
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.140 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 12.5(H) 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредници 
тео 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

6. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/73, 9/76 и 63/86), Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИ-
СТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛА-

ТА ЗЕМЈА ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Се утврдува Програмата на статистичките ис-

тражувања од интерес за целата земја за 1988 година, што 
содржи статистички истражувања кои не се опфатени со 
Програмата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1986 до 1990 година, како и из-
мени и дополненија на статистичките истражувања опфа-
тени со таа програма и со Програма на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1987 година. 

2. Статистичките истражувања од точка 1 на оваа од-
лука и статистичките истражувања што, според Одлуката 
за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за периодот од 
1986 до 1990 година и за 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 76/85 и 60/86), се спроведуваат во 1988 година, 
ќе се спроведат според тие програми. 

3. Статистичките истражувања од интерес за целата 
земја што се спроведуваат во 1988 година ќе се финансира-
ат според програмите од точка 1 на оваа одлука. 

4. Статистичките истражувања предвидени со Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја за периодот од 1986 до 1990 година се содржани 
во одделите: Статистика на сообраќајот и врските - Ис-
тражувања што се спроведуваат секоја година, под реден 
број 3; Статистика на населението - Сводни аналитички 
истражувања, под ред. број 3 и 8; Статистика во областа 
на здравството - Истражувања што се спроведуваат секоја 
година, под ред. бр. 10 и 11; Статистика на општествената 
заштита на децата и младината и на социјалната заштита 
- Истражаувања што се спроведуваат секоја година, под 
реден 6poj 5 и Статистика на правосудството - Ис-
тражувања што се спроведуваат секоја година, под реден 
број 10, како и статистичките истражувања предвидени со 
Програмата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1987 година содржани во одделот Нови ис-
тражувања - Статистика во област на здравството, под 
ред.бр. 1 и 2, нема да се спроведуваат во lv88 година. 

5. Програмата на статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја за 1988 година претставува составен 
дел на оваа одлука. 

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

АС бр. 348 
30 декември 1987 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

7. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружува-

ње во Стопанската комора на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската 
комора на Југославија, на Xll седница од 24 декември 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Основните организации на здружен труд, работни-

те организации без основни организации, основните орга-
низации на кооперанти, работните организации на коопе-
ранти без основни организации, договорните организации 
на здружен труд, основните задружни организации, основ-
ните организации на здружен труд во задруга за коопера-
ција со земјоделци, земјоделските задруги без основни ор-
ганизации, занаетчиските задруги без основни организа-
ции, другите задруги, интерните банки, основните банки, 
здружените банки, основните заедници за ризици на осигу-
рување - реосигурување, другите финансиски организа-
ции, заедниците за осигурување - реосигурување без ос-
новните заедници за ризик и посебните здруженија на ор-
ганизации на здружен труд (во натамошниот текст: корис-
ниците на општествени средства) и плаќаат придонес од 
доходот на Стопанската комора на Југославија по стапка 
од 0,782 промила. 

2. Основицата по која се плаќа придонесот е остваре-
ниот доход утврден по периодичната сметка, односно по 
завршната сметка без намалување на основицата, ослобо-
дувања и олесненија. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, ос-
новицата за здружените банки и заедниците на осигурува-
ње на имот и лица е остварениот доход на работната заед-
ница, со тоа што како обврзник се јавува банката, односно 
заедницата за осигурување на имот и лица. 

3. Месечната аконтација на придонесите се уплатува 
на жиро-сметката на Стопанската комора на Југославија 
број 60811-849-453, до 10-ти во месецот за изминатиот ме-
сец. 

Месечните аконтации од став 1 на оваа точка се ут-
врдуваат: 

1) за јануари и февруари - врз основа на остварениот 
доход утврден според периодичната пресметка за перио-
дот јануари-септември од претходната година; 

2) за март - врз основа на остварениот доход по за-
вршната сметка за претходната година; 

3) за април, маЈ и јуни - врз основа на остварениот 
доход по периодичната пресметка за јануари-март текуш-
тата година; 

4) за јули, август и септември - врз основа на остваре-
ниот доход по периодичната пресметка за Јануари-јуни те-
куштата година; 

5. за октомври, ноември и декември - врз основа на 
остварениот доход по периодичната пресметка за перио-
дот јануари-септември текуштата година. 

Корисникот на општествени средства, по усвојување-
то на периодичната пресметка, односно завршната смет-
ка, и поднесува на надлежната служба за општествено кни-
говодство налог за уплата на разликата на помалку упла-
тениот придонес, односно налог за враќање на повеќе уп-
латениот придонес по аконтациите. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
Бр. 0210/142 
24 декември 1987 година 
Белград 

Претседател, 
на Собранието на комората, 

Мијо Крешиќ, е. р. 
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8. 
Брз основа на чен 285 точка 10 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и на член 
137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 16 декември 1987 година, по спроведената рас-
права за Југос товечската програма на мерки и активности 
за запаирање на иселувањето на Србите и Црногорците од 
Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доа-
ѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово, 
ги донесе следниве 

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

ќа Југословенската програма на мерки к активности за за-
пирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Ко-
сово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓа-
ње на сите што сакаат да живеат и работат на Косово. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги обврзу-
ва Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та веднаш да преземат мерки за реализација на задачите 
од нивниот делокруг утврдени со Програмата. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на собранијата на сите општествено-политички за-
едници да донесат свои планови и програми на активнос-
ти за спроведување на задачите од Југословенската про-
грама. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 9-6/87-085 
16 декем; ри 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

9. 
Врз основа на член 286 став 3 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
17 декември 1987 година, по спроведената расправа за Ју-
гословенската програма на мерки и активности за запира-
ње на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, 
побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на 
сите што сакаат да живеат и работат на Косово, ги донесе 
следниве 

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

ето на СФРЈ ја прифаќа Југословенската програма на мер-
ки и активности за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го 
напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово со измените што ги предложи Работната 
група за изработка на Програмата. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и сојуз-
ните органи на управата веднаш да преземат мерки за реа-
лизација на задачите утврдени со програмата од нивнот 
делокруг на работа. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на собранијата на сите оп-
штествено-политички заедници да донесат свои планови и 
програми на активности за спроведување на задачите од 
оваа програма. 

4. Југословенската програма на мерки и активности 
за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од 
Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доа-
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ѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово ќе 
биде објавена во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 9-6/87-045 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

10. 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ПРОГРАМА 

НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСЕ-
ЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ОД КО-
СОВО, ПОБРЗО ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ ШТО ГО НА-
ПУШТИЛЕ И ДОАЃАЊЕ НА СИТЕ ШТО САКААТ ДА 

ЖИВЕАТ И РАБОТАТ НА КОСОВО 

УВОД 
1. Иселувањето на Србите и Црногорците од Косово 

е најтежок морален, политички, правен и општествено-
-економски проблем на јуугословенското општество. Исе-
лувањето на Србите и Црногорците од Косово е изразено 
во подолг период, а по контрареволуционерните настани 
во 1981 година продолжува со ненамален интензитет, што 
доведува до крупни загрижувачки промени во национал-
ната структура на населението во САП Косово. Порадо 
тоа запирањето на иселувањето на Србите и Црногорците 
од Косово, враќањето на оние што го напуштиле и доаѓа-
њето да сите што сакаат на живеат и работат на Косово, 
како и подобрувањето на нарушената национална струк-
тура на Косово претставува првостепена и мошне итна за-
дача на сите работни луѓе и граѓани во САП Косово, СР 
Србија и СФР Југославија. 

2. Во остварувањето на задачите од Политичката 
платформа на ЦК СКЈ за Косово, одлуките на XIII кон-
грес на СКЈ, заклучоците и ставовите на Собранието на 
СФРЈ, на собранијата на СР Србија и САП Косово, ставо-
вите на СК ССРНЈ и на сите други органи и организаци-
ии, а посебно на оние што ги утврдија Претседателството 
на СФРЈ и Претседатеслтвото на ЦК СК на Југославија, 
организираните социјалистички сили во САП Косово, СР 
Србија и во СФРЈ постигнаа определени резултати. 

Согласно со заклучоците од 9. седница на ЦК'СКЈ, 
нужно е со енергични мерки на самоуправните и државни-
те органи на САП Косово, СР Србија и на целата југосло-
венска заедница, во што пократок рок, да се отстранат 
причините за сериозните нарушувања во меѓунационални-
те односи настанати со долготрајното дејствување на ал-
банскиот национализам и сепаратизам и решително да се 
остварува политиката на целосна национална рамноправ-
ност, афирмација на братството и единството, на заед-
ништвото и на самоуправниот општествено-економски 
развој, како незаменлива основа за совладување на криз-
ната состојба на Косово. 

3. Мерките и активностите предвидени со оваа про-
грама треба да придонесат за јакнење и натамошен развој 
на социјалистичкото самоуправување, на братството и 
единството на народите и народносите на Косово, оства-
рување на нивна целосна рамноправност, на правата и 
слободите на граѓаните со доследна примена на уставнос-
та и законитоста и создавање на трајни општествено-по-
литички, правни, економски и други услови што ќе обезбе-
дат запирање на иселувањето на Србите и Црногорците 
од Косово, ќе го поттикнуваат побрзото враќање на иселе-
ните и доаѓањето на Косово на оние што тоа го сакаат. 

Во преземањето и остварувањето на секоја од мерки-
те и активностите е неопходно да се тргнува од основните 
цели на оваа програма, и тоа: итно запирање на иселува-
задачите, односно на мерките и активностите од оваа про-
грама. 

љето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќа-
ње на сите иселени што сакаат да живеат и работат во свој 
дел од нашава земја и создавање на трајни опшествено-по-
литички, правни, економски и други услови за поттикну-
вање на доаѓањето на граѓаните од целата земја што сака-
ат да живеат и работат на Косово. 

4. Сите полтички, самоуправни и државни органи и 
огранизации, во рамките на своите права и одговорности 
утврдени со Уставот и законот, максимално ќе ги интензи-
вираат активностите и веднаш ќе преземат конкретни 
мерки за остварување на утврдената политика за норма-
лизација и стабилизација на состојбата, јакнење на устав-
носта и законитоста на Косово, подобрување на безбед-
носната ситуација и решавање на другите тешки пробле-
ми, за позитивна промена на состојбата и трајно обезбеду-
вање на успешен самоуправен општествено-економски 
развој, со посебно тежиште врз зголемувањето на ефикас-
носта на стопанисувањето. 

5. Мерките и активностите утврдени со оваа програ-
ма подразбираат и доследно остварување на досега доне-
сените документи што се однесуваат на стабилизирањето 
на состојбата на Косово, а посебно на запирањето на исе-
лувањето на ерби те и Црногорците од Косово. 

6. Во текот на оставрувањето на мерките и актив-
ностите утврдени со оваа програма треба да се поведат и 
иницијативи за измени и дополненија на одделни закони, 
други прописи, општи акти и на плановите во САП Косо-
во, СР Србија, во другите републики и САП Војводина и 
во федерацијата, кога е неопходно да се обезбеди ефикасно 
и целосно спроведување на одделни мерки и да се обезбе-
ди остварување на целите на оваа програма. 

7. Југословенската програма содржи ме^ки и актив-
ности што ќе ги преземаат сите општествени субјекти во 
САП Косово, СР Србија и СФРЈ. Согласно со тоа е по-
требно сите општествено-политички заедници, самоуправ-
ни организации и заедници и нивните органи, во што по-
краток рок, да подготват свои програми на конкретни 
мерки и активности со кои успешно ќе се остваруваат це-
лите на оваа програма. 

Органите и организациите во САП Косово, СР Срби-
ја и во федерацијата, во рамките на своите уставни одго-
ворности, веднаш ќе преземат мерки и активности со кои 
се обезбедува остварување на целите и задачите на оваа 
програма, на начин и во рок како што е утврдено со неа. 

Одделни мерки ќе се преземат самостојно, а поголем 
број мерки заеднички ќе бидат преземани од страна на оп-
ределени субјекти на САП Косово, СР Србија и СФРЈ, од-
носно на сите републики и САП Војводина. 

8. За остарувањето на оваа програма е неопходно, 
пред се, да се обезбеди поефикасно користење на сопстве-
ните сили и можности со поддршка од пошироката оп-
штествена заедница од средствата што се издвојуваат за 
развој на стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово и за најбрз развој на САП Косово и, во сог-
ласност со реалните материјални можности, да се утврдат 
и дополнителни мерки и поттикнувања, особено на орга-
низациите на здружен труд во реализацијата на програма-
та за здружување на трудот и средствата за надминување 
на натрупаните проблеми во САГ1 Косово. 

Услов за успешна реализација на оваа програма е по-
брзо стабилизирање на вкупната состојба на Косово, со 
натамошна демократизација на политичкиот живот и по-
ведување на сите субјективни сили во нејзиното оствару-
вање. 

