-
њето на задачите тој, во подготовката на својата програ-
ма за работа, ќе остварува соработка со општествено-по-
литичките организации во федерацијата, Стопанската ко-
мора на Југославија и со собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ во вршење-
то на политичка контрола над работата на Сојузниот из-
вршен совет, на сојузните органи на управата и сојузните 
организации и на другите сојузни органи, редовно ќе ја 
оценува потребата за поведување на прашањата за нивна-
та одговорност и ќе ги презема другите потребни мерки 
кога ќе утврди дека сојузните закони и другите сојузни 
прописи, за чиешто извршување се одговорни тие органи, 
не се извршуваат или недоследно, односно ненавремено се 
извршуваат. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзу-
ва Сојузниот извршен совет, во остварувањето на својата 
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уставна улога и одговорност, редовно да го следи извршу-
вањето на сојузните прописи во сите области од општес-
твениот живот, да ги презема потребните мерки и други 
активности заради доследно и потполно извршување на 
тие прописи и редовно да го известува Собранието ца 
СФРЈ за состојбата во извршувањето на сојузните пропи-
си. Сојузниот извршен совет е должен, во случај кога над-
лежните органи во републиките, односно во автономните 
покраини, не ги извршуваат сојузните прописи за чиешто 
извршување се одговорни тие органи, да ги предупредува 
за тоа извршните совети на собранијата на републиките, 
односно извршните совети на собранијата на автономните 
покраини и од нив да бара преземање на соодветни мерки 
заради извршување на сојузните прописи. 

Во предлагањето на сојузните закони Сојузниот из-
вршен совет и другите предлагачи се должни во образ-
ложението на предлогот, што го поднесуваат, да ги образ-
ложат, особено, целите и потребите што се сакаат да се 
постигнат со уредувањето на соодветните општествени 
односи и прашања и материјалните и другите ефекти што 
во општеството ќе произлезат од предложениот сојузен 
закон. Исто така се должни во предложениот закон да 
обезбедат такви решенија што ќе можат ефикасно да се из-
вршуваат во практиката и кои нема да бараат чести изме-
ни и дополненија. Напоредно со предлагањето на сојузни-
те закони до Собранието на СФРЈ, предлагачот е должен 
во образложението на предлог-законот да ја изложи и ос-
новната концепција и суштествената содржина на из-
вршните прописи што се должни да ги донесат сојузните 
органи или да го приложат нацртот на таквиот извршен 
пропис. 

Заради обезбедување на доследно и ефикасно извршу-
вање на сојузните закони и на другите сојузни прописи, 
Сојузниот извршен совет е должен постојано да ја насочу-
ва и усогласува работата на сојузните органи на управата 
и сојузните организации и да врши надзор над нивната ра-
бота. 

4. Сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, во согласност со нивната уставна положба, улога и 
одговорност за состојбата во областите за кои се форми-
рани, се должни навремено да пГпреземаат мерките пред-
видени со сојузните прописи за извршувањето на сојузни-
те прописи. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции се должни постојано и систематски да- го следат из-
вршувањето на сојузните закони и на другите сојузни про-
писи во областа за која се формирани и за таа цел да из-
градуваат и да ги користат современите методи и сред-
ства на информациониот систем, а кога ќе утврдат дека не 
се извршуваат сојузните закони и другите сојузни прописи 
во областа за која се формирани, го известуваат за тоа, по-
крај Сојузниот извршен совет, и Сојузниот собор на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции се должни редовно да бараат извештаи од органите на 
управата во републиките и автономните покраини за из-
вршувањето на сојузните прописи. Во поглед на извршу-
вањето на сојузните прописи што непосредно ги извршу-
ваат органите на управата во републиките и автономните 
покраини за чиешто извршување се одговорни сојузните 
органи на управата и сојузните организации, во соглас-
ност со овластувањата од сојузниот закон, сојузните орга-
ни на управата и.сојузните организации е потребно да да-
ваат задолжителни инструкции, да вршат инспекциски ра-
боти и самите да извршат определена управна работа кога 
органот на управата во републиката, односно во автоном-
ната покраина, нема да ја изврши таа управна работа. Со-
јузните органи на управата и сојузните организации се 
должни редовно да ги остваруваат односите на меѓусебна 
соработка, известувања и одговорност со органите на уп-
равата во републиките и автономните покраини и во слу-
чаите кога републичките и покраинските органи се одго-
ворни за извршувањето на сојузните прописи. 

Заради јакнење на одговорноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации во извршувањето 
на сојузните закони и на другите сојузни прописи, потреб-

но е да се доградат и постојните законски решенија за ов-
ластувањата на сојузните органи на управата, во рамките 
на нивните со Уставот на СФРЈ утврдени функции и одго-
ворности, на сојузните инспекторати и на другите кон-
тролно-надзорни сојузни служби од гледиштето на созда-
вање услови за нивната ефикасна работа. 

5. Сојузниот извршен совет е должен да обезбеди та-
ков распоред на стручните кадри во сојузните органи на 
управата и сојузните организации со кој се обезбедува крв-
арениот стручен кадар да учествува во подготовката на 
сојузните закони и на другите сојузни прописи, како и уче-
ство на научните работници и институции во таа подго-
товка, кога е тоа потребно. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им пред-
лага на собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, во рамките на своите права, должнос-
ти и одговорности, да ја разгледаат состојбата на извршу-
вањето на сојузните закони и на другите сојузни прописи 
што ги извршуваат органите во републиките и автономни-
те покраини и да преземаат соодветни мерки и други ак-
тивности заради ефикасно, стручно и одговорно извршу-
вање на тие прописи. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е од посебно значење активноста на ССРНЈ и на други-
те општествено-политички организации во остварувањето 
на нивната уставна улога и одговорност во политичкиот 
систем на социјалистичкото самоуправување во поглед на 
извршувањето на сојузните прописи, односно самоуправ-
ните општи акти, особено со организирање и поттикнува-
ње на општествените активности во тој правец, со обезбе-
дување на уставноста, законитоста и одговорноста на сите 
носители на самоуправните, јавните и другите општестве-
ни функции во општеството, со создавање на погодна оп-
штествена клима во смисла на тоа секој орган на власта 
да ги врши функциите што му се доверени, самостојно и 
одговорно во согласност со утврдената надлежност, како 
и изградување и развивање на социјалистичката општес-
твена свест и самоуправниот социјалистичф* морал. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е неопходно делегациите и делегатите, собранијата на 
општините и другите општествено-политички заедници и 
пред нив одговорните органи и органите на самоуправува-
њето во организциите на здружен груд и другите самоуп-
равни организации и заедници, да ја согледаат состојбата 
на извршувањето на сојузните закони и на другите сојузни 
прописи, односно на самоуправните општи акти и, во рам-
ките на своите уставни овластувања, должности и одго-
ворности, да преземаат мерки за ефикасно и целосно из-
вршување на тие прописи, односно на самоуправните оп-
шти акти. За таа цел е потребно да се обезбеди постојано и 
синхронизирано преземање мерки и вршење на други ак-
тивности заради создавање услови за извршување на про-
писите и на самоуправните општи акти и натамошен раз-
вој на општествено-економските и самоуправните соција-
листички односи. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе го бле-
ди спроведувањето на овие заклучоци и ги обврзува свои-
те работни тела и заедничките работни тела на соборите 
на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, да 
го следат извршувањето на овие заклучоци. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 010-60/84 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 



Петок, 2 ноември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 - Страна 1313 

622. 

