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440. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕ-
НОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИ-
ТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот За Народната банка на југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 16 јули 1981 година. 

П бр. 93 
16 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
ка Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 
ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА-

РОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Југославија 

и за единственото монетарно работења на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76) во член 16 став 2 тон. 3 и 4 се менуваат и 
гласат: 

,,З) купување преку банките и наплата во опре-
делен рок на преносливи краткорочни хартии од 
вредност што ги издале организации на здружен 
ТРУД во областа на стопанството или нивни интер-
ни банки, по работи на купопродажба на стоки и 
вршење на услуги во Југославија, ако на тие хар-
тии се дадени авали од страна ца банката; 

4) одобрување на краткорочни кредити на бан-
ките врз подлога на преносливи краткорочни хар-
тии од вредност што ги издале организации на 
здружен труд во областа на стопанството или нив-
ни интерни банки, по работи на купопродажба на 
стоки и вршење на услуги во Југославија, ако на 
тие хартии се дадени авали, или врз подлога на 
странски хартии од вредност што ги поседуваат ор-
ганизациите на здружен труд и врз подлога на оп-
ределени исправи што произлегуваат од стоковно-
-паричните работи на организациите на здружен 
труд;". 

По точка 4 се додаваат две нови точки кои 
гласат: 

,Да) одобрување на кредити на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка, заради 
дополнително кредитирање на банките по работи на 
извоз на опрема и бродови на кредит и изведување 
на инвестициони работи во странство на кредит; 

46) одобрување на краткорочни кредити на бан-
ките врз подлога на кредитите што банките им ги 
дале на граѓаните по основа на дефинитивна про-
дажба на девизи од нивните девизни сметки и де-
визни штедни влогови, во обемот и под услови-
те што ќе се утврдуваат со годишните акти на те-
куштата економска политика." 

Член 2 
Во член 17 ставот 7 се менува и гласи: 
„Банката или друга финансиска организација 

која, поради користењето на задолжителната ре-
зерва кај Народната банка на Југославија за одр-
жување на својата дневна ликвидност, не ќе го 
обезбеди во определен период просекот на задол-
жителната резерва според став 6 на овој член, дол-
жна че на износот на разликата помеѓу пропишани-
от и остварениот просек на задолжителната резер-
ва да и плати на Народната банка на Југославија 
по 0,06% за секој ден во тој период." 

Член 3 
Во член 19 зборовите: „што ги издаваат орга-

низации на здружен труд во областа на стопанство-
то по работи на купропродажба на стоки и вршење 
на услуги во Југославија, за кои е даден авал од 
страна на банката и што втасуваат во рок од еднџ 
година", се заменуваат со зборовите: „од член 16 
став 2 точка 3 на овој закон што втасуваат во рок 
од една година." 

Се додава нов став 2 кој гласи: 
„Во рамките и под условите утврдени во став 

1 на овој член, можат да се купуваат само хартии-
те од вредност што банките претходно ги купиле 
од организации на здружен труд во областа на сто-
панството или од нивни интерни банки." 

Член 4 
Во член 20 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) врз основа на преносливи краткорочни хар-

тии од вредност што ги издале организации на зд-
ружен труд во областа на стопанството или нивни 
интерни банки, по работи на купопродажба на сто-
ни и вршење на услуги во Југославија, за кои 9 
Даден авал и кои втасуваат во рок од една година; 
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На крајот на точка З, точката се заменува оо 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 4 
која гласи: 

„4) врз основа на други исправи на општестве-
ните правни лица кај кои се формираат пазарни 
стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од домашно производство." 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Народната банка на Југославија ја утврдува 

височината, роковите на користење и враќање и 
другите услови за давање на кредитите од член 16 
став 2 точка 4а на овој закон." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 5 
По член 20 се додава нов член 20а кој гласи: 

„Член 20а 
Кредити од член 16 став 2 точка 46 на овој за-

кон можат да им се даваат на банките во зависност 
од состојбата на кредитите што банките им ги дале 
на граѓаните за станбена изградба, за купување на 
станови и за изградба и опремување на занаетчис-
ки работилници, земјоделски деловни објекти и 
други деловни објекти за вршење на редовната 
дејност. 