9. Во согласност со Резолуцијата на Собранието на 
СФРЈ за планирање на семејството, ќе се поведе активност 
за утврдување на демографската политика и донесување 
на посебна програма на мерки за планирање на семејство-
то. 

10. Собранието на СФРЈ ќе формира постојано работ-
но тело за следење на остварувањето на оваа програм^. 

Нужно е да се обезбеди општа координација на оства-
рувањето на Програмата и, по потреба, да се предлагаат и 
преземаат и нови мерки за остварување на нејзините цели. 

11. Собранието на СФРЈ ги повикува сите работни 
луѓе и граѓани со своето ангажирање во рамките на оп-
штествено-политичките организации, на самоуправните 
организации и заедници и на државните органи на оп-
штествено-политичките заедници, да вложат зголемени 
усилби за решително и доследно остварување на целите и 
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I 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОЕФИКАСНО ФУН-
КЦИОНИРАЊЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧ-
КИОТ СИСТЕМ, ИТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОВРЕ-
ДИТЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА И ЗА ЗА-
ШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИ-

ТЕ ВО САП КОСОВО 
Развојот на социјалистичкото самоуправување и јак-

нењето на неговата материјална основа е единствена пер-
спектива на нашето општествно за демократско решавање 
на сите општествени противречности и проблеми на раз-
војот, па и на проблемот на меѓунационалните односи и 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косово. Заради 
јакнење на уставноста, законитоста и одговорноста на 
државните и самоуправните органи, на организациите и 
заедниците во вршењето на утврдените функции, враќање 
на довербата на граѓаните и на работните луѓе во нивната 
работа, за нормализирање и стабилизирање на сотојбата 
во Покраината, запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците и создавање услови за враќање на оние што 
се иселиле и за доаѓање на сите што сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово, во постојана соработка на сојузните, ре-
публичките и покраинските органи и организации, ќе се 
преземат следниве мерки и активности: 

Јакнење на одговорноста 
1. Да се заостри и конкретизира личната и колектив-

ната одговорност во сите органи, организации и заедници 
во САП Косово, СР Србија и федерацијата за доследно и 
навремено спроведување на утврдената политика и безус-
ловно извршување на законите, дугите прописи и општи 
акти, а особено одговорноста за опортунистичкото одне-
сување, односно пасивното држење на поединци на сите 
нивоа на општественото организирање кои со тоа, посред-
но или непосредно, придонесуваат за натамошно иселува-
ње на Србите и Црногорците од Косово. 

Надлежните органи на САП Косово ќе преземат уш-
те поефикасни мерки на лична одговорност спрема кадри-
те што со својата досегаша работа и дејствување придоне-
ле за состојбата на Косово, како и спрема оние што ги 
кршеле или ги кршат Уставот и законот и на друг начин ја 
оневозможуваат уставната, законитата и правилната ра-
бота на органите во САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово, Собранието на СР Србија и Собранието на 
СФРЈ 
Р о к : постојана задача, со известување на спомена-
тите собранија секои шест месеци 

2. Со решителна диференцијација меѓу кадрите што 
работат во органите на управата и правосудството, во са-
моуправните организции и заедници во сите области на 
општествениот живот и работа, а посебно во образование-
то, науката, културата, јавното инфермирање и единиците 
на територијалнтата одбрана во САП Косово, неоходно е 
да се отстранат сите оние кои предизвикуваа и предизви-
куваат национална омраза и нетрпеливост, меѓунационал-
ни судири или кои со своето дејствување ги нарушуваат 
националната рамноправност, братството и единството. 
Да се спроведе постапка за разрешување на сите носители 
на правосудните и други функции што потпаднале под 
влијание на национализмот и албанскиот сепаратизам, чи-
јашто работа не е во согласност со определувањата на со-
цијалистичкото самоуправно општество и со начелото на 
уставност и законитост, кои имаа и имаат неодговорен од-
нос спрема работните обврски или со својата нестручна и 
немарна работа ја нарушуваат законитата работа и угле-
дот на правосудните и на другите органи. Од редовите на 
наставно-воспитниот кадар во сите воспитни и образовни 
институции треба да се отстранат од наставниот процес 
сите оние кои со својата работа и дејствување, индоктри-
нација на младите со национализам и албански сепарати-
зам и на друг начин придонеле за создавање на неповолна-
та состојба, што подразбира и создавање на законска ос-
нова собранијата на општествено-политчките заедници да 
ги преземаат овие мерки. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово и собранијата на општините во САП Косово 
Р о к : постојана задача 

Стручна соработка и помош во кадри 
3. Сојузните, републичките и органите на управата 

во САП Војводина, а посебно органите за внатрешни ра-
боти и правосудните органи, во рамките на своите права, 
должности и одговорности, треба и натаму да ја јакнат со-
работката и да им даваат неопходна стручна помош на со-
одветните органи во САП Косово заради нивна поефикас-
на и постручна работа и поуспешно решавање на кадров-
ските, организационите и на другите проблеми на органи-
те на управата и на правосудните органи во САП Косово. 
Посебна одговорност во остварувањето на соработката 
имаат органите во САП Косово. 

Врз основа на посебно подготвени програми во САП 
Косово, со организирана стручна помош од сојузните, ре-
публичките и органите на управата во САН Војводина, да 
се обезбеди натамошно стручно оспособување и усовршу-
вање на кадрите во сите органи на управата и во правосуд-
ните органи, како и во органите и заедниците што вршат 
јавни овластувања. Овие програми во САП Косово ќе се 
подготват со соодветна помош на стручните кадри од це-
лата земја. 

Да се подготви програма за стручно оспособување и 
усовршување на кадрите кои работат во управните и пра-
восудните органи во САП Косово, а се упатуваат во соод-
ветните органи на социјалистичките републики и САН 
Војводина и да се утврди заедничката постапка за оспосо-
бување на тие кадри. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : од ст. 1 и 2 се: - над-
лежните покраински, републички и сојузни органи на 
управата и на правосудството, а за став 3 - извршни-
те совети на социјалистичките републики и на САП 
Војводина 
Р о к : за ст. 1 и 2 - во текот на 1988 година, а за став 3 
- до 1 мај 1988 година 

4. Во САП Косово да се подготват, со соодветна по-
мош на стручњаците од целата земја, програми на кадри-
те потребни на органите на управата, правосудството и на 
определени самоуправни организации и заедници на кои 
им е доверено вршењето на неки јавни овластувања од 
стие репбулики и САП Војводина, во кои ќе бидат 
содржани сите суштествени елементи на нивното ан-
гажирање (број на извршителите, стручен профил, период 
за кој се ангажираат, материјални стимуланси и други не-
опходни услови). 

Во републиките и САП Војводина ќе се подготват 
програми за обезбедување кадри за САП Косово и плано-
ви за ангажирање и упатување на тие кадри. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : за став 1 - Извшни-
от совет на САП Косово, а за став 2 - извршните со-
вети на републиките и на САП Војводина и соодвет-
ните правосудни и други органи 
Р о к : за органите во САП Косово - 1 март 1988 годи-
на, а за другите - 1 април 1988 година 

5. Да се создаде законска основа во САП Косово, на 
определено време, да можат да се избираат односно да се 
именуваат кадри, како и да се заснова работен однос со 
лица од другите републики, САП Војводина и органите на 
федерацијата кога е тоа неопходно за поуспешна работа и 
функционирање на органите и организациите во Покраи-
ната, во согласност со точка 4 од оваа програма, и тие кад-
ри односно работници да имаат право по истекот на вре-
мето на кое биле ангажирани да се вратат на работа во 
истиот орган односно организација и тоа на истите рабо-
ти и задачи што ги вршеле. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини 
Р о к : до 1 април 1988 година 

Поефикасна работа на органите на управата и на правосуд-
ството во САП Косово 

6. Органите на управата во САП Косово, во сора-
ботка со надлежните органи на СР Србија и на федераци-
јата, се должни итно, во постапката утврдена со закон, да 
пристапат кон решавање на сите нерешени предмети во 
станбено-комуналната област, имотно-правните односи, 
во постапката на експропријација, кај самовласното зазе-
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мање на земјиште и недозволената станбена и друга из-
градба и во други области од непосреден интерес за работ-
ните луѓе и граѓаните во САП Косово и за тоа редовно да 
ги известуваат собранијата на општините и Собранието 
на САП Косово. Приоритет и натаму да им се дава на уп-
равните предмети во кои странките се од различни нацио-
налности. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово и Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија 
Р о к : извештаите за извршувањето на поставените 
задачи им се поднесуваат на собранијата на соодвет-
ните општествено-политички заедници секои шест 
месеци од денот на донесувањето на оваа програма, а 
секој нареден извештај најмалку еднаш во три месеци 

7. Во врска со застареноста на барањата на граѓани-
те и на работните луѓе, посебно кога се во прашање инте-
ресите на странките од различна националност и ако 
странката не можела да преземе правни средства поради 
притисок и „молчењето на администрацијата", треба да се 
испита секој конкретен случај. Доколку причината за нере-
шавањето на тоа барање е незаконитото постапување на 
службеното лице, односно на органот на управата, да се 
пристапи кон утврдување на одговорноста на овластеното 
и на друго одговорно лице, изрекување на мерки на одго-
ворност и кон решавање на тоа барање. За тоа редовно да 
се известуваат собранијата на општините, Собранието на 
САП Косово, а соодветни информации да им се доставу-
ваат на Собранието на СР Србија и на Собранието на 
СФРЈ. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
на управата и на правосудството во САП Косово 
Р о к : за поднесување на првите извештаи до собра-
нијата на општините и до Собранието на САП Косо-
во, до април 1988 година 

8. Покраинските органи на управата и на правосуд-
ството се должни да ги отстранат сите незаконитости 
што се направени во постапката за утврдување на општи-
от општествен интерес и на справедливиот надомест при 
експропријацијата на имотот на Србите и Црногорците и 
на припадниците на другите народи и народности на Ко-
сово (Газивода, Брезовица, Враница, долината на Бели 
Дрим, Радоњик и друго). Сојузните и републичките орга-
ни на управата и на правосудството и органите на управа-
та и на правосудството на САП Војводина ќе им даваат 
стручна помош и ќе остваруваат неопходна соработка со 
соодветните органи во САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
на управата и на правосудството во САП Косово 
Р о к : три месеца од денот на донесувањето на оваа 
програма 
9. Во САП Косово да се обезбеди поголема актив-

ност на управно-инспекциските органи во отстранувањето 
на уочените неправилности и во преземањето мерки про-
тив оние кои не ги отстрануваат тие неправилности; јакне-
њето на одговорноста на општинските управи за приходи 
во вршењето на обврските пропишани со закон, а особено 
во поглед на проверката и преиспитувањето на правните 
работи со кои се врши промет на недвижен имот; презема-
њето мерки на одговорност спрема лицата во катастар-
ските управи во кои се вршени промени над недвижности-
те иако не се направени купопродажни договори, во кои е 
менувана намената и називите на објектите и ел. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : собранијата на оп-
штините во САП Косово и Собранието на САП Ко-
сово ^ 
Р о к : надлежните органи на управата за својата ра-
бота и за извршувањето на утврдените задачи ќе ги 
известуваат секои три месеци собранијата на општи-
ните и Собранието на САП Косово 
10. Заради поцелосно остварување на правата на ра-

ботните луѓе и граѓаните во сите државни органи, во само-
управните организации и заедници на кои им е доверено 
вршењето на определени јавни овластувања во САГ1 Косо-
во, да се создаваат услови за учење на српскохрватски и 
албански Јазик за оние кадри што сега се служат само со 
еден од двата Јазика или другиот Јазик недоволно го по-
знаваат. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : органите на управата 
во САП Косово надлежни за правосудство и органи-
зација на управата 
Р о к : постојана задача 
11. Собранијата на општините на територијата на 

САП Косово и нивните органи треба: 
- да донесат, односно да ги новелираат прописите за 

начелата за внатрешната организација и прописите за по-
требната стручна подготовка, работно искуство и за дру-
гите услови за работа на работниците на органите на уп-
равата; 

- да преземат мерки за донесување односно новели-
рање на општите акти на органите на управата за уредува-
ње на внатрешната организација и систематизација на за-
дачите и работите во нив и непосредно да ја насочуваат и 
координираат таа активност на општинските органи на 
управата; 

- да ги преиспитаат назначувањата на сите функцио-
нери, на раководните работници и на работниците со по-
себни овластувања и одговорности во органите каде што, 
во врска со работата на органите со кои раководат однос-
но во врска со работите за чие вршење се одговорни, се ут-
врдени незаконитости и други неправилности и да го ут-
врдат степенот и конкретните мерки на одговорност; 

- да подготват програми за стручно оспособување на 
работниците на органите на управата со конкретна дина-
мика на нивното спроведување. 