Разгледувајќи ги прашањата за остварувањето на оп-
штествената заштита на општествената сопственост, врз 
основа на материјалот на Сојузниот општествен правоб-
ранител на самоуправувањето и извештаите на работните 
тела на Сојузниот собор и на заедничките работни тела на 
соборите на Собранието на СФРЈ, како и на расправата на 
седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од 
11 јули 1984 година; 

- поаѓајќи од начелото утврдено со Уставот на СФРЈ 
дека општествената сопственост, како израз на социјалис-
тичките сомоуправни општествено-економски односи ме-
ѓу луѓето, е основа на слободниот здружен труд и на вла-
дејачката положба на работничката класа во производ-
ството и во општествената репродукција во целост; и од 
задачите содржани во Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација; 

- констатирајќи дека појавите со кои се повредува оп-
штествената сопственост примиле големи размери и дека 
се пројавуваат особено: во одлевањето на општествените 
средства во приватна сопственост; нерационалното инвес-
тирање, недоволното користење на материјалните и чо-
вечките потенцијали; неработењето; неорганизираноста; 
отсуството на штедење; самовласното заземање на зем-
јиштето; недоволното искористување на земјоделското 
земјиште; уништувањето на средствата во општествена 
сопственост во* пожари, хаварии и сообраќајни несреќи и 
во други случаи поради недоволна грижа за заштита на 
општествената сопственост; ненаменската употрерба и 
користење на општествените средства; и во вршењето 
кривични дела, стопански престапи, прекршоци и со по-
вреда на работните обврски, односно со неисполнување на 
утврдените должности; 

- оценувајќи дека основните причини за незадоволи-
телното остварување на општествената заштита на оп-
штествената сопственост се: недоволно развиеното само-
управување; нецелосното остварување на општествено-
-економската положба на работниците во здружениот 
труд да одлучуваат за условите и резултатите од трудот 
во целост на односите на општествената репродукција; 
нерешените проблеми на стопанскиот систем и несоодвет-
ната примена на мерките на тековната економска полити-
ка во одделни области од општествениот живот; админис-
тративната дистрибуција на општествените средства неза-
висно од трудот и резултатите од трудот; бирократското 
самоволие, технократската узурпација и привилегиите за-
сновани врз монопол на управувањето со општествените 
средства; недоволната политичка ангажираност на субјек-
тивните сили, бавната самоуправна трансформација, неце-
лосното остварување на самоуправната работничка кон-
трола и општествената самозаштита и недоволната ефи-
касност на општествените и државните органи на кои им е 
доверена општествената заштита на општествената соп-
ственост; 

- заради натамошен развој и заштита на општестве-
ната сопственост, како основен продукционен однос и ма-
теријална основа на здружениот труд и на општеството во 
целост; 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 129 од Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 30 октомври 1984 годи-
на, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ШТИТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 

I 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 

дека е неопходно работните луѓе и граѓаните, самоуправ-4 

но и општествено-политички организирани, во значител-
но поголема мера да ја зголемуваат и унапредуваат и 
штитат општествената сопственост, како основа на своја-

та материјална и општествена положба и битен услов за 
развој на социјалистичките самоуправни односи и во 
врска со тоа, енергично да им се спротивставуваат на 
државно - сопственосните и групносопственосните одне-
сувања и на појавите технобирократските структури да 
одлучуваат за прашањата за кои треба да одлучуваат са-
мите работни луѓе и граѓаните и нивните самоуправни ор-
гани. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е неопходно органите на власта, самоуправните органи 
во организациите на здружен труд, самоуправните инте-
ресни заедници и во другите самоуправни организации и 
заедници и другите општествени фактори да је согледаат 
состојбата на заштитата и развојот на општествената соп-
ственост и да преземат мерки и активности за ефикасна и 
целосна заштита и унапредување на општествената соп-
ственост и за постојано јакнење на одговорноста и кон-
тролата во управувањето, користењето и располагањето 
со средствата во општествена сопственост. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на тоа дека собранијата на општествено-политичките за-
едници и ним одговорните органи треба уште посилно да 
се ангажираат врз унапредувањето и заштитата на оп-
штествената сопственост, редовно да ја следат и разгледу-
ваат состојбата на вкупните односи во оваа област, да пре-
земаат превентивни мерки за да се спречи настанувањето 
на општествено опасни и општествено штетни однесува-
ња и појави во управувањето, користењето и располагање-
то со средствата во општествена сопственост, да го следат 
движењето на кривичните дела, стопанските престапи и на 
другите незаконити појави и однесувања во оваа област, 
да ги утврдуваат причините за кршење на законитоста и 
да преземаат мерки за отстранување на тие причини, како 
и да обезбедуваат услови за подобра организираност и ос-
пособеност на сите надлежни органи и служби. 

При уредувањето на општествените односи значајни 
за унапредување и остварување на заштитата на општес-
твената сопственост, собранијата на општествено-поли-
тичките заедници треба да создаваат и обезбедуваат усло-
ви кои во најголема можна мера ќе придонесуваат кон зго-
лемување на доходот, а посебно кон воспоставување и на-
тамошен развој на доходовните односи помеѓу организа-
циите на здружен труд врз основа на здружувањето на 
трудот и средствата и нивната поврзаност и меѓузавис-
ност во општествената репродукција. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е неопходно во законите и другите прописи, како и во 
самоуправните општи акти, да се преиспитаат оние реше-
нија со кои се ограничува или оневозможува доследното 
остварување на правото на работа со општествени сред-
ства, се овозможуваат монополски и групносопственосни 
однесувања во односите на општествената репродукција 
или недоволно се штитат општествената сопственост и са-
моуправувањето, како и да се регулираат односите што не 
се уредени или се недоволно уредени, пред се, поцелосно 
да се разработи правото на работа со општествени сред-
ства и правните институти и механизми за заштита на оп-
штествената сопственост, а особено односите со кои се 
обезбедува поцелосно користење на производствените и 
на другите капацитети во општествена сопственост и по-
голема одговорност за општествено рационално и целесо-
образно користење на општествените средства. 

За унапредувањето и заштитата на општествената 
сопственост посебно значење има усовршувањето на сис-
темските решенија што се однесуваат на општествената 
сопственост, особено во областа на економските односи со 
странство, општественото планирање, општествената 
контрола на цените, монетарно-кредитниот, банкарскиот, 
пресметковниот и даночниот систем и на делот од дохо-
дот што е резултат од исклучителни погодности, заради 
натамошно проширување на правата на самоуправно ор-
ганизираните работни луѓе и на нивните самоуправни ор-
ганизации и заедници, унапредување на општествените 
односи во тие области врз основите на општествената соп-
ственост и самоуправувањето и обезбедување на функцио-
нирањето на единствениот југоловенски пазар. 
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Неопходно е со соодветни измени и дополненија во 
областа на казненото законодавство да се обезбеди поце-
лосна и поадекватна казнена заштита, пред се, на кривич-
но-правната заштита на општествената сопственост како 
основен продукционен однос, посебно кога станува збор 
за повредите на општествено-економските и другите само-
управни односи и на општествената сопственост во сите 
нејзини форми, како и да се преиспитаат самоуправните 
општи акти и во нив да се обезбеди поцелосно уредување 
на одговорноста и на санкциите за повреда на општестве-
ната сопственост и на самоуправните права на работните 
луѓе. 