Народната банка на Југославија ги утврдува 
поблиските услови за давање на кредитите од став 
1 на овој член, со тоа што вкупниот обем на тие 
кредити не може да ги надмине рамките на креди-
тите утврдени со одлуката што Сојузниот извршен 
совет ја донесува врз основа на член 20 од Законот 
за паричниот систем." 

Член б 
Во член 22 став 1 зборовите: ,.чл. 20 и 21" се за-

менуваат со зборовите: „чл. 20, 20а, 21 и 32.". 
Член 7 

Во член 25 зборовите: „чл. 20 и 21" се замену-
ваат со зборовите: „чл. 20, 20а, 21 и 32.". 

Член 8 
Во член 53 став 2 по зборовите: „во странство" 

се додаваат зборовите: „и да увезува и внесува мо-
нетарно злато од странство." 

Член 9 
Во член 57 став 2 зборовите: ,,на банките и на 

другите финансиски организации, кои се должни" 
се заменуваат со зборовите: „на банките, на други-
те финансиски организации и на крајните корисни-
ци на средствата добиени по основите од чл. 19, 20, 
20а, 21 и 32 од овој закон, ком се должни". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Народната банка на Југославија, народните 

банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ја вршат контролата од овој. 
.член и со преглед на извештаите и на другата до-
кументација што ги добиваат од банките и од дру-
гите финансиски организации." 

Член 10 
Во член 58 став 5 по зборовите: „Народната 

банка на Југославија" се додаваат зборовите: „го 
утврдува редоследот на преземањето на мерките о ЈТ 
став 2 на овој член и". 

Член 11 
Во член 66 став 1 точка 10 по зборот: ,,метали" 

зборот: „и" се заменува со запирка, а по зборот: 
„изнесувањето4 се додаваат зборовите: „и увозот и 
внесувањето44. 

На крајот на точка 17 точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 18 
која гласи: 

„18) за донесувањето на прописите и за презе-
мањето на мерките во областа на девизното работе-

ње и на кредитните односи со странство, кога до-
несувањето на тие прописи односно преземањето 
на тие мерки, врз основа на Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство е од 
надлежноста на Народната банка на Југославија." 

Став 5 се брииге. 

Член 12 
Во член 76 ставот 2 се менува и гласи: 
„Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

работната заедница од став 1 на овој член и На-
родната банка на Југославија односно специјали-
зираната организација се уредуваат со самоуправна 
спогодба." 

Став 5 се менува и гласи: 
„Правата, обврските и одговорностите на работ-

ниците во работните заедници од став 1 на овој 
член се уредуваат сообразно со одредбите на За -
конот за основите на системот на државната упра-
ва и за Сојузниот извршен совет и сојузните орга-
ни на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78)." 

По став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„Начинот ка сообразната примена на одредбите 

од законот од став 5 на овој член се утврдува со 
Статутот на Народната банка на Југославија/ ' 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

441. 
Соборот на републиките и покраините на Соб-

ранието на СФРЈ, на седниците одржани на 10 јуни, 
2 и 3 јули и на 16 јули 1981 година, го разгледа Из-
вештајот на Сојузниот извршен совет, со експозето 
на Веселин Ѓурановиќ, претседател на Сојузниот 
извршен совет за остварувањето на ОпштествениОТ 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 во 
1981 година, со оцена на можностите за развој во 
1982 година. 