Во реализацијата на овие задачи, соодветните сојузни 
и републички органи и органите на САП Војводина, како 
и градските и општинските органи, во рамките на јакнење-
то на меѓуопштинската и меѓуградската соработка, ќе да-
ваат неопходна стручна помош и ќе остваруваат потребна 
соработка со надлежните органи во САП Косово. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : собранијата на оп-
штините во САП Косово и нивните извршни органи, 
со стручна помош од соодветните сојузни и репуб-
лички органи, и од органите на САГ1 Војводина, како 
и од градските и општинските органи 
Р о к : до 1 април 1988 година 

Задачи на собранијата на општествено-политичките заед-
ници 

12. Собранијата на општествено-политичките заедни-
ци во САП Косово, Собранието на СР Србија и Собрание-
то на СФРЈ, во рамките на своите права, должности и од-
говорности, треба да ја засилат политичката контрола и 
општествениот надзор над работата на управните и пра-
восудните органи и редовно да ја оценуваат состојбата во 
врска со остварувањето на уставноста и законитоста на 
Косово, да утврдуваат поради што не се спроведуваат од-
делни мерки и задачи и да ги разрешуваат носителите на 
функциите кои се одговорни за состојбата во одделни об-
ласти од општествениот живот во кои таа не се поправа, 
како и да даваат соодветни насоки за поуспешна работа на 
тие органи. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : собранијата на оп-
штините во САП Косово, Собранието на САП Косо-
во, Собранието на СР Србија и Собранието на СФРЈ 
Р о к : органите на управата и на правосудството ќе 
ги известуваат секои шест месеци соодветните собра-
нија за состојбата во врска со остварувањето на ус-
тавноста и законитоста 
13. Заради поефикасно остварување на правата и сло-

бодите на работните луѓе и граѓаните, побрз економски 
развој и вработување и побрзо запирање на процесот на 
иселување на Србите и Црногорците од Косово, потребно 
е Собранието на САП Косово и неговите органи што по-
скоро да го завршат процесот на основање на нови општи-
ни во САП Косово и да обезбедат услови за нивна успеш-
на работа (Ново Брдо, Штрпце, Обилиќ, Штимле, Зјум, 
Косово Поле, Малишево, Зубин Поток и др.). Заради што 
побрзо заживување, новооснованите општини треба да се 
поврзуваат со оние општини во социјалистичките репуб-
лики и во САП Војводина од кои организациите на 
здружен труд можат да понудат работно интензивни про-
изводствени програми низ заеднички вложувања. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово 
Р о к : до 1 јули 1988 година 
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Општонародна одбрана и општествена самоѕаштита 
14. Сите субјекти на општонародната одбрана и на 

општествената самозаштита на Косово, во соработка со 
надлежните органи во СР Србија, се должни непрестајно 
да преземаат енергични и ефикасни мерки за активирање и 
мобилизирање на работните луѓе и траганите, а особено 
на младината, во работите на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита и во откривањето и сузбива-
њето на појавите на албански национализам и сепарати-
зам и други национализ ги и на нивните носите ти. 

Неопходно е субјектите на општествената самозаш-
тита во основните организации на здружен труд, месните 
заедници и другите самоуправни организации и заедници 
во САП Косово да ја анализираат состојбата и функцио-
нирањето на општествената самозаштита и, врз основа на 
досегашните искуства, да ја засилат својата активност за 
поефикасно откривање и сузбивање на непријателската, 
криминалната и друга општествено штетна дејност и да 
поднесуваат целосна одговорност за стабилноста на поли-
тичко-безбедносната состојба во средините каде што живе-
ат и дејствуваат. Комитетите за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита треба да ги интензивираат ак-
тивностите во извршувањето на своите задачи и редовно 
да ги известуваат надлежните органи за политичко-безбед-
носната ситуација. 

Заради поцелосно и поефикасно извршување на овие 
задачи, неопходно е да се обезбедуваат потребните орга-
низациони, кадровски и материјално-технички услови. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : субјектите на оп-
штествената самозаштита, комитетите за ОНО и 
ДСЗ во САП Косово и во СР Србија 
Р о к : постојана задача 

Задачи на органите и службите за безбедност 
15. Органите и службите за безбедност на САП Косо-

во и на СР Србија, врз основа на заедничката и единствена 
процена на состојбата и оцените за ефикасноста на досега 
преземените мерки, пројавениге слабости и-недостатоци, 
во соработка со соодветните органи и служби на другите 
републики, на САН Војводина и на федерацијата, треба да 
ги дополнат постојните планови и програми во кои ќе ги 
утврдат и прецизираат дополнителните мерки и активнос-
ти што треба да обезбедат целосна безбедност, стабилен 
јавен ред и мир и заштита на личната и имотната сигур-
ност на граѓаните во САП Косово и за ефектите од презе-
мените мерки и активности редовно да ги известуваат над-
лежните органи во федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Покраинскиот сек-
ретаријат за внатрешни работи на САН Косово, Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи на СР 
СРБИЈА и СОЈУЗНИОТ секретаријат за внатрешни рабо-
ти 
Р о к : за дополнение на постојните планови и про-
грами - три месеци од денот на донесувањето на оваа 

т програма 

16. Сојузните, републичките и покраинските секрета-
р и ј а т за внатрешни работи треба да ти откријат и анали-
зираат изворите и формите на репродуцирање на албан-
скиот национализам и сепаратизам и на сите други нацио-
нализми и постојано да ги известуваат собранијата на со-
одветните општествено-политички заедници за својата ра-
бота, за резултатите од тие анализи и да им укажуваат на 
околностите што му одговараат на дејствувањето на наци-
онализмот и сепаратизмот, за да може тоа дејствување на-
времено и ефикасно да се открива и спречува. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : сојузните, репуб-
личките и покраинските органи за внатрешни работи 
Р о к : извештаите ќе им се поднесуваат на соодвет-
ните собранија на општествено-политичките заедни-
ци најмалку еднаш во шест месеци 

Правосудни органи во федерацијата, републиките и авто-
номиите покраини 

17. Сојузниот суд, низ приоритетно™ решавање на 
предметите од САП Косово, ќе ги отстранува дилемите во 
судската практика и ќе зазема прецизни ставови во приме-
ната на законите и со тоа ќе придонесува кон јакнење на 

законитоста и отстранување на неправилностите во рабо-
тата на судовите во САП Косово. Во таа постапка, реша-
вајќи за правните лекови и на друг начин, ќе влијае врз 
правилната и ефикасна примена на законите во областа на 
правосудството, а особено кај кривичните дела на поли-
тички и стопански криминал и во случаите кога во спорот 
странките се од различни националности. Посебно ќе се 
води сметка за обезбедувањето еднаква судска заштита, 
рамноправност на траганите, заштита на општествената 
сопственост и за сузбивање на сите видови притисоци. 

Н о с и т е л на з а д а ч а т а : СОЈУЗНИОТ суд 
Р о к : постојана задача 

18. Сојузниот суд, во непосредна соработка со Врхов-
ниот суд на Србија и со Врховниот суд на Косово, врз ос-
нова на своите и на заедничките програми, ќе ги организи-
ра и ќе учествува во советувањата, работните и други 
стручни состаноци, заради натамошно стручно усовршу-
вање и оспособување на судиите и судовите во САН Косо-
во за успешна и ефикасна работа. 

На заедничките седници со републичките и покраин-
ските врховни судови и со Врховниот воен суд, посебно ќе 
се разгледува проблематиката на примената на сојузните 
закони од страна на судовите во САП Косово и, по потре-
ба, ќе се заземаат ставови за спорните прашања. 

За овие активности СОЈУЗНИОТ суд ќе подготви посеб-
ни анализи, извештаи и информации. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Сојузниот суд, ре-
публички те и покраинските врховни судови и Врхов-
ниот воен суд 
Р о к : постојана задача 

19. Јавните обвинители на САП Косово и на СР Ср-
бија и сојузниот јавен обвинител, врз основа на Законов за 
облигационите односи, ќе ги преиспитаат договорите за 
продажба на недвижности во САП Косово и ќе оценат да-
ли се склучувани под притисок, и веднаш ќе преземат мер-
ки за ревизија на оние договори за продажба на не-
движности што се склучени под притисок, а за поведените 
постапки Покраинско™ јавно обвинителство на Косово 
редовно ќе ги известува Собранието на САП Косово, Со-
јузното јавно обвинителство и Републичкото Јавно обви-
нителство на СрбиЈа. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : јавните обвинители 
На САП Косово и на СР Србија и СОЈУЗНИОТ јавен об-
винител 
Р о к : јавните обвинители поднесуваат секои шест 
месеци извештаи до соодветното собрание 

20. Сојузниот јавен правобранител, во соработка со 
јавните правобранителства на САП Косово и на СР Срби-
ја и со управите за имотно-правни работи на овие општес-
твено-гтолигички заедници, ќе ја продолжи започнатата 
активност врз отстранувањето и утврдувањето на обемот 
и на сите случаи на самоволно заземање на земјишта и 
шуми во општествена сопственост и на други узурпации 
на општествениот имот и, по потреба, ќе предложи додат-
ни мерки за да можат надлежните органи во САП Косово 
да поведуваат постапки за реституција на сопственоста. 
Доколку се оцени дека е потребна стручна помош од соод-
ветните органи од другите социјалистички републики и 
САП Војводина, во договор со надлежните органи на тие 
општествено-политички заедници ќе се воспостави сора-
ботка заради добивање на таква помош. Секое правобра-
нителство, односно управа за имогно-правни работи, му 
поднесува извештај на собранието на соодветната општес-
твено-политичка заедница. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Покраинската упра-
ва за имотно-правни работи, Републичкиот секрета-
ријат за финансии на СР Србија, Сојузното Јавно пра-
вобранителство, Јавните правобранителства на СР 
СрбиЈа и Јавното правобранителство на САП Косово 
Р о к : извештаите секои шест месени им се поднесу-
ваат на собранијата на соодветните општествено-по-
литички заедници 

21. Сојузните, републичките и покраинските општес-
твени правобранители на самоуправувањето ќе Ја актуели-
зираат и ќе Ја дополнат својата заедничка програма на 
мерки и активности во заштитата на самоуправните права 
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на работните луѓе и на »општествената сопственост во 
САП Косово и за ефектите од преземените мерки и актив-
ности редовно ќе ги известуваат Собранието на СФРЈ и 
собранијата на републиките и на автономните покраини 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : СОЈУЗНИОТ, репуб-
личкиот и покраинскиот општествен правобранител 
на самоуправувањето 
Р о к : за дополнение на заедничката програма - до 
април 1988 година 

22. Да се изврши анализа на дејството на казнената 
политика во општинските и окружните судови и во Врхов-
ниот суд на Покраина Косово, како и ресоцијализација на 
лицата осудувани за политички деликти. Во тоа треба не-
посредно да се ангажираат, заради давање помош, Сојуз-
ниот суд, Сојузниот секретаријат за правосудство и орга-
низација на сојузната управа и соодветните правосудни 
органи на СР Србија. Оваа анализа ќе ја разгледуваат со-
бранијата на САП Косово, на СР Србија и Собранието на 
СФРЈ. 