.5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека е неопходно да се воспостави целосна евиденција на 
средствата и благата во општествена сопственост и за таа 
цел да се преземаат потребни мерки заради средување на 
состојбата и јакнење на одговорноста во оваа област. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека органите за откривање, контролно-надзорните орга-
ни, органите за гонење и за пресудување се должни во по-
лна мера, најенергично и уште поодговорно да се ан-
гажираат за доследна и ефикасна заштита на општестве-
ната сопственост, како врз сузбивањето на општествено-
-опасните и другите општествено-штетни појави и однесу-
вања така и врз превентивното дејствуање за да се спречи 
да не доаѓа до општествено-штетни појави. 

Правосудните органи во остварувањето на својата 
уставна обврска за следење и проучување на општествени-
те односи и појави треба да му посветат посебно внимание 
на следењето и проучувањето на односите и појавите што 
се однесуваат на користењето, управувањето и располага-
њето со средствата во општествена сопственост и навре-
мено да им даваат на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и на другите државни органи и самоуп-
равни организации и заедници предлози за спречување на 
општествено-опасните и штетни појави и однесување и за 
зацврстување на законитоста и остварување на општес-
твената одговорност и социјалистичкиот морал во оваа 
област. Истовремено, општествените субјекти, на кои им 
се обраќаат правосудните органи, се должни да ги разгле-
даат предлозите на правосудните органи и навремено да 
преземаат потребни мерки и активности. 

Потребно е да се зајакнат активностите на јавните об-
винителства во обезбедувањето на поголема ефикасност 
во гонењето на сторителите на кривични дела и стопански 
престапи, посебно на оние со кои се повредува општестве-
ната сопственост и единствениот југословенски пазар, ка-
ко и да се зајакне нивното превентивно дејствување. При-
тоа посебно е значајно да се обезбеди што поуедначена 
политика на гонење и стриктна примена на начелото на 
легалитет во работата на јавните обвинителства. 

Неопходно е судовите уште порешително, недослед-
но и поодговорно да им се спротивставуваат на појавите 
на загрозување на општествената сопственост и притоа да 
ја уедначат и заострат казнената политика во областа на 
заштитата на општествената сопственост и, во значител-
но поголема мера отколку досега, да изречуваат и според-
ни казни, особено казната конфискација на имотот, и мер-
ки на безбедност, односно заштитни мерки (одземање на 
неосновано Плукнатата имотна корист, забрана одговор-
ното лице да врши определени должности и др.). 

Нужно е и поголемо ангажирање на јавните правоб-
ранителства во заштитата на правата и интересите на оп-
штествено-политичките заедници во поглед на користење-
то, располагањето и управувањето со општествените сред-
ства со кои тие се користат, како и во давањето стручна 
помош на организациите на здружен труд и на другите са-
моуправни организации и заедници во заштитата на ни-
вните права и интереси. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка судовите на здружениот труд и другите самоуправни 
судови треба повеќе да се ангажираат во решавањето на 
споровите од општествено-економските односи, особено 
во остварувањето на правата на работа со општествени 
средства и на другите самоуправни права на работниците 

во здружениот труд, стекнувањето и распоредувањето на 
заеднички остварениот доход, во задоволувањето на заед-
ничките потреби врз основите на слободна размена на 
трудот и во самоуправното организирање на организаци-
ите на здружен труд во согласност со Уставот на СФРЈ и 
со Законот за здружениот труд. 

Неопходно е субјектите овластени за поведување по-
стапка пред судовите на здружениот труд и другите само-
управни судови да пројават поголема активност и секо-
гаш, кога за тоа ќе се стекнат услови, да поведуваат по-
стапка пред тој суд за решавање на споровите од општес-
твено-економските и другите самоуправни односи. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка активноста на општествените правобранители на само-
управувањето треба да биде насочена кон уште подослед-
на и поцелосна заштита на општествената сопственост ка-
ко основен продукционен однос и во поголема мера пре-
вентивно да дејствуваат и да поведуваат иницијативи и да 
преземаат мерки за натамошен развој на самоуправното 
организирање и остварување на неотуѓивите и на другите 
самоуправни права на работниците и да ги разгледуваат 
прашањата во врска со здружувањето на трудот и сред-
ствата, стекнувањето и распоредувањето на заедничкиот 
приход и на заедничкиот доход, остварувањето на прин-
ципите на слободна размена на трудот и распределба спо-
ред трудот и резултатите од трудот, како и навремено да 
поведуваат постапка пред судовите на здружениот труд, 
другите надлежни органи во случаи кога е повредена или 
загрозена општествената сопственост. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ очекува 
дека уставните судови посебно внимание ќе им посветат 
на прашањата што се од пошироко општествено значење 
за остварувањето на уставноста и законитоста и дека, во 
согласност со тоа, ќе им даваат мислења и предлози на 
собранијата на општествено-политичките заедници за до-
несување на нови или за измена на постојните закони и 
други прописи и за преземање на други мерки што се од 
посебно значење за унапредување и заштита на општес-
твената сопственост, како и дека, во поголема мера, по 
своја иницијатива ќе поведуваат постапка за оцена на ус-
тавноста на законите и за оцена на законитоста на другите 
прописи, односно за оцена на уставноста и законитоста на 
самоуправните општи акти. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на тоа дека се незаменливи улогата и одговорноста на оп-
штествено-политичките организации, а посебно на синди-
катите, во организирањето и поттикнувањето на најширо-
ка општествена активност за развој и заштита на општес-
твената сопственост и за создавање на свест и социјалис-
тички морал и за јакнење на одговорноста на работните 
луѓе како суштествени предуслови за општествената за-
штита на општествената сопственост. 

11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакну-
ва дека е неопходно во работата на државните и на само-
управните органи повеќе да се користат научните и струч-
ните сознанија што се однесуваат на правото на работа со 
општествени средства и на општествената сопственост, и 
тие органи, како и другите општествени фактори, повеќе 
да ги поттикнуваат таквите научни и стручни истражува-
ња. 

12. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на тоа дека средствата на информирање имаат значајна 
улога и одговорност во следењето како се остварува за-
штитата и се унапредува општествената сопственост и во 
информирањето на јавноста за тоа, како и во развивањето 
на социјалистичката свест и социјалистичкиот морал, и 
дека, во таа смисла, е неопходно во сите средини постоја-
но да се унапредува информираност на работните луѓе за 
незаконитите појави и однесувања во управувањето, ко-
ристењето и располагањето со средствата во општествена 
сопственост и, посебно, за мерките и активностите што се 
преземаат заради поефикасно спречување на таквите поја-
ви и однесувања. 

13. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на неопходноста од јакнење на самоуправната, политичка-
та и другите видови правна и општествена одговорност во 
заштитата на општествената сопственост, нејзиниот ин-
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тегритет и нејзините основни функции од многубројните 
видови на приватно, групносопственосно или државно-
сопственосно загрозување и присвојување на општестве-
ната сопственост. 

Треба да се обезбеди поцелосна јавност во работата 
на органите на власта и на органите на самоуправувањето 
и на другите носители на самоуправни, јавни и други оп-
штествени функции, да се развива и унапредува самоуп-
равната, политичката и општествената контрола над ни-
вната работа, да се изврши поконкретна правна разработ-
ка на основите, условите и на постапките на материјална-
та, општествено-политичката и другите видови одговор-
ност и така да се придонесе за поцелосно остварување на 
општествената заштита на општествената сопственост. 

II 
14. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го об-

врзува Сојузниот извршен совет редовно да го известува 
Собранието на СФРЈ за остварувањето на општествената 
заштита на општествената сопственост и за мерките и 
другите активности преземени за отстранување на незако-
нитоста и на другите неправилности уочени во користење-
то, располагањето и управувањето со средствата во оп-
штествена сопственост со кои се користат сојузните орга-
ни, како и на Собранието на СФРЈ да му, поднесува пред-
лози за унапредување на општествената заштита на оп-
штесствената сопственост. 

15. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции да му поднесуваат на Собранието на СФРЈ иницијати-
ви за отстранување на незаконитостите и на другите не-
правилности уочени во остварувањето на општествената 
заштита на општествената сопственост и за зунапредува-
ње на социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи, како и законито, рационално и општестве-
но и економски целесообразно да ги користат, управуваат 
и да располагаат со средствата во општествена сопстве-
ност што со сојузните закони и со други сојузни прописи 
им се дадени на користење. 

16. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека е неопходно Сојузниот суд, Сојузното јавно обвини-
телство, Сојузното јавно правобранителство и Сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето да му 
поднесуваат на Собранието на СФРЈ и предлози за от-
странување на незаконитостите и на другите неправилнос-
ти уочени во остварувањето на општествената заштита на 
општествената сопственост и на самоуправните права на 
работните луѓе. 

17. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека е неопходно Службата на општественото книговод-
ство, со оглед на својата посебна улога и одговорност во 
остварувањето контрола над законитоста на располагање-
то со општествените средства, порешително и поан-
гажирано да обезбедува законитост на располагањето со 
општествените средства, попотполно да го известува Соб-
ранието на СФРЈ и другите соодветни органи за појавите 
и односите што се значајни за обезбедувањето заштита на 
општествената сопственост и да дава иницијативи и пред-
лози во однос на решенијата што се предлагаат во закони-
те и во другите прописи што ги донесува Собранието на 
СФРЈ, посебно во поглед на нивната применливост. 

18. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакну-
ва дека улогата на Уставниот суд на Југославија во оства-
рувањето на уставноста и законитоста и на општествената 
заштита на општествената сопственост е мошне значајна 
и очекува Уставниот суд на Југославија, по своја иниција-
тива, во поголема мера, да му дава на Собранието на 
СФРЈ мислења и предлози во остварувањето на таа улога. 

19. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува своите работни тела и заедничките работни тела на 
соборите на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот де-
локруг, да го следат остварувањето на општествената за-
штита на општествената сопственост. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзува 
Одборот за општествено-економски односи и Одборот за 
општествено-политички односи да го следат спроведува-
њето на овие заклучоци и за тоа, по потреба, да го известу-
ваат Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

20. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 010-60/84-6 
31 октомври 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

623. 

Тргнувајќи од анализите за социјалните разлики во 
нашето општество што не се резултат од трудот и за изво-
рите на приходите на населението вработено надвор од 
општествениот сектор на стопанството, од Оцените и ста-
вовите на Сојузниот извршен совет за правците на актив-
ностите во општеството за спречување да се стекнува 
имот без труд, како и од мислењата и предлозите 
содржани во извештаите на работните тела на Соборот и 
изнесени на седницата на Соборот, Собранието на СФРЈ, 
врз основа на член 129 ст. 1 и 2 и член 311 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор одржана на 31 октомври 1984 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ЗАДАЧИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА СОЦИЈАЛНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НЕ СЕ РЕЗУЛТАТ 

ОД ТРУДОТ 

I 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги прифаќа 

Анализата за социјалните разлики во нашето општество 
што не се резултат од трудот, Извештајот за изворите на 
приходите на населението вработено надвор од општес-
твениот сектор на стопанството, со Оцените и ставовите 
на Сојузниот извршен совет за правците на активностите 
во општеството за спречување да се стекнува имот без 
труд. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува: 
- дека социјалните разлики што не се резултат од 

трудот претставуваат исклучително чувствително класно 
прашање што особено се заострува во условите на сегаш-
ниве економски тешкотии, прекумерна инфлација и опаѓа-
ње на реалните лични доходи и на животниот стандард на 
поголемиот дел од работните луѓе и граѓаните, како и тоа 
дека бавноста во остварувањето на првата фаза од Долго-
рочната програма за економска стабилизација, посебно во 
виталните точки на стопанскиот развој е погодна почва за 
задржување, репродуцирање, па и заострување на социјал-
ните разлики што не се резултат од трудот; 

- дека врз појавите на социјални разлики влијае бав-
ното остварување на уставниот принцип работниците да 
одлучуваат за целината на доходот, како и тоа дека тие во 
одделни средини ре последица од недоволната будност и 
од пасивноста на самоуправните органи, на органите за 
општествена самозаштита, делегатските собранија и син-
дикалните организации. 

II 
Заради доследна примена на уставното начело дека 

трудот и резултатите од трудот ги определуваат матери-
јалната и општествената положба на човекот, заради ната-
мошно јакнење на самоуправувањето, на материјалната и 
општествената положба на работничката класа, за отстра-
нување на социјалните разлики што не се резултат од тру-
дот, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е 
неопходно: 
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1. Работните луѓе и граѓаните, органите на самоупра-
вувањето во организациите на здружен труд, во месните 
заедници и во другите самоуправни организации и заедни-
ци, органите на општествено-политичките заедници, 
службите на општественото книговодство, органите за го-
нење и пресудување и општествениот правобранител на 
самоуправувањето, во рамките на своите права, должнос-
ти и одговорности, поактивно и порешително да се борат 
за спроведување на уставноста и законитоста, на личната 
и колективната одговорност и за контрола во користење-
то, управувањето и располагањето со средствата во оп-
штествена сопственост, да ги зацврстуваат основните 
вредности на социјалистичкиот самоуправен морал, пое-
фикасно да им се спротивставуваат на групносопственос-
ното однесување и на одлучувањето без учество на работ-
ниците, односно на граѓаните: 

- за да се оневозможи незаконитото присвојување на 
средствата во општествена сопственост и да се спречат по-
јавите на мито и корупција, треба да јакнеат сите видови 
на самоуправната работничка контрола и на општествена-
та самозаштита. Собранијата на општествено-политички-
те заедници и другите надлежни органи треба да ги презе-
мат сите потребни мерки органите на управата и инспек-
циските органи и другите контролнб-надзорни органи да 
се оспособат за доследно извршување на пропишаните ра-
боти и задачи. Службите за општествени приходи и други-
те надлежни органи треба порешително да се ангажират 
врз испитувањето на потеклото на недвижниот имот; со 
прописите за испитување на потеклото на имотот да се ус-
танови обврска на граѓаните да то пријавуваат имотот над 
определена вредност; 

2. Во областа на даночниот систем и даночната поли-
тика да се обезбеди соодветно оданочување на приходите 
на работните луѓе и граѓаните и да се оневозможи богате-
њето и создавањето на општествено неприфатливи соци-
јални разлики поради несоодветно оданочување и неплаќ-
ање данок; со договор на републиките и автономните по-
краини да се утврдат заедничките основи на даночниот 
систем и на даночната политика, со тоа што тие да бидат 
во поголема мера во функција на економската и социјал-
ната политика; да се пропишат обврски за пријавување на 
недвижниот имот и основи на евиденцијата на недвижни-
от имот како извор на податоците за оданочување; да се 
зголемат даноците на имотот и на приходите од имотот; 
да се обезбеди спроведување на утврденава политика, како 
и поголема самостојност и одговорност, поцелосна ефи-
касност и подобра организираност на службите за општес-
твени приходи; 