Соборот на републиките и покраините посебно 
ги разгледа оцените на Претседателството на СФРЈ 
за актуелната стопанска ситуација и економските 
движења во нашата земја и Заклучоците на Прет-
седателството на СФРЈ за непосредните задачи во 
остварувањето на политиката за економска стаби-
лизација и, во врска со тоа, го ислуша излагањето ' 
на Петар Стамболиќ потпретседател на Претседа-
телството на СФРЈ. 

Тргнувајќи од сегашната општествено-економ-
ска ситуација и од содржината на расправата во 
работните тела на Соборот и на седниците на Собо-
рот, од ставовите и оцените на Третиот конгрес на 
самоуправувачите на Југославија, Соборот на ре-
публиките и покраините, врз основа на член 136 од 
Деловникот на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 16 јули 1981 година, ги донесува следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
I 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ се согласува со оцените содгжани 
во Извештајот на Сојузниот извршен совет и при-
тоа укажува дека тие оцени беа присутни во рас-
правите и заклучоците донесени во Соборот на ре-
публиките и покраините, посебно при донесување-
то на сегашниот петгодишен план и Резолуцијата 
за неговото остварување во оваа година. Соборот ги 
поддржува оцените и Заклучоците на Претседател-
ството иа СФРЈ за крупните материјални и општес-
твени проблеми на остварувањето на Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 во 1981 година. 
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Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ оценува дека основните економ-
ски и општествени цели и задачи на Планот утвр-
дени со Резолуцијата за 1981 година не се оствару-
ваат, особено во спроведувањето на економската ста-
билизација и развојот на самоуправувањето и дека 
поради тоа стопанските и социјалните проблеми во 
1981 година стануваат потешки, Ова се гледа особено 
во следново: се продлабочува диспропорциј ата помеѓу 
расположивиот производ и финалната потрошувач-
ка; планираниот растеж на производството се ос-
тварува со големи тешкотии; планираниот извоз на 
стоки не се остварува на конвертибилното подрачје, 
што го заострува проблемот на дефицитот на плат-
ниот биланс; инвестиционата активност ги преми-
нува реалните можности на средствата за акумула-
ција и дополнителните средства од странство, а не 
се остварува ни промена на структурата на инве-
стициите во правец на остварување на целите и 
задачите од Планот; се продолжува парцијализаци-
јата на југословенскиот пазар и автархијата со 
потиснување на дејствувањето на економските за-
конитости; инфлацијата, поради бројните стопански 
нарушувања и однесувања на субјектите ита стопа-
нисувањето и на другите фактори, достигна мошне 
високо ниво, што од своја страна натаму го продла-
бочува проблемот на општествената репродукција и 
ја нарушува социјалната положба на работниците; 
продолжува падот на реалните лични доходи; на 
сите нивоа слабее одговорноста во поглед на приме-
ната на постојните законски прописи, договори и 
спогодби и спроведувањето на утврдената економ-
ска политика и, во врска со тоа, изостанува презе-
мањето на соодветни санкции. 

II 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ смета дека е неопходно сите но-
сители на планирањето решително да се заложат 
за спроведување на договорените мерки и да пре-
земат нови мерки и тоа како економски, така и 
политички и административни, што би обезбедиле 
извршување на Општествениот план на Југослави-
ја во оваа година. Мора да се зголеми одговорноста 
на сите општествено-политички заедници и на дру-
гите субјекти за преземање мерки заради отстрану-
вање на основните нарушувања и проблеми. Собо-
рот ги нагласува посебните обврски на Сојузниот 
извршен совет во подготовката на законските и 
другите мерки со кои се интервенира во стопански-
те текови, заради остварување на економската и 
социјалната политика во оваа година. Во таа смис-
ла Соборот заклучува: 

1. Организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации, со поддршка на општес-
твено-политичките заедници, треба да ги преземат 
сите мерки за остварување на со Резолуцијата 
предвидената стапка на растежот и структурата на 
производството, во согласност со потребите за зго-
лемување на извозот, снабдување на домашниот 
пазар и рационализација на увозот. 