Н о с и т е л и на ' з а д а ч а т а : покраинските пра-
восудни органи 
Р о к : шест месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

Претставки и предлози на граѓаните 
23. Да се преиспитаат решенијата во прописите на фе-

дерацијата, републиките и автономните покраини што се 
однесуваат на претставките и предлозите на граѓаните и 
работните луѓе и да се предложат промени што ќе овоз-
можат поефикасен и неодговорен однос на надлежните ор-
гани и на поединци спрема проблемите што граѓаните и 
работните луѓе ти истакнуваат во своите претставки и, 
предлози. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ, односно собранијата на републиките и на ав-
тономните покраини, на предлог од своите извршни 
органи 
- Р о к : за поднесување на законските проекти - три 
месеци од денот на донесувањето на оваа програма 

24. Да се преиспита начинот на работа и постапува-
њето на комисиите за претставки и предлози во сите оп-
штествено-политички заедници во САП Косово, заради 
унапредување на нивната работа, врски и односи со орга-
ните кои, во рамките на своите законски овластувања, се 
повикани ефикасно да го решат секој случај на загрозува-
ње на правата и слободите на граѓаните. Да се зајакне кад-
ровско г состав на овие комисии. Да се предвиди обврска 
за комисиите да ги известуваат општествено-политичките 
организации за проблемите на кои укажуваат траганите во 
своите предлози и претставки, а чие решавање би било 
значително поефикасно со преземање на соодветни мерки 
од надлежност ка овие организации. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на 
САП Косово, Собранието на СР Србија и Собрание-
то на СФРЈ 
Р о к : три месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

25. Органите на управата и правосудните органи на 
САП Косово, СР Србија и федерацијата, како и општин-
ските органи на управата и на правосудството во САП Ко-
сово, по повод претставките и предлозите што до тие ор-
гани ќе ги упатат работните луѓе и граѓаните од САП Ко-
сово, а во кои укажуваат на кршењето на своите уставни 
слободи и права и на притисоците на албанските национа-
листи и сепаратисти, треба да продолжат приоритетно да 
ги земаат во работа таквите претставки и непосредно, кон-
кретно и ефикасно да преземаат соодветни мерки, во гра-
ниците на своите уставни и законски овластувања, да сле-
дат дали другите надлежни органи постапуваат во врска 
со овие претставки и за тоа; преку соодветните комисии за 
претставки и предлози, реновчо да ги известуваат собра-
нијата на соодветните општествено-политички заедници. 
Посебно е потребно брзо и темелно да се преиспитаат по-
плаките на работата на правосудните органи и на другите 
државни органи на Косово, што до републичките и сојуз-
ните органи ги >патуваат граѓаните и одделни организа-
ции на здружен труд. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на 
САП Косово, Собранието на СР Србија и Собрание-

• то на СФРЈ 
Р о к : извештаите на соодветните комисии за пре-
тставки и предлози треба на собранијата на општес-
твено-политичките заедници да им се поднесуваат се-
кои шест месеци 

Задачи во областа на законодавството 
26. Да се донесе сојузен закон со кој службената упот-

реба на јазиците на народностите ќе се уреди во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Н о с и т е л на з а д а ч а т а : Собранието на СФРЈ 
Р о к : за подготовка на предлогот за донесување за-
кон - три месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 
27. Да се донесе сојузен закон со кој ќе се уредат соби-

рањето, евидентирањето и обработката на податоците 
значајни за остварувањето на Југословенската програма. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Собранието на СФРЈ 
Р о к : за подготовка на предлогот за донесување за-
кон - три месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

Информативно-пропагандна дејност и информирање 
28. Заради отстранување на негативните последици 

од антијутословенската пропаганда од позициите на ал-
банскиот национализам и сепаратизам и од дејствувањето 
на непријателската албанска емиграција, потребно е да се 
подготват, за земјата и за странство, програми на инфор-
мативно-пропагандната активност, односно да се инови-
раат и дополнат постојните програми. 

Н о с и т е л на з а д а ч а т а : Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за 
информации, во соработка со соодветните републич-
ки и покраински органи и организации 
Р о к : три месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

29. Да се создаваат сите неопходни услови и претпос-
тавки за покривање на целокупната територија на САП 
Косово со радио и телевизиски сигнал за да се обезбеди 
подобра видливост и чујност на југословенските радиоте-
левизиски центри заради подобро информирање на работ-
ните луѓе и граѓаните и поефикасна борба против неприја-
телската пропаганда. 

Да се подготви стручна анализа на покривањето на 
целокупната територија на САП Косово со радио и теле-
визиска мрежа и со ПТТ мрежа. 

Н о с и т е л н и н а з а д а ч а т а : Сојузниот секрета-
ријат за информаци, во соработка со другите над-
лежни сојузни органи на управата и ЈРТ и ЈПТТ 
Р о к : за изработка на анализата - јули 1938 година 

30. Во целата земја треба да се преземаат соодветни 
мерки за поголема отвореност на сртедствата на инфор-
мирањето спрема информациите од САП Косово. Да се 
воспостави поцелосна соработка на информативно-поли-
тичките гласила од целата земја со гласилата од САП Ко-
сово преку постојана размена на информации, заемни по-
сети на новинарите и др. Посебно да зајакне соработката 
и размената на програми помеѓу сите радио-телевизиски 
центри во СФРЈ, за да се обезбеди поголемо отворање на 
САП Косово спрема економските, научните, културните, 
уметничките, просветните и други достигања на народите 
и народностите на Југославија, како и објективно инфор-
мирање на југословенската јавност за конкретните резул-
тати и достигања на работните луѓе и граѓаните на САП 
Косово. Основачите на јавните гласила треба да влијаат 
во рамките на уредувачката политика на средствага на 
јавното информирање да се обезбедува објективност и на-
времено^ на информациите за Косово. Да се прошири до-
писничката мрежа на југословенските јавни гласила на 
Косово. 

Заради поуспешно информирање на српскохрватски 
и турски јазик, неопходно е да се подобрат условите за ра-
бота и развој на НИРО „Јединство" и „ТАН". 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : ПИРО, сите РТВ 
центри, нивните основачи и соодветните совети 
Р о к : постојана задача 
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31. Заради подобро информирање на целокупното на-
селение на Косово, Радио-телевизија Приштина треба да 
ја прошири програмата на српскохрватски, турски и ром-
ски јазик. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Радио-телевизија 
Приштина, програмскиот совет и основачот 
Р о к : 1 март 1988 година 

32. Органите надлежни за јавното информирање во 
САП Косово, СР Србија и во федерацијата ќе им обезбе-
дат на јавните гласила од целата земја да дојдат до такви 
информации што ќе им овозможат на тие гласила да ја ос-
тварат својата одговорност за целосни, објективни и на-
времени информации за Косово во духот на братството и 
е ѕинството,- заедништвото и рамноправноста на народите 
* народностите. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Покраинскиот секре-
таријат за информации на САП Косово, Републички-
от секретаријат за информации на СР Србија и Сојуз-
ниот секретаријат за информации 
Р о к : постојана задача 

И 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКАТА И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Сегашнава состојба на Косово ја карактеризираат за-

острени проблеми во општествено-економскиот и соци-
јалниот развој, Со тенденција кон натамошно заострува-
ње. Решавањето на проблемите на Косово, запирањето на 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо-
то враќање на оние што го напуштиле и доаѓањето на 
оние што сакаат да живеат и работат на Косово, придоне-
сува кон стабилизирање на економската и социјалната си-
туација. Натамошниот развој бара доследна реализација 
на политиката за најбрз развој на САП Косово утврдена 
во Долгорочната програма за економска стабилизација и 
во развојните документи, како и во Политичката платфор-
ма на ЦК СКЈ за Косово, во определувањата на 13 конгрес 
на СКЈ и во Заклучоците на ЦК СКЈ од 26 јуни 1987 годи-
на. Основна ориентација за решавање на крупните еко-
номски и социјални проблеми на Косово е поголемото 
потпирање врз сопствените сили и можности, со матери-
јална и друга поддршка од општеството во целост. При-
тоа е значајно во остварувањето на утврдената политика 
за развој на САП Косово да се обезбеди јакнење на власта 
на работничката класа и нејзина доминантна улога во раз-
вивањето на системот на здружениот труд, со интеграција 
и поврзување со здружениот труд на целата земја, врз база 
на социјалистичкото самоуправување и, врз таа основа, да 
се обезбеди јакнење на националната рамноправност, 
братството и единството и на социјалистичкото заедниш-
тво. 

За да се оствари стабилен и динамичен развој на Ко-
сово, покрај другото, неопходни се суштествени промени 
во структурата на стопанството, поголема мотивираност 
на организациите на здружен труд и на целата земја за по-
врзување и здружување со стопанството на Косово и усил-
би за материјална, кадровска, технолошка и друга под-
дршка и за остварување на другите цели на развојот. 

Состојбата на постојните производствени ресурси, мерките 
за консолидација на таа состојба и за зголемување на ефи-

касноста на производствените ресурси во САП Косово 
33. Заради поефикасно користење на сите природни, 

материјални, работни, научни и други потенцијали и под-
игање на продуктивноста на трудот и ефикасноста на сто-
панисувањето, јакнење на економската мотивираност и 
одговорност, потребно е сите организации на здружен 
труд и другите субјекти на стопанисувањето во САП Ко-
сово, со помош на стручњаците од целата земја, да изра-
бо:ат свои програми за работа и развој заради зголемува-
ње на производството, извозот и доходот и, притоа, да 
остварат целосна соработка и поврзување со организации-
те на здружен труд во СР Србија и во целата земја. 

Во таа смисла, ќе се преиспитаат инвестициите што 
се во тек во САП Косово и ќе се оцени колку се тие засно-
вани врз економските критериуми на стопанисувањето. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Организациите на 
здружен труд, Стопанската комора на Југославија, 
Стопанската комора на Србија и Стопанската комо-
ра на Косово во соработка со стручните институции 
од целата земја 
Р о к : крајот на март 1988 година 

34. Потребно е целосно и ефикасно да се остварат 
предвидените мерки и да се отстранат пречките за реали-
зација на политиката за најбрз развој на САП Косово 
содржани во Долгорочната програма за економска стаби-
лизација, Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1990 година, Законот за средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година и Законот за 
дополнителните средства на републиките и на автономни-
те покраини во периодот од 1986 до 1990 година, Општес-
тевениог договор за посебните мерки за остварување на 
политиката за најбрз развој на САП Косово во периодот 
од 1986 до 1990 година, Општествениот договор за 
здружување на трудот и средствата по основ на средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-
от развој на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година и 
во другите акти. 

Неопходно е да се изврши анализа на остварувањето 
на мерките за најбрз развој на САП Косово, а посебно на 
економската ефикасност на вложените средства и да се да-
де оцена на извршувањето на обврските во републиките и 
САП Војводина. 

Треба да се обезбеди целосна контрола на користење-
то на средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ и Сојузниот извршен совет 
Р о к : крајот на март 1988 година 

35. Да се преземаат мерки и активности заради суш-
тествени промени во структурата на стопанството на Ко-
сово, заради поинтензивен развој на преработувачките ка-
пацитети во согласнот со Стратегијата на технолошкиот 
развој на Југославија, побрз развој на агроиндустрискиот 
комплекс, угостителството, туризмот, занаетчиството, ма-
лото стопанство и другите дејности што овозможуваат по-
брзо преструктуирање на стопанството, зголемување на 
производството, доходот и вработеноста, особено заради 
изградба на производствени капацитети во работно-ин-
тензивните области, посебно во мест ата и подрачјата каде 
што е зголемено иселувањето. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на С АП 
Косово, Стопанската комора на Југославија и сто-
панските комори на републиките и покраините 
Р о к : постојана задача 

36. Вложувањата во програмите на електростопан-
ството и користењето на енергетските суровини треба да 
се реализираат со здружување средства врз принципите на 
заедничкото управување на заинтересираните организа-
ции на здружен труд од електростопанството, во соглас-
нот со потребите на здружениот труд од целата земја, над-
вор од обезбедувањето средства за поттикнување на сто-
панскиот развој на САП Косово. Во согласнот со тоа, тре-
ба да се забрза подготовката за заедничка изградба на 
енергетски и други капацитети врз база на расположливи-
те суровини во САП Косово и да се преземат соодветни 
поттикнувачки мерки. Исто така, треба да се забрза оства-
рувањето на програмите на геолошките истражувања на 
територијата на САП Косово, вклучувајќи го и обезбеду-
вањето на неопходни средства, на кадровски, организаци-
они, технички и други услови. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : извршните совети на 
републиките и на автономните покраини, заедниците 
на електростопанството, Стопанската комора на Ју-
гославија, стопанските комори на републиките и на 
автономните покраини, и СИЗ-овите за геолошки ис-
тражувања на републките и на автономните покраи-
ни 
Р о к : трајна задача 
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37. На организациите на здружен труд на стопанство-
то од САП Косово треба да им се обезбеди приоритет, под 
еднакви услови, во нивното вклучување во заедничките 
програми за производство и извоз што се утврдуваат на 
ниво на земјата. 

Посебно внимание ќе му се посвети на кадровското, 
стручното и техничкото оспособување на организациите 
на здружен труд на Косово заради нивно вклучување во 
заедничките програми за производство и извоз и во тој по-
глед треба да им се даде најголема помош (стручна, кад-
ровска, во изборот на програмите и ел.). 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Стопанската комора 
на Југославија и стопанските комори на републики те 
и на автономните покраини 
Р о к : трајна задача 

38. Ќе се донесат мерки за стимулирање на вложува-
њето средства на граѓаните во организациите на здружен 
труд во САП Косово. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово 
Р о к : крајот на ноември 1988 година 

Поврзување на стопанството на целата земја со стопан-
ството на САП Косово низ здружување на трудот и сред-

ствата, интеграција и други форми на здружување 
39. Неопходно е целосно да се оценат и да се насочат 

процесите на здружувањето на трудот и средствата на ор-
ганизациите на здружен труд од САП Косово со организа-
циите од републиките и од САП Војводина, пред се, врз 
доходовни основи и заедничко управување, како и подне-
сување на заеднички ризик. Врз таа основа стопанските 
комори на организациите на здружен труд ќе ги утврдат 
правците на координираната активност и мерките за унап-
редување и развивање на трајни деловни и самоуправни 
односи. Во таа смисла треба да се преиспитаат утврдените 
стопанско-системски и други решенија во прописите на 
федерацијата, републиките и автономните покраини од 
становиште на нивната усогласеност со ориентацијата 
кон забрзување и унапредување на процесот на самоуп-
равно здружување на трудот и средствата врз доходовни 
основи и развивање на самоуправните опшгесгвено-еко-
номски односи и, по потреба, да се предложат дополни-
телни и поттикнувачки мерки. 