3. Во станбената област да се преземаат мерки со кои 
се обезбедува: доследно спроведување на договорената 
политика на станарину со примена на мерките за субвен-
ционирање на станарините и определување на значително 
поголем износ на станарина за вишокот на станбениот 
простор; давање поголеми овластувања на давачите на 
општествени станови на користење во поглед на управува-
њето, користеното и располагањето со станот; насочува-
ње на поголеми средства за изградба на станови на соли-
дарноста; задолжителна контрола на наменското користе-
ње на сите видови кредити ца работните луѓе и граѓаните; 
пропишување и доследна примена на начелото дека граѓа-
нинот не може да има право на сопственост на станбена 
зграда или на стан и станарско право на општествен стан 
во иста општина или град или во место од кое може да па-
тува заради вршење на својата работа; забрана на троше-
њето на општествените средства за луксузна изградба и 
опремање на становите; оневозможување да се издаваат 
општествени станови во закуп без согласност на давачот 
на станот и заострување на контролата при замена на ста-
новите: 1 

- да се раскинат или да се огласат за ништовни дого-
ворите за кредитите од општествените средства за станбе-
на изградба, од фондовите за остварување на зелениот 
план, од средствата за отстранување на последиците од 
елементарни непогоди или од други наменски средства, 
ако тие кредити се искористени спротивно на утврдената 
намена; 

- да се забрза донесувањето на договорот на републи-
ките и автономните покраини со кој ќе се определат гра-
ниците на правото на сопственост на недвижности, со тоа 
што во однос на станбените згради и становите да се ут-
врди што се подразбира под станбена зграда и стан за за-
доволување на личните и семејните потреби, да се дефини-
ра поимот куќа или стан за одмор и во кои случаи тие 
станови и куќи можат да се користат за стекнување на до-
ход; 

4. Со доследно спроведување на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација во областа на вработу-
вањето, до 1985 година да се запре натамошниот пораст 
на невработеноста и со продуктивно вработувања да за-
почне процесот на намалување на бројот на невработени-
те, со цел најдоцна до 1995 година да се оствари целосна 
економски оправдана вработеност: 

- целите во областа на вработувањето да се оствару-
ваат, пред се, со подобро користење на материјалната ос-
нова на здружениот труд со забрзување на стопанскиот 
развој, со поголемо ангажирање на средствата во сопстве-
ност на граѓаните, особено во земјоделството и во малото 
стопанство, со постојано усогласување на системот на об-
разованието со потребите на долгорочниот развој и на 
здружениот труд односно на општеството во целост; 

- вработувањето во две или повеќе организации со 
над 42 часа неделно со прописи да се сведе само на исклу-
чителни случаи, да се обезбеди пензионирањето по сила на 
законот да важи без исклучоци за сите вработени во сите 
структури, да се оневозможат односно да се сведат на не-
опходна мера работата по договор за дело и другите видо-
ви дополнителна работа, да се оневозможи бесправната 
работа, да се доградат и објективизираат критериумите за 
вистинската невработеност и за приоритетите во вработу-
вањето и да се обезбеди учество на невработените во одлу-
чувањето во собранијата на самоуправните интересни за-
едници за вработување; 

- да се заострат, порешително и подоследно да се 
применуваат санкциите поради непочитување на критери-
умите за приоритетите во вработувањето, поради изигру-
вање на конкуренте, фамилијарност, мито и други непра-
вилности и злоупотреби во вработувањето, како и за спре-
чување и елиминирање на бесправната работа; 

- да се подобри материјалната положба на лицата на 
кои им престанал работниот однос без нивна вина и да се 
испита можноста за доделување на помош и да се регули-
раат условите за стекнување помош на невработените ли-
ца што се социјално загрозени; 

5. Со отстранување на причините за инфлацијата, со 
доследно спроведување на Антиинфлационата програма, 
со спречување на затворањето на стопанството и на моно-
полистичките однесувања на пазарот, со отстранување на 
причините што го попречуваат функционирањето на един-
ствениот југословенски пазар, со уедначување на условите 
за стопанисување - да се создаваат услови за елиминира-
ње на негативните појави во стекнувањето и распределба-
та на доходот. Да се забрза склучувањето на општествени-
от договор со кој ќе се уредат заедничките основи и мери-
ла за самоуправно уредување на односите во стекнување-
то и распоредувањето на. доходот, на чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи и донесувањето 
на другите прописи и самоуправни општи акти со кои ќе 
се отстранат негативните појави во оваа област; 

- да се забрза подготовката и склучувањето на дого- ! 
ворот на републиките и автономните покраини со кој, врз 
заеднички основи во целата земја ќе се уредат критериу-
мите за утврдување и насочување на делот од доходот 
што е резултат од исклучителни природни, пазарни и дру-
ги погодности во стекнувањето на доходот (екстра-доход) 
и ќе се оневозможи тој доход да се користи за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка; 

- постојано да јакне економската улога на личниот 
коход како мотив за попродуктивна работа и поголемо 
стимулирање на младите за избор на производствени за-
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цимања, а посебно да се обезбеди поголемо и поадекватно 
материјално и општествено вреднување на производстве-
ниот труд, на трудот во тешки услови и на научниот и 
другиот творечки труд, да се спречуваат појавите на урам-
ниловка и поостро да се оданочуваат приходите од допол-
нителната работа; 

- да се преиспитаат прописите со кои се регулираат 
височината, начинот на пресметката, исплатата на лични-
те доходи на работниците што вршат инвестициони и дру-
ги работи и услуги во странство и на работниците во сто-
панските претставништва и да се отстранат неоснованите 
разлики во височината на нивните лични доходи во однос 
на личните доходи на соодветните работници во земјата. 

III 
6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзу-

ва: 
Сојузниот извршен совет: 
- во соработка со извршните совети на републиките и 

со извршните совети на автономните покраини што по-
бргу да пристапи кон анализа на примената на прописите 
со кои се уредува положбата на инспекциските и другите 
служби, на органите за откривање и гонење и на судовите 
на сите нивоа и да предложи мерки и активности за нивна 
измена и доследно спроведување; 

- да ги анализира и, по потреба, да предложи соод-
ветни измени и дополненија на сојузните закони, на други-
те прописи и општи акти што се однесуваат на: спречува-
њето на нелојалната конкуренција и монополистичките 
спогодби; основите на работењето на организациите на 
здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги -
во поглед на работењето преку накупци и други посредни-
ци во прометот на стоки и услуги; основите на сопстве-
носно правните односи - во поглед на стекнувањето на 
правото на сопственост и засновање на сосопственост; ос-
новите на системот на државната управа - во поглед на 
примањето на работа во сојузните органи на управата и 
во сојузните организации и во остварувањето на определе-
ни права од работниот однос по престанувањето на рабо-
тата и во засновањето работен однос во повеќе органи, ор-
ганизации и заедници; правата и должностите на сојузни-
те органи во однос на општествените средства - во поглед 
на користењето на станбениот фонд на сојузните органи; 
интересната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функционери-
те на сојузните органи - во поглед на управувањето со ста-
новите, политиката за изградба на станови и зачувување 
на станбениот фонд и ел. како и на другите прописи од 
надлежноста на федерацијата што се од влијание за от-
странувањето на социјалните разлики што не се резултат 
од трудот; 

- сојузните органи на управата, сојузните организа-
ции и службите на Собранието на СФРЈ: 