2. Заради подобрување на положбата на нашата 
земја во економските односи со странство: 

а) неопходно е мерките на економската поли-
тика и вкупното однесување на сите субјекти да 
бидат во функција на .зголемувањето на извозот на 
стоките и услугите (предимно стоките од повисока 
фаза на преработка и другите производи засновани 
врз поголемото учество на домашните ресурси, 
знаење и технологија во сите дејности) и намалува-
њето на дефицитот на платниот биланс и степенот 
на задолженост на земјата. Треба да се преземат 
дополнителни усилби и мерки за забрзување на из-
возот на конвертибилното подрачје; 

б) остварувањето на проекцијата на платниот 
ек девизниот ^биланс и платнобилансните и девизно-

биленените позиции е обврска за која, освен феде-
рацијата, посебна одговорност имаат социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни 
покраини, самоуправните интересни заедници за 
економски односи со странство и организациите на 
здружен труд. Сојузниот извршен оовет и Народна-
та банка на Југославија се одговорни да го оневоз-
можат прифаќањето на пријави за увоз над про-
порциите на платниот биланс и плаќањето на 
увозот на СТОКИ да се врши во согласност со оства-
рениот девизен прилив и во рамките на договоре-
ниот платен дефицит. Ќе се заостри одговорноста 
на носителите на долгови спрема странство своите 
обврски уредно и приоритетно да ги извршуваат. 
Во врска со тоа, Народната банка на Југславија, во 
рамките на своите права и должности, ќе презема 
решителни мерки тие субјекти уредно да ги извр-
шуваат своите обврски. Народната банка на Југо-
славија е одговорна за тоа нивото на странските 
краткорочни кредити до крајот на 1981 година да 
се задржи во определените рамки; 

в) активната политика на реалниот курс на ди-
нарот треба поефикасно да ги поддржи усилбите за 
зголемување на извозот и на девизните приходи за 
извршување на платниот биланс на Југославија и 
за намалување на увозот; 

г) да се зајакнува конкурентната способност на 
извозното стопанство на светскиот пазар предимно 
со јакнење на квантитативните фактори на стопани-
сувањето и со растоварување на извозното стопан-
ство од даноците и од определени придонеси на си-
те нивоа. Освен средствата што се издвојуваат од 
изворните приходи на федерацијата и што и се от-
стапуваат на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство за поттикнување 
на извозот, социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покраини треба да изнајдат 
дополнителни решенија во рамките на своите за-
конски овластувања и можности; 

д) социјалистичките . републики и социјалистич-
ките автономни покраини во спроведувањето на до-
говорената политика за намалување на степенот на 
задолженоста треба да преземаат мерки што ќе 
обезбедат странските кредити да бидат употребува-
ни така што нивното користење максимално да 
придонесува за зголемување на извозот и за по-
добрување на платниот биланс на земјата. Народ-
ната банка на Југославија и Сојузниот извршен со-
вет мораат да ги преземат сите мерки со кои ќе 
го оневозможат пречекорувањето на обемот на за-
должувањето во странство над рамките договорени 
со платниот биланс; 

ѓ) самоуправните интересни заедници на соци-
јалистичките републики и на социјалистичките ав-
тономни покраини за економски односи со стран-
ство, Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, банките и другите 
органи треба да му додат целосна поддршка и да го 
поттикнуваат непреченото здружување на трудот и 
средствата и на девизните средства на единствениот 
југословенски пазар, а врз основа на чл. 67 и 68 од 
Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство. За таа цел треба договорно да ги 
утврдат со законот предвидените механизми; 

е) самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство и банките ќе го поттик-
нуваат здружениот труд да оствари дополнителни 
извозни ефекти, вклучувајќи ги можностите за 
зголемување на увозот, заради поттикнување на 
извозните ефекти, со одговорност за спроведување 
на платнобилансните позиции; 