Исто така ќе се утврдат правците и формите на унап-
редување и јакнење на улогата и одговорноста на банките, 
науката и на другите институции на системот за забрзува-
ње на процесот на самоуправно здружување на трудот и 
средствата и нивно поефикасно користење и за усогласува-
ње на програмско-развојните определувања. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ, собранијата на републиките и на автономните 
покраини, нивните извршни совети, Стопанската ко-
мора на Југославија, стопанските комори на републи-
ките и на автономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

40. Во согласност со определувањето од Долгорочна-
та програма за економска стабилизација, 13 конгрес на 
СКЈ и Заклучоците на 9. седница на ЦК СКЈ треба Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини побрзо да се трансформира заради максимално 
ангажирање на средствата на Фондот за самоуправно 
здружување на трудот и средствата на организациите на 
здружен труд, што посебно ќе влијае врз забрзувањето на 
процесот на поврзување на здружениот труд од САП Ко-
сово со организациите на здружен труд од другите делови 

' на земјата. 
Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ и собранијата на републиките и на автономни-
те покраини 
Р о к : краЈот на март 1988 година 

41. Да се изврши целосна анализа на востпоставените 
деловни и самоуправни односи на организациите на 
здружен труд од стопанството на САП Косово со органи-
зациите на здружен труд од републиките и од САП Војво-
дина. Со анализата ќе се оцени активноста за здружување 
на трудот и средствата, а ќе се согледаат и причините за 

недоволната сигурност на здружителите за воспоставува-
ње на потрајни и постабилни односи. Со анализата, исто 
така, ќе се опфатат и кванититативните податоци за бро-
јот на изградените објекти, степенот на нивната искорис-
теност и економската ефикасност и другите видови сора-
ботка на стопанските организации од републиките и од 
САГ1 Војводина со стопанските организации од САП Ко-
сово за да се преземат соодветни активности за унапреду-
вање на состојбата. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Стопанската комора 
на Југославија и стопанските комори на републиките 
и на автономните покраини во соработка со Сојузни-
от завод за општествено планирање и Фондот на фе-
дерацијата за кредитирањсе на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

42. Доследно да се реализираат мерките за финансис-
ка консолидација на стопанството и банките и на другите 
корисници на општествени средства во Покраината, во 
што суштествена улога има поцврстото интеграционо по-
врзување на самоуправните субјекти на Покраината со 
субјектите од СР Србија и од другите делови на земјата. 

Во согласност со Програмата за економско-финан-
сиска консолидација на стопанството и на банките во СР 
Црна Гора, СР Македонија и САП Косово и ралните мате-
ријални можности, посебно треба да се преземат неопход-
ни дополнителни мерки во согласност со Општествениот 
договор за посебните мерки за остварување на политиката 
за најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 
1990 година и програмите за економско-финансиска консо-
лидација на организациите на здружен труд: ЖТО При-
штина, Работната организација „Фероникл", еден број ор-
ганизации на здружен труд на СОЗТ „Трепча" и еден број 
организации на здружен труд од агрокомплексот, во сог-
ласност со санационите програми верификувани од стра-
на на заинтересираните деловни партнери, за да се гарани-
тира со тие програми успешно работење на овие организа-
ции на здружен труд. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојузниот завод за 
општествено планирање, надлежните органи на САП 
Косово и на СР Србија, Стопанската комора на Југо-
славија, стопанските комори на републиките и на ав-
тономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

43. Да се определат месните заедници на територија-
та на САП Косово, а посебно оние со национално-мешо-
вита структура на населението од кои е зголемено иселу-
вањето, како приоритетни секундарни центри на развојот, 
заради нивни побрз стопански развој и инфраструктурно 
спремање (изградба на патишта, капацитети на ПТТ сооб-
раќајот, објекти на водоснабдувањето, прометот и др) и 
што побргу да се утврдат правците на активностите, про-
грами те, стимулациите и другите услови. 

Во реализацијата на овие задачи, покрај вложувања-
та дефинирани со програмата, неопходно е југословенска-
та заедница да се ангажира во подигањето на инфраструк-
турни, образовни, културни и здравствени објекти. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово, собранијата на републиките и на САП Војво-
дина 
Р о к : Крајот на февруари 1988 година 

44. Со здружување на трудот и средствата од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно равиение републи-
ки и САН Косово и од другите наменски извори, со дохо-
довно поврзување на организациите на здружен труд од 
САП Косово и организациите на здружен труд од дала та 
земја врз принципите на заедничко вложување и управува-
ње, ќе се изврши реконструкција, модернизација и проши-
рување на постојните и изградба на нови капацитети за-
сновани врз современите техничко-технолошки решенија 
и остварувањето на заедничките извозни програми на зем-
јата и врз пропулзивни и атрактивни програми, ед аспект 
на барањата на домашниот и странскиот пазар. Со ова ќе 
се создадат можности да се отворат нови работи? хеста 31 
што поголемо продуктивно вработување. 
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Ќе се разгледа можноста и ќе се донесат соодветни 
прописи на организациите на Здружен труд што здружува-
а средства со организациите на здружен труд од САП Ко-
сово, покрај утврдените погодности, од страна на над-
лежните органи на САП Косово, да им се обезбедат и до-
полнителни поттикнувања. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : собранијата на ре-
публиките и на автономните покраини, извршните 
совети на републиките и на автономните покраини, 
Стопанската комора на Југославија и стопанските ко-
мори на републиките и на автономните покраини 
Р о к : подготовката на програмите и склучувањето 
на соодветните спогодби треба да се заврши до јули 
1988 година 

45. Ќе се создадат услови и ќе се преземат мерки по-
требни за ангажирање на повеќето од 200 најголеми орга-
низации на здружен труд*) од целата земја во стопанство-
то на САП Косово, и тоа заради организационо поврзува-
ње или изградба на погони на Косово, обезбедување екипи 
на соодветни стручњаци и техничка помош. Општествено-
-политичките заедници и другите субјекти од САП Косово 
би обезбедиле инфраструктура за овие објекти (приклучо-
ци за електирчна енергија, приодни 'патиша, земјишта, во-
да) и неопходни основачки вложувања, трошоци за оспо-
собување и преквалификација на работниците, станови за 
високостручните кадри и др. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : стопанските комори 
Р о к : до 1995 година 

46. Заради поефикасна реализација на крупните ин-
вестициони вложувања во поврзувањето на поголемите 
стопански системи, со измена на Законот за средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се овоз-
можи учесниците на Самоуправната спогодба за 
здружување на трудот и средствата од територијата на 
стопански развиените републики да користат средства над 
износот што го издвоиле за тие намени, користејќи ги 
средствата на другите организации на здружен труд што 
не изразиле интерес за здружување на средства. 

Н о с и т е л на з а д а ч а т а : Сојузниот извршен со-
вет 
Р о к : подготовката на предлогот - еден месец од до-
несување! о на програмата 

47. Да се подготви предлог за изградба и реконструк-
ција на мрежата на регионалните патишта на подрачјето 
на новоформираните општини и на општините што треба 
да се формираат. По потреба, да се поведе иницијатива во 
Сојузниот извршен совет за евентуална промена на кате-
горијата на одделни патишта. 

Н о с и т е л ни на з а д а ч а т а : надлежните покра-
ински органи во соработка со соодветните сојузни и 
републички органи 
Р о к : крајот на март 1988 година 

48. Најголемите организации на здружен труд од на-
менското производство од целата земја ќе пристапат кон 
испитување на можностите за изградба на погони односно 
за развивање на кооперација со соодветните организации 
на здружен труд во САН Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Заедницата на ин-
дустријата на вооружување и воена опрема на Југославија, 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот 
извршен совет 
Р о к : до 1990 година 

49. Да се разработат и да се преземат усогласени мер-
ки на даночната, кредитната, земјишната и економската 
политика, како и други форми на поттикнување на интере-
сот на организациите на здружен труд од републиките и 
од САП Војводина, своите програми или делови од раз-
војните програми да ги реализираат на територијата на 
САН Косово низ заеднички вложувања и со тоа да овоз-
можат поцелосно отворање на САП Косово спрема сто-

*) Според листата што ќе ја објави „Економска политика" за 1988 година 

панството на републиките и на САП Војводина и поинтен-
зивно користење на стопанските ресурси на САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Сојузниот извршен 
совет и извршните совети на републиките и на авто-
номните покраини 
Ја разгледуваат: Собранието на СФРЈ и собранијата 
на републиките и на автономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

50. Со посебна програма и мерки треба да се стиму-
лираат заедничките вложувања на странски лица во орга-
низациите на здружен труд од стопанството на САП Косо-
во, во согласност со системските решенија. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Стопанската комора 
на Југославија 
Р о к : крајот нд март 1988 година 

51. Во согласност со Заклучоците на ЦК СКЈ од 26 ју-
ни 1987 година, Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен 
совет целосно ќе го разгледаат остварувањето на општес-
твено-економскиот и на социјалниот развој на Косово и, 
во согласност со реалните материјални можности, ќе ут-
врдат дополнителни и поттикнувачки мерки за надмину-
вање на натрупаните проблеми и за доследно остварување 
на политиката за најбрз развој на Косово. При утврдува-
њето на дополнителните мерки треба да се имаат предвид 
сите досега донесени и преземени мерки, како и ефектите 
од тие мерки. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Сојузниот извршен 
совет 
Ја разгледува: Собранието на СФРЈ 
Р о к : крајот на март 1988 година 

Вработувањето, кадрите, техничката соработка и помош 
52. Да се донесат посебни програми за стручните кад-

ри што му се неопходни на стопанството во САП Косово 
и да се предвидат соодветни услови и средства за нивна 
работа во САП Косово. 

Исто така, да се утврди динамиката на доаѓањето на 
потребните кадри од одделни републики и САН Војводи-
на и да се обезбедат дополнителни средства за стимулира-
ње на доаѓањето на тие кадри (за изградба на службени 
станови и за дел од личните доходи што ќе имаат стиму-
лативен карактер). 

Во југословенските средства на информирањето ќе се 
објавуваат долгорочни отворени конкурси коѓа во САП 
Косово ќе се укаже потреба од стручни кадри. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : собранијата на ре-
публиките и на автономните покраини, Стопанската 
комора на САП Косово и собранијата на општините 
на САП Косово 
Р о к : крајот на март 1988 година 

53. Со оглед на заостреноста на проблемите во врска 
со вработувањето во САП Косово, треба врз основа на До-
лгорочната програма за економска стабилизација да се 
обезбеди во републиките и во САП Војводина организира-
но вработување на поголем број невработени лица од 
САП Косово. За таа цел ќе се подготви соодветна програ-
ма за вработување. 

За да се создадат услови за поголемо вработување на 
припадниците на албанската народност од Косово и ни-
вно соодветно стручно усовршување и работно оспособу-
вање во другите делови на земјата, ќе се утврди начинот 
на обезбедување средства за нивно школување, преквали-
фикација и вработување надвор од САП Косово, особено 
од становиште на вклучувањето во југословенските сто-
пански, економски, образовни, културни, научни и соци-
јални текови. 
ѕ Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : собранијата на ре-

публиките и на САП Војводина во соработка со Со-
бранието на САП Косово и самоуправните интересни 
заедници 
Р о к : крајот на март 1988 година 

54. Да се разработат потребите и начините на реша-
вање на станбените проблеми за кадрите што се потребни 
во стопанството, органите на управата, правосудството и 
општествените дејности, вклучувајќи ги и проблемите во 
врска со обезбедувањето услови за користење на неопход-
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ните средства за овие намени, уредувањето и опремањето 
на земјиштето за станбена изградба и законското регули-
рање на овие прашања. 