- да го анализираат спроведувањето на прописите и 
на самоуправните општи акти, и практиката во своите ра-
ботни заедници, што се однесуваат на засновањето и пре-
станувањето на работниот однос и на остварувањето на 
другите права, обврски и одговорности на работниците и 
да предложат мерки за отстранување на утврдените не-
правилности. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на сите учесници во склучувањето на општествени-
те договори, односно на договорите да преземат мерки да 
се забрза работата вбрз усогласувањето на ставовите и 
склучувањето на општествените договори, односно на до-
говорите со кои се уредуваат: основите на заедничката по-
литика во областа на врабутувањето, стекнувањето и рас-
пределбата на доходот; критериумите за утврдување и на-
сочување на делот од доходот од доходот што е резултат 
од исклучителни погодности (екстра-доход); заедничките 
елементи на станбената и комуналната политика; даноч-
ниот систем и даночната политика; личните доходи и дру-
гите примања на работниците што вршат инвестициони и 
други работи во странство и на работниците во стопан-
ските претставништва; 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
ручува на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини: 

- што побргу да ги усогласат своите прописи за испи-
тување на потеклото на имотот со договорот со кој се уре-
дуваат организацијата и функционирањето на службите за 
општствени приходи и да установат обврска за граѓаните 
да го пријавуваат имотот над определена вредност, како и 
да воведат евиденција за недвижниот имот на граѓаните 
како извор на податоците за оданочување; 

- да го забрзаат донесувањето на договорот на репуб-
ликите и автономните покраини со кој ќе се определат 
границите на правото на сопственост над недвижностите, 
што се подразбира под станбена зграда и стан за задово-
лување на личните и семејните потреби, ќе се дефинира 
поимот куќа или стан за одмор, како и случаите кога ста-
новите или куќите можат да се користат за ст екнување до-
ход; 

- да преземат други мерки од своја надлежност што 
се од влијание за отстранувањето на социјалните разлики 
што не се резултат од трудот: 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека за успешно спроведување на заклучоците треба да се 
обезбеди. координрана активност на општествено-поли-
тичките заедници и на нивните органи, на* организациите 
на здружен труд и на нивните асоцијации, на другите орга-
ни и заедници заради уедначување на ставовите и синхро-
низирано преземање на мерки и укажува на потребата си-
те органи во општините, во автономните покраини и во 
републиките, во рамките на својата надлежност и во меѓу-
себна соработка, да изработат програми на активностите, 
да обезбедат навремено и целосно информирање, да пред-
ложат и други конкретни мерки за натамошна активност 
врз спречувањето и отстранувањето на социјалните разли-
ки што не се "резултат од трудот; 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
дека за порешително спречување и отстранување на соци-
јалните разлики што не се резултат од трудот, покрај зго-
лемената кативност на надлежните органи за доследно 
спроведување на законите и другите прописи, општестве-
ните договори, односно договорите и самоуправните оп-
шти акти и за поефикасно спречување на негативните по-
јави, е неопходно да се обезбеди осмислена, синхронизира-
на, конкретна и трајна општествено-политичка активност 
на организациите на Сојузот на комунистите, Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ, Сојузот на синдикати-
те, Сојузот на здруженијата на борците од Народноосло-
бодителната војна, Сојузот на Социјалистичката младина 
и општествените организации и здруженијата на граѓани-
те, од основната организација на здружен труд, работната 
заедница, месната заедница, до федерацијата; 

И. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува Сојузниот извршен совет, сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации, во рамките на својот де-
локруг, да ги спроведуваат и да го следат спроведувањето 
на овие заклучоци и за тоа двегодишно, односно еднаш 
годишно да го известуваат Собранието на СФРЈ во рамки-
те на редовните извештаи што ги поднесуваат. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе го следи 
спроведувањето на овие заклучоци и ги обврзува своите 
работни тела и заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, да го 
вклучат во своите програми за работа спроведувањето и 
следењето на спроведувањето на овие заклучоци. 

12. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 50-1/84 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 
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624. 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ ги разгледа Извештајот за извршувањето на 
сојузните закони и другите сојузни прописи и Оцените и 
ставовите на Сојузниот извршен совет за извршувањето 
на сојузните закони и другите прописи со предлозите на 
мерките и активностите од април 1984 година и тргнува-
јќи од оцените и предлозите на своите работни тела и мис-
лењата и оцените што се изразени во текот на претресот 
на седницата на Соборот, одржана на 4 октомври 1984 го* 
дина; " _ 

- констатирајќи дека не е задоволителна состојбата 
во извршувањето на сојузните закони и другите сојузни 
прописи, што особено се однесува на извршувањето на за-
коните од надлежноста на Соборот на републиките и по-
краините со кои се регулираат односите на единствениот 
југословенски пазар, во областа на монетарниот систем, 
девизниот систем, кредитните и другите економски одно-
си со странство, финансирањето на федерацијата, како и 
другите економски односи дека таквата состојба го загро-
зува натамошното остварување и афирмацијата на наши-
от општествено-економски и општествено-политички сис-
тем, затоа што неизвршувањето или недоследното из-
вршување на сојузните закони и другите сојузни прописи, 
особено на оние што ги уредуваат основните општестве-
но-економски односи, ги дестабилизра општествено-еко-
номските и општествено-политичките односи во целост и 
политичката кохезија во општеството, ја загрозува прав-
ната сигурност, уставноста и законитоста и ја намалува 
довербата кај работните луѓе и граѓаните во способноста 
и ефикасноста на правниот систем; 

- оценувајќи дека причините за неизвршувањето на 
сојузните закони и другите сојузни прописи се многуброј-
ни и разновидни, како од објективен така и од субјективен 
карактер, а меѓу нив најчести се: спротивречностите во 
материјалното производство; парцијалните интереси на 
потесните целини; недоволното уважување на економски-
те и пазарните законитости; нецелосното и бавно усогла-
сување на посебните заеднички и општи интереси и 
можноста во процесот на одлучувањето парцијалните ин-
тереси да преовладеат над заедничките и општите интере-
си; пренормираноста на општествените односи и постое-
њето на многу прописи за чие остварување не се обезбеде-
ни материјални и други претпоставки; нивната меѓусебна 
неусогласеност и правна непрецизност; недостигот на ме-
ханизми што се неопходни за нивната ефикасна примена, 
како и комплицираност на постапките што ги уредуваат; 
неефикасното и нецелосно остварување на политичката, 
правната и општествената контрола, односно општестве-
ниот надзор во поглед на извршувањето на прописите; не-
доволната организираност, кадровската и техничката оп-
ременост на извршните и управните органи на собранија-
та на општествено-политичките заедници, посебно на ин-
спекциските и другите контролно-надзорни органи; недо-
волната соработка на сојузните и републичките органи на 
управата при извршувањето на сојузните прописи за чи-
ешто извршување се надлежни републичките и покраин-
ските органи, како и недоволно развиената свест за тоа де-
ка прописите мораат да се извршуваат додека се во сила; 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Де-
ловникот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 31 октомври 1984 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ ги прифаќа Извештајот за извршувањето на 
сојузните закони и другите сојузни прописи и Оцените и 
ставовите на Сојузниот извршен совет за извршувањето 
на сојузните закони и другите прописи, со предлозите на 
мерките и активностите. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ, непосредно и преку своите работни тела, ре-
довно ќе ја следи состојбата во поглед на извршувањето 
на сојузните прописи што тој ги донесува и навремено ќе 
презема потребни мерки за доследно и ефикасно извршу-
вање на тие прописи. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, во вршењето на политичката контрола над 
работата на Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата и сојузните организации, редовно ќе го пове-
дува прашањето за одговорноста и ќе презема и други по-
требни мерки кога ќе утврди дека не се извршуваат сојуз-
ните прописи или се извршуваат недоследно, односно не-
навремено. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во ос-
тварувањето на својата уставна улога и одговорност, ре-
довно да го следи извршувањето на сојузните прописи во 
сите области од општествениот живот и да презема по-
требни мерки и други активности заради доследно и це-
лосно извршување на тие прописи и редовно да го извес-
тува Собранието на СФРЈ за состојбата во врска со из-
вршувањето на тие прописи. Овие извештаи треба* да 
содржат целосен приказ на оцената за состојбата во врска 
со извршувањево на сојузните прописи и тоа како тие про-
писи дејствуваат врз односите што ги регулираат. 