Врз овие основи тре^а да се согледаат и потребите од 
решавање на станбените проблеми на иселените лица што 
сакаат да се вратат во САН Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Собранието на 
СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на 
автономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

55. Стопанските и други организации на здружен 
труд од републиките и од САП Војводина, во рамките на 
своите можности, ќе им даваат техничка и стручна помош 
на организациите на здружен труд од САП Косово. Во тој 
поглед организациите на здружен труд од САП Косово ќе 
согледаат и целосно ќе оценат кои видови техничка по-
мош им се неопходни и своите барања ќе ги насочат ди-
ректно кон соодветните организации на здружен труд од 
републиките и од САП Војводина или кон соодветните оп-
шти здруженија во рамките на стопанските комори. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч и т е : Стопанската комо-
ра на Југославија и стопанските комори на републи-
ките и на автономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

Агрокомплексот, земјишната политика и малото стопан-
ство 

56. Да се утврдат организационите, материјалните и 
други услови за побрз и структурно поусогласен развој на 
земјоделството во САП Косово и за вклучување на инди-
видуалниот сектор во општествено-организираните фор-
ми на земјоделското производство. Заради забрзан развој 
на земјоделството и на агрокомплексот во целост, неоп-
ходно е да се развиваат различни видови на сопственосни 
односи во задругите и во другите форми на поврзување 
кои би дејствувале постимулативно врз овој развој, воде-
јќи сметка подобро да се искористат, пред се, досега ко-
ристените земјоделски обработливи земјишта. 

Во рамките на средствата на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини наменети 
за здружување, ќе се преземе обврска за реализација на по 
две програми од земјоделското производство, со непос-
редно ангажирање и координирана работа на Задружниот 
сојуз и на стопанските комори на Југославија, на републи-
ките и на автономните покраини. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Стопанската комо-
ра на Југославија, стопанските комори на републики-
те и стопанските комори на автономните покраини, и 
Задружниот сојуз на Југославија 
Р о к : крајот на јуни 1988 година 

57. Неопходно е да се преземаат подолгорочни мерки 
на земјишната политика на Косово, со оглед на експлозив-
ниот растеж на населението, заради спроведување на по-
рационална и поефикасна земјишна политика. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Извршниот совет на 
САП Косово 
Р о к : постојана задача 

58. Потребно е плацевите, куќите и становите на исе-
лените лица што се враќаат на Косово, како и на лицата 
што имаат таков имот надвор од Косово, а живеат и рабо-
тат на Косово, да ги откупуваат општествено-политички-
те заедници надвор од САП Косово на чие подрачје се на-
оѓаат, или организациите на здружен труд, за да им се 
овозможи на сопствениците на тие недвижности со тие и 
со другите средства да подигаат станбени и други објекти 
во местата на САП Косово во кои се враќаат, односно во 
кои сега живеат и работат на Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : собранијата на ре-
публиките и на автономните покраини 
Р о к : крајот на март 1988 година 

59. Во САП Косово треба да се изврши измена на ур-
банистичките планови што се однесуваат на земјиштето 
во општествениот сектор за да им се овозможи на Србите 
и Црногорците што сакаат да се вратат на Косово доделу-
вање во селата и населбите плацеви за изградба на куќи, 

како и стимулација за доделување на тие плацеви на овие 
лица. 

Во урбаните центри, под еднакви услови, да им се да-
де приоритет на Србите и Црногорците при доделувањето 
на плацеви за станбена изградба. На Србите и Црногорци-
те што сакаат да се вратат и во индивидуалниот сектор 
работно да ангажираат средства во сопственост на граѓа-
ните, под еднакви услови, да им се даде приоритет во до-
бивањето на деловен простор, дозволи за работа и корис-
тење на кредити. 

Да им се овозможи на Србите и Црногорците добива-
ње на дозвола за изградба на куќи во селата и населбите 
во Косово, и тоа на лицата што немале недвижности и на 
лицата што имале недвижности и што му ги отстапиле со 
и без надомест на општествениот сектор. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч и т е : Собранието на 
САП Косово и собранијата на општините 
Р о к : крајот на март 1988 година 

60. Доследно да се остварува правото на првенство 
при купувањето во корист на општествено-политичката 
заедница, со тоа што општествено-политичката заедница 
на продавачот да му ја исплатува реалната вредност на 
недвижноста, да стекне право на располагање, користење 
и управување со таа недвижност и нејзиното користење да 
му го довери на оној што е спремен да се врати на Косово 
или на некој друг што ќе изрази желба да живее и работи 
на Косово. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Собранието на САП 
Косово 
Р о к : постојана задача 
61. Да се утврди обврската на надлежните органи во 

САП Косово на лицата што се враќаат да живеат таму да 
т р даваат неопходна помош, првенствено во поглед на 
сместувањето и решавањето на основните животни потре-
би (како на пример: доделување на поповолни кредити, за-
пишување на децата во детски установи и училишта, надо-
мест на дел од селидбените трошоци и слично). Заради 
тоа, да им се даде приоритет при добивањето дозволи и 
кредити за вршење на определени дејности со средства во 
сопственост на граѓаните (отворање на мини-фарми, зана-
етчиски, услужни и други дејности). 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : надлежниот орган во 
САП Косово 
Р о к : постојана задача 

62. Со ангажирање на науката, специјализираните 
стручни и други институции, организациите на здружен 
труд и на стручните кадри, да се утврди програма за раз-
вој на малото стопанство во САП Косово, како и да се раз-
виваат различни видови на задругарство во оваа област, 
да им се дава постојана кадровска и друга помош за под-
готовка на неопходната инвестиционо-техничка докумен-
тација и да се разработи долгорочен систем на мерки и 
олесненија за личниот труд со средства во сопственост на 
граѓаните, да се обезбедат други услови и поттикнувања 
што би биле насочени кон запирање на иселувањето и вра-
ќање на иселените лица. Со посебни мерки и активности 
треба да се поттикнува развојот на малото стопанство со 
ангажирање на општествени средства, а особено на сред-
ствата во сопственост на граѓаните. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на републиките и на авто-
номните покраини, Стопанската комора на Југосла-
вија и стопанските комори на републиките и на авто-
номните покраини 
Р о к : крајот на февруари 1988 година 
63. Ќе се проучат и ќе се предложат решенија за унап-

редување на земјоделското производство и за развој на се-
лото во САП Косово и за решавање на актуелните пробле-
ми на стопанската инфраструктура во селата, а посебно во 
најмалку развиените општини во САП Косово, имајќи го 
предвид користењето на средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој заради: 

а) побрза реализација на програмите за регионален 
развој на 12 стопански најмалку развиени општини во 
САП Косово; 

б) изградба на неопходни приодни патишта, објекти 
за снабдување со вода за пиење, санирање и заштита од за-
гадување на водата, земјиштето и воздухот; 
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в) создаваше на неопходни материјални, кадровски и 
други услови на село за функционирање на образовните, 
воспитните, здравствените, културните и други установи 
од областа на општествените и други дејности. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : Сојузниот извршен 
совет, Извршниот совет на САП Косово, Извршниот 
совет на СР Србија, Стопанската комора на Југосла-
вија и стопанските комори на СР Србија и САП Ко-
сово 
Р о к : крајот на март 1988 година 

III 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ЗДРАВ-
СТВОТО И НА ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ОПШТЕСТВЕНА 

НАДГРАДБА 
Општествените дејности имаат извонредно значење 

за развојот на социјалистичките самоуправни општестве-
ни односи на Косово, за забрзаниот политички, економски 
и културен развој на Покраината, за негувањето и разво-
јот на братството и единството, заедништвото и југосло-
венскиот патриотизам, за воспитувањето на младите гене-
рации во согласност со основните вредности и целите на 
нашето социјалистичко самоуправно општество. 

Во согласност со тоа е потребно да се преземат сите 
мерки, тргнувајќи од сопствените материјални можности 
и растежот на доходот, со материјална поддршка од по-
широката општествена заедница, да се обезбедат услови 
за поефикасно решавање на проблемите и за нормална ра-
бота на општествените дејности во САП Косово. 

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието 
на САП Косово, на неговите соодветни органи, на самоуп-
равните интересни заедници и на организациите на 
здружен труд, во соработка со собранијата на социјалис-
тичките републики и на САП Војводина, а особено со Со-
бранието на СР Србија и со нивните соодветни органи, ор-
ганизации и заедници, да ги преземат следниве мерки и 
активности: 

Во областа на образованието и воспитувањето 
64. Со предучилишно воспитување во национално 

мешовитите средини, секаде каде што постојат предучи-
лишни организации, да се опфати максимален број деца 
на народите и народностите и преку соодветни форми на 
активности да се обезбеди зближување, и да се создава мо-
тивација за учење на јазикот „на општествената средина" 
и задолжително да се формираат мешовити групи каде 
што постојат можности за тоа. 

65. Српскохрватскиот и албанскиот како немајчини 
јазици треба да се воведат од прво одделение на основно-
то училиште, за да им се овозможи на сите деца и на мла-
дината да ги совладаат јазиците „на општествената среди-
на" и да можат успешно да ги употребуваат во меѓусебно-
то комуницирање на Косово и во сите делови на СФРЈ. 
Неопходно е да се преиспита сегашниот неделен фонд на 
часовите по немајчин јазик во САП Косово, за да се обез-
беди доволен фонд на часови за да се совлада навистина 
тој јазик во текот на школувањето. Потребно е постепено 
да се воведува двојазична настава за сите поважни предме-
ти во сите училишта во САП Косово, користејќи ги при-
тоа соодветните искуства во земјата. 

66. Да се продолжи со практиката во средното насо-
чено образование, во местата каде што немаше настава на 
српскохрватски јазик, да се организираат одделенија со 
таа настава за да и се овозможи на младината - на припад-
ниците на српскиот и црногорскиот народ - да стекнат об-
разование за определени занимања од прв до петти степен 
на стручна подготовка. Исто така, да се продолжи со прак-
тиката на вишите школи и на факултетите да се организи-
раат наставни групи со настава на српскохрватски јазик со 
што на студентите - припадници на српскиот и црногор-
скиот народ - би им се овозможило стекнување на висо-
кошколско образование, а со стипендии и кредити да им 
се обезбедат рамноправни услови за студии. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч и т е за точ. 64, 65 и бб: 
Собранието на САП Косово и собранијата на општи-
ните во САП Косово и нивните просветни органи, са-
моуправните интересни заедници и особено соодвет-
ните работни организации, во соработка со Собрани-
ето на СР Србија, Собранието на САП Војводина и 
собранијата на другите републики и нивните просвет-
ни органи 
Р о к : постојана задача 

67. Да се подготви и итно да се усвои заедничка про-
грама за албански, како мајчин јазик, и програма за музич-
ко воспитување за основните и средните училишта со на-, 
става на албански јазик за подрачјето на СР Македонија, 
СР Црна Гора, СР Србија и САП Косово и да се започне 
со нивната примена во склопот на примената на заеднич-
ките планови и програми на образовно-воспитната рабо-
та. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
за образование и воспитување на САП Косово, СР 
СрбиЈа, СР Црна Гора и СР Македонија 
Р о к : до 1 мај 1988 година 

68. Просветните органи и организациите на републи-
ките и покраините треба организирано преку соодветни 
програми да влијаат врз училиштата да соработуваат со 
соодветните училишта во САП Косово, да организираат 
заеднички активности на работното, културното, спор-
тското и друго творештво на младината, како што се: за-
еднички извидувачки, планинарски, пионерски, научноис-
тражувачки, културни, спортски, па и рекреативно-забав-
ни активности што придонесуваат за јакнење на братство-
то и единството. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
и организации во републиките и автономните покра-
ини 
Р о к : до 1 мај 1988 година 

69. Издавачите на учебници и на други школски кни-
ги во САП Косово, САП Војводина и СР Србија треба, врз 
основа на заедничките планови и програми, да ја про-
должат и да ја прошират соработката во областа на созда-
вањето и издавањето на што поголем број заеднички учеб-
ници за сите нивоа на образованието, а посебно за основ-
ното и средното насочено образование. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Заводите за издава-
ње на учебници во автономните покраини и во СР 
Србија 
Р о к : постојана задача 

70. Да се прошири меѓууниверзитетската соработка 
во заедниците на универзитетите на Југославија и на СР 
Србија и меѓуфакултетската соработка на истородните 
факултети заради уедначување на наставните планови, 
програми и на режимот на школувањето, научноис-
тражувачката работа и подигањето на научниот подмла-
док, како и примена на договорените критериуми, мерила 
и планови за упис на студентите, при што посебни форми 
на соработка треба да се развиваат со Универзитетот во 
Приштина. 

За да се спречи натамошното зголемување на суфици-
тарните кадри во САП Косово, САП Војводина и СР Ср-
бија, како и заради правилно насочување на младината во 
изборот на занимањата, треба да се потпише соодветен 
општествен договор и да се утврдат основите на полити-
ката и на плановите на уписот, како и квотите и односите 
помеѓу образовните програми и студиските профили нај-
малку до 2000 година. 