Сојузниот извршен совет е должен, во случај кога 
надлежните органи во републиките и автономните покра-
ини не ги извршуваат сојузните прописи за чиешто из-
вршување тие се одговорни, да ги известува за тоа из-
вршните совети на собранијата на републиките и на соб-
ранијата на автономните покраини и да бара тие да презе-
мат соодветни мерки заради извршување на сојузните 
прописи. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата се должни, при подготовката и предлагањето на нови 
сојузни закони и на измени и дополненија на важечките со-
јузни закони и другите сојузни прописи, да подготвуваат 
што поквалитетни нацрти на тие акти, со потребни образ-
ложенија, избегнувајќи притоа да предлагаат одделни ак-
ти да се донесуваат по скратена постапка, освен кога е тоа 
во исклучителни случаи неопходно. Исто така, потребно е 
да се настојува во што е можно поголема мера да се поед-
ностави примената на одделни сојузни закони, затоа што 
спроведувањето на одделни решенија од важечките закони 
бара да се извршат многубројни формалности што ја 
отежнуваат нивната примена. 

4. Исто така, би требало во наредниот период да и се 
посвети поголемо внимание на рационализацијата на со-
јузното законодавство од делокругот на Соборот на реуб-
ликите и покраините, имајќи притоа предвид дека оддел-
ни области се регулирани со повеќе закони, што не е секо-
гаш оправдано. 

5. Треба повеќе да се користи практиката при донесу-
вањето на сојузните закони едновремено да се утврдат и 
насоките за нивното спроведување, во случаите кога е оце-
нето дека е потребно да се донесат насоки за спроведува-
њето на тие закони. При предлагањето на сојузните зако-
ни, едновремено со нивното донесување, треба да се под-
готват и да се стават на увид и нацртите на извршните 
прописи, за чиешто донесување се надлежни сојузните ор-
гани, а што се значајни за спроведувањето на тие закони, 
или во образложението на законот да се прикаже основна-
та концепција и содржината на извршните прописи како и 
да се определат роковите за нивното донесување. 

При донесувањето на резолуциите за општествено-
-економската политика за одделни години, или едновреме-
но со нивното донесување, потребно е да се подготват 
предлози за измени и дополненија на овие сојузни закони 
чиишто промени се потребни за да можат да се остварат 
утврдените цели на развојот, со што позитивно ќе ре. вли-
јае и врз јакнењето на одговорноста за навременото оства-
рување на целите на развојот утврдени со резолуциите и 
ќе се спречи практиката предлозите за измени и дополне-
нија на сојузните закони заради спроведување на резолу-
цијата да му се поднесуваат на Собранието на СФРЈ во те-
кот на годината, и што не беше редок случај, тоа да се 
стори кон средината или кон крајот на годината за која се 
донесува резолуцијата. 

6. Сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, согласно со својата уставна положба, улога и одго-
ворност за состојбата во областите за кои се формирани, 
должни се навремено да ги преземаат мерките предвидени 
со сојузните прописи за извршување на сојузните прописи. 
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Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции се должни постојано и систематски да го следат из-
вршувањето на сојузните закони и другите сојузни пропи-
си во областите за кои се формирани и кога ќе утврдат 
дека не се извршуваат сојузните закони и другите сојузни 
прописи, преку Сојузниот извршен совет, за тоа да го из-
вестуваат Соборот на републиките и покраините. 

Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции се должни редовно да бараат извештаи Од органите на 
управата во републиките и автономните покраини за из-
вршувањето на сојузните прописи. Во однос на извршува-
њето на сојузните прописи што непосредно ги извршуваат 
органите на управата во републиките и во автономните 
покраини, а за чиешто извршување се одговорни сојузните 
органи на управата и сојузните организации, согласно со 
овластувањата од сојузниот закон, сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации треба да даваат за-
должителни инструкции, да вршат инспекциски работи и 
самите да извршат определена управна работа кога орга-
нот на управата во републиката, Односно во автономната 
покраина нема да ја изврши таа управна работа. Сојузни-
те органи на управата и сојузните организации се должни 
со органите на управата во републиките и во автономните 
покраини редовно да остваруваат меѓусебна соработка, 
известување и договарање и во случаите кога републички-
те и покраинските органи се одговорни за извршувањето 
на сојузните прописи. 

Заради јакнење на одговорноста на сојузните органи 
на управата и сојузните организации во извршувањето на 
сојузните закони и другите сојузни прописи, треба да се 
доградат постојните законски решенија за овластувањата 
на сојузните инспекторати и на другите контролно-над-
зорни сојузни служби, особено од гледиштето на создава-
њето услови за нивна ефикасна работа. 

7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им предлага на собранијата на републиките и 
на собранијата на автономните покраини, џо рамките на 
своите права, должности и одговорности, да ја разгледаат 
состојбата во врска со извршувањето на сојузните закони 
и другите сојузни прописи што ги извршуваат органите во 
републиките и автономните покраини и да преземат соод-
ветни мерки и други активности заради одговорно и до-
следно извршување на тие прописи. 

8. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ очекува дека општествено-пол Етичките орга-
низации, во согласност со својата уставна улога и одго-
ворност во политичкиот систем на социјалистичкото са-
моуправување, ќе организираат и ќе ја поттикнуваат оп-
штествената активност во поглед на извршувањето на 
прописите и на самоуправните општи акти* остварување-
то на уставноста, законитоста и одговорноста, како и дека 
со свои политички иницијативи ќе придонесуваат за ши-
рочина и делотворност на тие активности. 

9. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ ги обврзува своите работни тела да го следат 
спроведувањето на овие заклучоци и, во врска со тоа, да 
остваруваат потребна соработка за да се обезбеди коорди-
нација во работата со другите работни тела во Собрание-
то на СФРЈ, надлежните органи и организации во федера-
цијата и со надлежните органи во републиките и автоном-
ните покраини и за нивното спроведување да го известува-
ат Соборот. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 010-6/84-045 
31 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

625. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа 
на усогласените ставови со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ НА КАФЕ 

Член 1 
На прометот на сурово, пржено и мелено кафе и на 

екстрактите на кафе од точка 6 на тар. број 9 од Тарифата 
на основниот данок на промет, која претставува составен 
дел од Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, се плаќа основен данок на промет по стапка од 
80%. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 437 
1 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

626. 
Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), врз основа на соглас-
ност од надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УС-

ЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/81, 32/81,' 14/82, 77/82 и 
30/83) по член 13а се додава нов член 136, кој гласи: 

„Член 136 
Предмети за забава, спортски и други реквизити и 

предмети можат привремено да се увезуваат, под услов 
привремениот увоз да го врши организација на здружен 
труд регистрирана за вршење на туристичка дејност, зара-
ди отстапување на тие предмети и реквизити на странски 
туристи за користење во Југославија, во туристичките на-
селби во кои престојуваат исклучиво членови на странски 
клубови.". 

Член 2 
Во член 16 став 1 во точка 12 точката се заменува со 

точка и запирка и потоа се додава нова точка 13, која гла-
си: 

„13) машини, апарати и уреди, инструменти, алати, 
специјални превозни средства и пловила и нивни резервни 
делови, што не се произведуваат во Југославија, ако се на-
менети за истражување на нафта и гас, на јаглен, минерал-
ни и неминерални суровини (метали и неметали).". 
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Во став 2 точка 1 зборовите: „9 и 10" се заменуваат со 
зборовите: „9, 10 и 13.". 