Заради кадровско јакнење и соработка на универзите-
тите на СР Србија и на другите универзитети во СФРЈ со 
Универзитетот во Приштина, треба да се конкретизираат 
програмите за меѓууниверзитетска и меѓуфакултетска со-
работка, посебно во ангажирањето на наставници од дру-
ги факултети и универзитети на Универзитетот во При-
штина, како и од Универзитетот во Приштина на другите 
универзитети. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Заедницата на уни-
верзитетите на Југославија, Универзитетот во При-
штина и Заедницата на универзитетите во СР Србија 
Р о к : до 1 јули 1988 година 
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71. Да се подготват програми за кадрите потребни за 
давање помош на Косово, во областа на образованието и 
воспитувањето од сите републики и САП Војводина во 
кои ќе бидат содржани сите битни елементи за нивното 
ангажирање (бројот на извршителите, стручниот профил, 
периодот за кој се ангажираат, материјалните и другите 
стимуланси и други услови). 

Во републиките и САП Војводина ќе се направат про-
грами за обезбедување кадри за САП Косово и планови за 
ангажирање и упатување на тие кадри. 

Ќе се создаде законска основа во САП Косово на оп-
ределено време да може да се засновува работен однос со 
лицата од републиките и САП Војводина и тие работници 
да имаат право, по истекот на времето за кое биле ан-
гажирани заради вршење на работи и задачи во областа на 
образованието и воспитувањето во САП Косово, да се 
вратат на истите работи и задачи што ги вршеле. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните про-
светни органи на САП Косово, на сите републики и 
на САП Војводина 
Р о к : 1 мај 1988 година 
72. Заради поквалитетно и поуспешно изучување на 

немајчиниот јазик во САП Косово, треба да се пристапи 
кон изнаоѓање на најсоодветни форми за школување и ос-
пособување на соодветни кадри за овие наставни предме-
ти на вишите школи и факултети, а на албанолошките ка-
тедри да се создадат можности за студирање на припадни-
ците на другите народи и народности преку посебни, за 
тоа воведени програми на студиите, користејќи ги и соод-
ветните искуства за двојазичната настава во земјата. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : органите и органи-
зациите надлежни за работи на образованието и вос-
питувањето во САП Ќосово 
Р о к : до 1 септември 1988 година 

73. Да се утврдат програмите за стипендирање и кре-
дитирање на кадрите што на Универзитетот во Приштина 
ќе се школуваат од другите средини, како и за студентите 
од САП Косово на вишите школи, факултетите и универ-
зитетите на САП Војводина, СР Србија и на другите соци-
јалистички републики. Посебно, такви програми треба да 
донесат организациите на здружен труд и општествено-
-политичките заедници од автономните покраини и СР 
СрбиЈа што остваруваат или планираат да остварат сто-
панска, културна и сите други форми на соработка со 
САП Косово во овој и во наредните периоди. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : собранијата на оп-
штествено-политичките заедници во САП Косово, 
СР Србија и во другите републики и САП Војводина 
и нивните надлежни просветни органи, самоуправни-
те интересни заедници и 'соодветните организации на 
здружен труд 
Р о к : до 1 јули 1988 година 

74. Органите на СР Србија, СР Македонија, СР Црна 
Гора и САП Косово надлежни за образование и култура 
треба заеднички да ги следат и анализираат плановите, 
програмите и учебниците за основно и средно насочено 
образование и секоја година да оценуваат како се оствару-
ваат општествените цели на воспитувањето конкретизира-
ни со овие документи. Посебно треба да се организира за-
едничко истражување за општествената група предмети за 
да се утврди во колкава мера се совладани и прифатени 
програмските содржини врз кои се изградува братството и 
единството, југословенскиот социјалистички патриоти-
зам, се развиваат придобивките од Народноослободител-
ната војна и Револуцијата и заеднички да се предлагаат и 
да се спроведуваат мерките за остварување на утврдените 
задачи. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : органите надлежни 
за образование и култура во СР Србија, СР Македо-
ниа, СР Црна Гора и САП Косово 
Р о к : овие органи ќе им ги поднесуваат соодветните 
извештаи на собранијата на СР Србија, СР Македо-
нија, СР Црна Гора и САП Косово секоја година 

75. Надлежните органи во СР Србија и во автонимни-
те покраини,треба да ги проучат можностите и да приста-
пат кон уедначување на нормативно-законските решенија 
и на актите значајни за програмите на образованието на 

сите нивоа, за организацијата и режимот на школувањето, 
'статусот и правата на учениците, како и за стекнувањето 
на соодветни школски исправи и друго, со што ќе се от-
странат досегашните неприфатливи разлики. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
во СР Србија и во социјалистичките автономни по-
краини 
Р о к : до 1 јули 1988 година 

76. Да се преземат мерки социјалистичките републи-
ки и САП Војводина да изградат по еден објект на основ-
ното образование во национално мешовитите средини на 
Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : извршниот совет на 
социјалистичките републики и на САП Војводина 
Р о к : до крајот на 1990 година 

Во областа на науката 
77. Органите на управата надлежни за наука ќе ја по-

ттикнуваат работата врз утврдувањето на програмите на 
заедничките истражувања и врз реализацијата на ис-
тражувачките проекти од тие програми во САП Косово, 
особено на оние што се во функција на технолошкиот и на 
општествено-економскиот развој. 

Посебно внимание ќе му се посвети на воспоставува-
њето на поцврста соработка помеѓу научноистражувачки-
те институции од целата земја, вклучувајќи го и создава-
њето услови за поголема подвижност на научниот кадар и 
стручно оспособување на научниот кадар од Косово во на-
учноистражувачките институции на републиките и САП 
Војводина. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : органите на управа-
та и соодветната самоуправна интересна заедница за 
наука во сите СР и САП 
Р о к : постојана задача 

Во областа на културата 
78. Заради отворање и зближување на културата на 

албанската народност на Косово со културите на другите 
народи и народности на Југославија, неопходно е силно да 
се поттикнуваат разновидните форми на соработка во об-
ласта на културата, ум етничкото творештво и духовниот 
живот помеѓу сите републики и Покраина Војводина со 
соодветните субјекти на Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : комитетите за кул-
тура на сите републики и покраини и соодветните ин-
ституции за култра 
Р о к : постојана задача 

79. Републичките и покраинските комитети за култу-
ра треба да бидат иницијатори а републичките и покраин-
ските заедници за култура носители и учесници на самоуп-
равното спогодување и општественото договарање, како 
на организациите на здружен труд во дејностите во облас-
та на културата така и на самоуправните интересни заед-
ници на културата, заради унапредување на преведување-
то на дела од националните култури и културите на на-
родностите, изработка на капитални и други дела од заед-
нички интерес, стручна помош во одржувањето и зашти-
тата на спомениците на културата и подигање на објекти ' 
на културата во национално мешовитите средини во САП 
Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : републичките и по-
краинските комитети за култура и заедниците на кул-
турата 
Р о к : до крајот на 1988 година 

80. Неопходно е надлежните органи во СР Србија и 
САП Косово да ги обезбедат сите претпоставки за трајна 
соработка во областа на програмирањето и остварување-
то на заштитата на културно-историските споменици, му-
зејската и архивската граѓа во САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните органи 
во СР Србија и САП Косово 
Р о к : три месеци од денот на донесувањето на о^аа 
програма 

81. Органите надлежни за работи во областа на кул-
турата треба да иницираат заеднички проекти од областа 
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на филмската, театарската, музичката и другите уметнос-
ти, како и да се грижат за реализацијата на сите заеднички 
програми. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : републичките и по-
краинските комитети за култура 
Р о к : постојана задача 

Во областа на здравствената заштита 
82. Во склопот на плановите на развојот во САП Ко-

сово, врз основа на претходно извршените анализи, треба 
да се донесат оперативни мерки за приоритетен развој на 
здравствената дејност во средините со мешовит национа-
лен состав на населението каде што е изразено иселување-
то и каде што оваа област е недоволно развиена. На тој 
начин би се создале услови сите граѓани во овие средини 
подобро и подостапно да ја остваруваат здравствената за-
штита. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежните покра-
ински органи на управата и Самоуправната интерес-
на заедница за здравствена заштита на САП Косово 
Р о к : шест месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

83. Во организациите на здружен труд и во самоуп-
равните интересни заедници за здравствена, социјална и 
детска заштита на Косово, при остварувањето на правото 
на таа заштита, вклучувајќи ги и стручните упатства на 
болните, односно на корисниците на социјална и детска 
заштита, задолжително се употребува српскохрватски ја-
зик и писмо и јазикот и писмото на народностите што е во 
службена употреба во таа средина. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : надлежниот покра-
ински орган на управата и Самоуправната интересна 
заедница за здравствена заштита на САН Косово 
Р о к : постојана задача 

Во областа на демографската политика 
84. Во интерес на побрзиот развој на Покраината, 

надлежните органи на САП Косово, во соработка со над-
лежните органи на СР Србија и со научните институции, 
во склопот на програмите и плановите на општествено-
-економскиот развој и решавањето на социјалните и други 
проблеми, а пред се за побрзо вработување на работно 
способното население, треба организирано да пристапат 
кон целосно согледување на проблемите на демографски-
те движења што се во несразмер со материјалните и други 
можности и да ја утврдат долгорочната политика и, врз 
таа основа, да донесат програми и да преземат соодветни 
мерки за сведување на демографскиот растеж во реални 
рамки. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : надлежните органи 
во САП Косово 
Р о к : за донесување на соодветните програми - јули 
1988 година 

85. Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
з а ш т и л во согласност со ставовите од Резолуцијата на 
СобраЈН*ето на СФРЈ за планирање на семејството, во со-
работка со соодветните органи на СР Србија и САП Косо-
во, ќе подготви оперативна програма на мерки на социјал-
ната политика со кои треба да се влијае врз планирњето 
на семејството во САП Косово. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита, во соработка 
со надлежните органи во САП Косово и СР Србија 
Р о к : три месеци од денот на донесувањето на оваа 
програма 

IV 
НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
86. Организациите на здружен труд, месните заедни-

ци и другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-пвлитичките заедници и нивните органи, во 
согласност со оваа програма, треба да ги актуелизираат, 
дополнат и зајакнат постојните програми на мерки и ак-
тивности за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од Косово, како и соодветните програми за враќа-
ње на иселените, или да донесат и нови програми во кои 

ќе ги утврдат материјалните и други услови за запирање 
на иселувањето и за враќање на иселените и ќе создадат 
основа за мирен и безбеден живот, за рамноправност од-
носно отстранување на сите директни и индиректни при-
тисоци и дискриминации врз национална основа во оства-
рувањето на уставните слободи и права пред државните и 
други органи, во вработувањето, решавањето на станбени-
те прашања, школувањето и др. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : надлежните органи, 
организации и заедници во Покраина Косово, СР Ср-
бија и во другите републики и САН Војводина 
Р о к : кон извршувањето на задачата да се пристапи 
веднаш по донесувањето на оваа програма 

87. Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките 
и на автономните покраини редовно ќе ги разгледуваат 
извештаите на своите извршни органи за извршувањето 
на оваа програма, на Политичката платформа на ЦК СКЈ 
за Косово, Резолуциите на 13 конгрес на СКЈ, Заклучоците 
на 9 седница на ЦК СКЈ, Заклучоците и Мерките и акции-
те на Претседателството на СФРЈ и на Претседателството 
на ЦК СКЈ, како и заклучоците на Собранието на СФРЈ и 
на собранијата на СР Србија и САП Косово. 

Собранијата на СР и САП ќе го известуваат, на соод-
ветен начин, Собранието на СФРЈ за остварувањето на 
оваа задача. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : Сојузниот извршен 
совет и извршните совети на републиките и на авто-
номните покраини 
Р о к : споменатите извештаи да се разгледуваат нај-
малку еднаш годишно 

88. Во Собранието на СФРЈ да се формира комисија 
за следење на извршувањето на Програмата на мерки и 
активности за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го 
напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово, како и за координација на мерките и ак-
тивностите предвидени за реализација на таа програма, и 
тоа како постојано работно тело на двата собора на Со-
бранието на СФРЈ составено од делегати од сите републи-
ки и автономни покраини. 

Н о с и т е л н а з а д а ч а т а : Комисијата на Собра-
нието на СФРЈ за избор и именувања 
Р о к : на наредната седница на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ, по донесувањето на оваа програма 

89. Покрај веќе воспоставените форми на меѓуоп-
штинска соработка, од секоја република и САП Војводина 
треба три до четири општини да остварат долгорочна и 
непосредна соработка со општините од САП Косово. Рас-
поредот и изборот на комплементарните општини за меѓ-
уопштинска соработка треба да го изврши Собранието на 
САП Косово во соработка со собранијата на републиките 
и со Собранието на САП Војводина. 