Член 3' 

По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 

„Член 16а 
Надлежниот орган може да одобри привремен увоз 

на животни за приплод, на семе и други органи на расте-
нијата за размножување, што го врши организација на 
здружен труд врз основа на договор склучен со странски 
партнер. 

Привремениот увоз од став 1 на овој член царинарни-
цата може да го одобри за времето додека траат причини-
те поради кои е одобрен привремен увоз.". 

Член 4 
Во член 17 зборовите: „чл. 12 и 13" се заменуваат со 

зборовите: „чл. 12, 13, 13а и 13б". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 433 
27 септември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

628. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член бб став 1 

точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во 
согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 21/84), Одлуката за 
остварување на целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/84 и 48/84) и точка 7 од Одлуката за критериумите 
за замена на кредитите од примарната емисија за селек-
тивни намени по пат на монетизација со селективно обе-
лежје („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/83), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1984 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/84, 27/84, 32/84, 37/84 и 52/84) во 
точка 29 став 4 зборовите: „со рок за враќање до 90 дена" 
се бришат, а зборовите: „30 септември" се заменуваат со 
зборовите: „31 декември". 

Во став 5 зборовите: „31 октомври" се заменуваат со 
зборовите: „31 декември". 

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

627. 
Врз основа на член 46. точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВО-
ЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧА-
ПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ НА СУРОВИНИ И ОТПА-
ДОЦИ ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
1. Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија и провозот преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на чапункари и производи, на суровини и отпа-
доци од чапункари од Република Турција и Република 
Грција („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/84) престанува да 
важи. 

2. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6590/1 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за зем-

јоделство, 
д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

О. бр. 67 
19 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сове! от на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, е. р. 

629. 
Врз основа на член 69г од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), во соработ-
ка со Стопанската комора на Југославија, Собранието на 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
со странство донесува 

И З М Е Н А 
НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТ-

НИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Единствените критериуми од член 69а на Законот 

за девизното работење и кредитните односи со странство 
за 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/84) во член 
4 ставот 4 се менува и гласи: 

„За износот на фиксните и гарантираните обврски 
што се репрограмираат и рефинансираат, ќе им се нама-
лат општествено признатите репродукциони потреби на 
организациите на здружен труд корисници на кредити чи-
ја отплата е одложена, или се рефинансира." 
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Член 2 
Оваа измена влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 994/2-06 
28 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Интерес-
ната заедница на Југославија 
за економски однеси со 

странство, 
Веселин Бабиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛ. 70 И 71 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
БРОДОГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА „СПЛИТ" ВО 

СПЛИТ 

1. Во оспорените одредби на член 70 од наведената 
самоуправна спогодба е утврдено дека, при давањето ста-
нови на користење на работниците, за секоја година рабо-
тен стаж, остварен во оваа здружена организација, се ут-
врдуваат 10 бодови, а за секој месец работен стаж во неа -
по 0,833 бодови, со тоа што под работен стаж во оваа 
здружена организација се подразбира работниот стаж ос-
тварен во која и да е здружена организација во Бродогра-
дежната индустрија „Сплит". 

Со член 71 на оваа самоуправна спогодба е утврдено 
дека за секоја година работен стаж, остварен надвор од 
оваа сложена организација, се утврдуваат по 5 бодови, а за 
секој месец работен стаж остварен надвор од оваа 
здружена организација - по 0,416 бодови, со тоа што под 
работен стаж надвор од оваа здружена организација се 
подразбира работниот стаж остварен во организација чие 
седиште е на територијата на СФРЈ. 

2. Уставниот суд на Југославија, на иницијатива од 
Анте Бановац, од Сплит, поведе постапка и оцени дека 
различното вреднување на годините на работниот стаж на 
работникот остварен во оваа организација на здружен 
труд во однос на годините на работниот стаж остварен во 
други организации и работни заедници, утврдено со наве-
дените одредби од Самоуправната спогодба, не е во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени 
во точка 4 на Одлуката на Уставниот суд на Југославија 
У-број 144/79 од 5 октомври' 1984 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 го-
дина. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 6 
септември 1984 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите на чл. 70 и 71 од Самоуп-
равната спогодба за заедничките основи и мерила за реша-
вање на станбените потреби на работниците во Сложената 
организација на здружен труд Бродоградежн^ индустрија 
„Сплит" во Сплит од 26 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Сложената организација на здружен труд Бро-
доградежна индустрија „Сплит" во Сплит, на начинот на 
кој е објавена наведената самоуправна спогодба. " 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковић Иван 
Франко, Воислав Ракиќ, Душан Штрбац, Јаким Спиров-
ски, Славко Кухар, Ратко Мочивник, Милосав Стијовић 
д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Божидар 
Булатовиќ и Мустафа Сефо. 

У-број 245/83 
6 септември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 во врска со член 415 ст. 

3 и 4 од Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Од должноста советник на потпретседателот на Со-

јузниот извршен совет се разрешува м-р Винценц Кирбус, 
од 1 октомври 1984 година, заради заминување на друга 
должност. 

С.п.п. бр. 1197 
4 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер на Народната банка на Југославија 

се назначува Владимир Богдановиќ, досегашен вицегувер-
нер на Народната банка на Југославија. 

С.п.п. бр. 1198 
4 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 - Страна 1321 
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Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За вицегувернер на Народната банка на Југославија 

се назначува д-р Имери Малиќи, досегашен вицегувернер 
на Народната банка на Југославија. 

С.п.п. бр. 1199 
4 октомври 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

617. Закон за основите на системот на стоковните ре-
зерви и за сојузните стоковни резерви 1303 

618. Закоп за дополнение на Законот за процесната 
постапка — 1310 

619. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за утврдување на изворите на средства за 
финансирање на стоковните резерви 1310 

620. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
критериумите за предлагање и избор на канди-
дати за определени функции во сојузните органи 
и во сојузните организации чиишто носители ги 
избира и именува Собранието на СФРЈ 1310 

Страна 

621. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ за извршувањето на сојузните закони и на 
другите сојузни прописи — 1311 

622. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ за остварувањето на општествената за-
штита на општествената сопственост 1313 

623. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ за задачите за спречување и отстранување 
на социјалните разлики што не се резултат од 
трудот 1315 

624. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ за спроведувањето 
на сојузните закони и на другите сојузни пропи-
си 1318 

625. Уредба за намалување на стапката на основниот 
данок на промет на кафе 1319 

626. Уредба за иземни и дополненија на Уредбата за 
условите за привремен увоз на стоки 1319 

627. Наредба за престанок на важењето на Наредбата 
за забрана на увозот во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и провозот преку 
територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на чапункари и произво-
ди, на суровини и отпадоци од чапункари од Ре-
публика Турција и Република Грција 1320 

628. Одлука за измени на Одлуката за мерките за 
спроведување на монетарно-кредитната полити-
ка во 1984 година 1320 

629. Измена Па Единствените критериуми од член 
69а на Законот за девизното работење и кредит-
ните односи со странство за 1984 година 1320 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 70 и 71 од Самоуправната спогодба за заед-
ничките основи и мерила за решавање на станбе-
ните прашања на работниците во Сложената ор-
ганизација на здружен труд Бродоградежна ин-
дустрија „Сплит" во Сплит 1321 

Назначувања и разрешувања 1321 
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