Содржината на меѓуопштинската соработка треба да 
го опфати заедничкото решавање на стопанските пробле-
ми, вклучувајќи го и непосредното самоуправно поврзува-
ње и интеграцијата, здружувањето на средствата, заеднич-
ките вложувања во развојот, стручната и кадровската по-
мош, особено на новоформираните општини, потоа раз-
мената на кскуства за функционирањето на институциите 
на политичкиот систем и давањето на непосредна кадров-
ска и друга поддршка за надминување на тешкотиите во 
нивното функционирање, вработувањето на вишокот ра-
ботна сила, преземањето на ученици на школување, разме-
ната на искуства во работата на месните заедници, разви-
вањето на културно-просветната, спортската и други фор-
ми на соработка. Меѓуопштинската соработка треба да се 
одвива во рамките на едногодишните и долгорочните пла-
нови и програми што треба да ги усвојуваат собранијата 
на општините. 

Н о с и т е л и н а з а д а ч а т а : собранијата на соод-
ветните општествено-политички заедници во сора-
ботка со Постојаната конференција на општините и 
градовите 
Р о к : до април 1988 година 

90. Заради унапредување на меѓунационалните и ме-
ѓучовечките односи, воспоставување доверба и обезбеду-
вање сигурност на луѓето и имотот, потребно е во основ-
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ните ќелии на општествениот живот и работа на Косово, а 
посебно во месните заедници на село, најголемо внимание 
да му се посвети на создавањето услови за зближување на 
луѓето, добрососедските односи, особено со контаткти и 
разговори на Албанците, Србите и Црногорците, како и со 
активирање на мировните совети. 

Н о с и т е л и на з а д а ч а т а : месните заедници во 
САП Косово 
Р о к : постојана задача 

11. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА БАЗИСНИ ЛЕТВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат базисните летви со 
номинална должина од 2 т . 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. D-11/3. 

Член 2 
Под базисна летва, во смисла на овој правилник, 

(цртеж број 1) се подразбира еднозначно мерило за 
должина каЈ кое вредноста на должината е материјализи-
рана на начин што е погоден за нејзино користење во гео-
дезијата. 

Член 3 
Базисната летва е наменета за индиректно, т. е. три-

гонометриско определување на растојание (хоризонтална 
проекција на растојанието) во различни геодетски работи, 
со мерење на паралактичкиот агол (а) (хоризонтална про-
екција на агол во просторот) - цртеж број 2, под I. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, го 

имаат следното значење. 
1) марки (целни марки, репери) на базисната летва се 

точките на базисната летва што служат за определување 
на паралактичкиот агол (а), мерен со теодолит со соодвет-
на точност, од стојната точка; 

2) стојна точка, означена со 1 на цртежот број 2 под I, 
е хоризонтална проекција на централната точка на хори-
зонталната кружна поделба на теодолитот, т. е. проекција 
на пресекот на вертикалните рамнини што го формираат 
паралактичкиот агол а; 

3) подножна реперна точка (центар на белегот), озна-
чена со 2 на цртежот број 2 под I, е хоризонтална проекци-
ја на средната марка на базисната летва; 

4) теодолит е геодетски инструмент што служи за ме-
рење на аглите во хоризонтална и во вертикална рамни-
на; 

5) номинална должина на базисната летва е вреднос-
та на должината што е назначена на летвата; 

6) грешка на базисната летва е отстапување од фак-
тичката вредност на должината на базисната летва од со-
одветна права. 

Член 5 
Границите на дозволената грешка односно граници-

те на точноста во кои базисните летви се изработуваат се 
±0,05 mm (1/400Q0 дел од номиналната должина на летва-
та). 

Член 6 
Ако паралактичкиот агол (а) е измерен со средна 

грешка од ±1", средните вредности на грешките (AD) за 
одделни вредносги на бараното растојание (D), мерено со 
базисната летва поставена на крајот на тоа растојание 
(цртеж број 2, под II), се: 
Должина на мереното растоја-
ние D, во m 

Средна вредност на грешката 
AD, во ± cm 0,6 2,4 9,5 21,0 

Приближна вредност на рела- 1 1 1 1 
тивната грешка 8300 4200 2100 1400 

Член 7 
За одделни карактеристични вредности на паралак-

тичкиот агол (а), вредностите на соодветни растојанија 
(D), изразени во метри, се наведени во следнава табела: 

Паралактички Мерено Парал актички Мерено 
агол, во (°) 

а а /2 
растоја-
ние D во 

m 

агол, во (°) 
а а /2 

растоја-
ние D во 

m 

2°3(Х 1°15' 45,83 \°2Џ 4<У 85,94 

2о20' 1°1(Г 49,10 1°10' 35' 98,22 

2° 10' 1°5' 52,88 1° 3 (У 114,59 

2° 1° 57,29 С°50' 25' 137,51 

1°50' 55' 62,50 0°4(У 20' 171,88 

1с40' 
50' 68,75 0П30' 15' 229,20 

р з а 45' 76,39 0°20' 1<Г 343,76 

50 100 200 300 

Член 8 
Номиналната должина на базисната летва мора да 

биде 2 т . Со користење на средната и на соодветна крајна 
(завршна) марка, должината на летвата може да се намали 
на половина од номиналната должина. 

Член 9 
Референтната температура, за која се пропишани гра-

ниците на дозволената грешка, изнесува 20 °С. 

Член 10 
Базисната летва мора да ги има следните составни 

делови: 
1) основен дел; 
2) марки; 
3) центрична либела; 
4) визирен уред; 
5) постамент; 
6) висулец; 
7) триножна статива. 

Член 11 
Основниот дел на базисната летва се состои од дво-

делна масивна цевка со Тркалезен или полутркаЛезен пре-
сек, на чиишто краеви се наоѓаат завршните марки (цртеж 
број 1). 

Цевките можат да бидат меѓусебно наполно раздели-
ви или делумно разделиви (споени со шарнир). Уредот за 
спојување на цевките мора да обезбедува неподвижна и се-
когаш иста меѓусебна положба на цевките во работна сос-
тојба. 

Цевките мораат да бидат изработени од лесен метал 
или од челик, што одговараат на условите за употреба и 
транспорт. 

Член 12 
Марките (реперте) се изработени на плочки од мати-

рано стакло и можат Да бизат: во форма на триаголник, 
редица на концентрични кругови на двојните цртички. 

Средната марка се наоѓа на средината на растојание-
то Помеѓу завршните марки и најчесто е изработена во 
форма на триаголник или ромб. 

Цртичките односно паровите на цртички се употребу-
ваат при мерење на пократки растојанија, како и при спо-
редување на самата базисна летва. 
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Носачите на марките во внатрешноста на основниот 
,-ел на базисната летва меѓусебно се споени со инварски 
*ици односно прачки, затегнати со помош на пружини и 
'^.врзани со компензатор на термички дилатации (цртеж 
рој 1 под И). 

Член 13 
Центричната либела служи за регулирање на базисна-

та летва во хоризонтална положба и мора да има вред-
ност на поделокот што е помал од 15! 

Визирниот уред служи за споредување на базисната 
летва во положба вертикална на правецот на мерењето на 
растојанието и мора да има вредност на поделокот пома-
ла од 15! 

Член 14 
Постаментот може да биде од различна конструкција 

и служи за регулирање на базисната летва во хоризонтал-
на и вертикална рамнина за фиксирање на летвата во регу-
лираната положба, за нејзино поврзување со главата на 
триножната статива, за обесување на висулецот, како и за 
фиксирање и регулирање на оптичкиот или механичкиот 
висулец и за регулирање на плочката со целната марка. 

Член 15 
Висулецот (оптички или механички) служи за довед-

вање на средната марка на базисната летва во вертикала 
со центарот на белегот. 

Член 16 
Триножната статива служи за носење на базисната 

летва и за нејзино регулирање по височина со поврзување 
на постаментот на базиснага летва со главата на статива-
та. 

Член 17 
Базисната летва може да ги има и следните делови: 
1) плоча со целна марка; 
2) уред за осветлување. 

Член 18 
Плочата со челната марка се поставува на постемен-

тот на базисната летва пред поставувањето на самата лет-
ва, заради полесно определување на положбата на летвата 
во услови на лоша видливост, а служи и како визирна мар-
ка при мерење на аголот. 

Член 19 
Уредот за осветлување служи за осветлување на 

плочките со визирни марки на базисната летва, заради не-

јзино полесно користење во замрачени простории и при 
големи оддалечености. 

Член 20 
Базисната летва мора да биде од цврста конструкци-

ја, со висока точност и постојаност на мерата во однос на 
температурните влијанија на околината и погодна за 
транспорт, ракување, како и за мерење. 

Член 21 
Натписите и ознаките на базисната летва мораат да 

бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те односно народностите на Југославија. 

Член 22 
Натписите и ознаките на базисната летва мораат да 

бидат јасни, добро видливи во работни услови и напиша-
ни така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 23 
На базисната летва мораат да бидат испишани: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
3) службена ознака на типот на базисната летва, ако е 

извршено испитување на типот. 

Член 24 
Цртежите бр. 1 и 2 се дадени во прилогот на овој пра-

вилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 25 
Базисните летви што се наоѓаат во употреба, а кои во 

поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат услови-
те пропишани со „овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1990 година. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-946/3 
24 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 
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1- Основен дел (со вградена центрична либела) 
2 - Завршни марки 
3 - Средишна марка 
4 - Визирен уред 
5 - Постаменг 
6 - Висулец 
7 - Троножна статива 
8 - Инварска жица 
9 - Конпензационен уред 
10 - Затезна опруга 
11 - Цевка на уредот (од челик или алуминиум). 

Цртеж бр. 2 - Принцип на примена на базисната летва 
1 - Стојна точка на теодолитот 
2 - Подножна реперна точка на базисната летва 
а - Паралактичен агол 
Л - Должина на базисната летва 
D - Мерено растојание; (1 - 2) - хоризонтална проекција 
на мереното растојание 
п - Хоризонтална рамнина 

' 2 . 

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за контрола-
та на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 5 9 / 8 1 и 5 9 / 8 6 ) , директорот на СОЈУЗНИОТ завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 

НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

, Член 1 
Во Правилникот за начинот на испитување и жигосу-

вање на предмети од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/82) во член 8 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Во член 25 по зборот „испитување" се додаваат збо-

ровите: „и жигосување". 
По точката 8 се додаваат точ. 9 и 10 кои гласат 
„9) машина за жигосување, со придружниот алат не-

опходен за ракување; 
10) работна маса од полно дрво чија површина за ра-

бота е заштитена со гума или со пластика". 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 
УСЛОВИ ШТО ВО ПОГЛЕД НА ИЗРАБОТКАТА МО-
РААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКА-

ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките услови што во поглед 

на изработката мораат да ги исполнуваат предметите од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/82), 
членот 10 се менува и гласи: 

„Под предмети од скапоцени метали од мешовита из-
работка, во смисла на овој правилник, се подразбираат и 
предметите изработени од цврсто споени делови на раз-
лични скапоцени метали и предметите изработени од 
цврсто споени делови на истиот скапоцен метал со раз-
лична финост." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1022/1 
21 ноевмри 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

14. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74 и 74/87), сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА ВЕСНИКОТ „LA ЅТАМРА" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на весникот „La Stampa", број 292 од 13 декември 1987 
година, што излегува на италијански јазик во Торино, 
Италија. 

Број: 650-1-12/16 
24 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 02-1020/1 
21 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

13. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за контрола-

та на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81 и 59/86), директорот на СОЈУЗНИОТ завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШГЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

I 
Се отповикува 
Милован Зидар од должноста извонреден и ополно-

2> 
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моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Република Унгарија. 

И 
Се назначува 
Рудолф-Руди Сова, досегашен делегат на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ и член на Претседателство-' 
то на ЦК на СК на Србија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Народна Република Унгарија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
18 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ 

I 
Се отповикува 
Душан Грубор од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Мали. 

II 
Се назначува 
Бранко Зековиќ, досегашен началник на Управата за 

информации и култура - ополномоштен министер во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Мали. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр.24 
23 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

6. Одлука за утврдување на Програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата 
земја за 1988 година 9 

7. Одлука за утврдување на основицата и на стап-
ката на Стопанската комора на Југославија за 
1988 година 9 

8. Заклочоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за прифаќање на Југословенската про-
грама на мерки и активности за запирање на 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косо-
во 44 

9. Заклучоци на Соборот на репуличките и покра-
ините на Собранието на СФРЈ за прифаќање на 
Југословенската програма на мерки и активнос-
ти за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово 44 

10. Југословенска програма на мерки и активности 
за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од Косово, побрзо враќање на оние што 
го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да 
живеат и работат на Косово 45 

11. Правилник за метролошките услови за базисни 
летви 57 

12. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за начинот на испитување и жигосување 
на предмети од скапоцени метали 59 

13. Правилник за измена на Правилникот за тех-
ничките услови што во поглед на изработката 
мораат да ги исполнуваат предметите од скапо-
цени метали 59 
Решение за забрана на внесувањето и растура-
њето на весникот „La stampa" 59 

Укази 59 
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