ж) неопходно е интересните заедници за еко-
номски односи со странство на социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини 
да ги уедначат критериумите во поглед на третма-
нот РГ положбата на организациите на здружен труд. 
Потребно е да се преземаат мерки што ќе ги от-
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странат негативните аспекти на постојната практи-
ка во спроведувањето на политиката за реализаци-
ја на платнобилансните позиции на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини, што ќе придонесе за јакнење на един-
ството на југословенскиот пазар и позитивно ќе 
влијае врз нашата размена со странство; 

з) во согласност со спроведувањето на полити-
ката за стабилизација и нагласената потреба од 
Штедење, сите субјекти на општеството се должни 
да подготват програми и да преземат енергични 
мерки за остварување на рационален увоз што мора 
да биде насочен во правец на зголемување на из-
возот и снабденоста на пазарот и соодветно намалу-
вање на нестоковниот девизен одлив; 

6) потребно е поактивно да се преземаат мерки 
нашите економски односи со земјите во развој да 
се зголемуваат во согласност со заклучоците што ги 
донесе Собранието на СФРЈ за соработката со овие 
земји. За таа цел треба натаму да се подобруваат 
условите за размена со земјите во развој, и да се 
преземат и други потребни мерки; 

и) потребно е што побрзо и првенствено врз 
економска основа да се создадат услови за функ-
ционирање на девизниот пазар; 

ј) потребно е да се преземаат мерки за спречу-
вање на незаконитостите во нестоковниот девизен 
промет. 

3. И натаму се одржува високиот несклад во 
стоковнопаричните односи, што врши силен прити-
сок врз трошоците на производството, врз растежот 
и нарушувањата во односите на цените и трошоци-
те на животот. 

Неопходно е сите носители на одлуки да разра-
ботат и да преземат мерки за отстранување на под-
лабоките причини за нарушувањата на пазарот и 
инфлацијата на цените, за да може во што покра-
ток рок да се создадат услови за дејствување на 
пазарните законитости и за доследна примена на 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените.' 

Во услови на висок растеж на цените и други 
нарушувања на пазарот, неопходни се мерки за 
непосредна контрола на цените и неопходно е сите 
стопански и политички субјекти доследно да ги 
спроведат овие мерки. 

Во создадената ситуација на пазарот треба да 
се преземат мерки со кои ќе се остварува поповол-
на глобална и структурна усогласеност во стоков-
нопаричните односи, постепено ќе се намалува пос-
тојниот притисок на трошоците на заедничката и 
општата потрошувачка што го оптоваруваат мате-
ријалното производство и го поттикнуваат интензи-
тетот на инфлацијата, ќе се отстрануваат постепено, 
врз база на посебна програма, мошне изразените 
нарушувања во ценовните односи, и ќе се преземат 
и други мерки што ќе имаат непосреден антиин-
флационен карактер (особено во областа на запа-
зувањето на реалната вредност на општествените 
средства за производство, кредитите, каматните 
Стапки, санацијата на загубите итн.). 

4. Во областа на кредитно-монетарната полити-
ка и натаму постојат крупни проблеми во оствару-
вањето на целите и задачите на Општествениот 
план на Југославија во оваа година и бидејќи мер-
ките во оваа област не се доволно ефикасни, оваа 
област е едно од жаришта на инфлацијата. Поради 
тоа е неопходно: 

а) решително да се спроведе утврдената кре-
дитно-монетарна политика во оваа година и да се 
забрза доградбата ка монетарно-кредитниот и бан-
карскиот систем, а пред се во областа на примар-
ната емисија; 

б) стриктно да се спроведува утврдената поли-
тика за намалување на користењето на краткороч-
ните средства за долгорочни пласмани за основни 
средства; 

в) примарната емисија да се користи за финал-
на потрошувачка само за обврските утврдени во 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година и во Резолуцијата за 1981 го-
дина; 

г) Народната банка на Југославија со свои мер-
ки да ги одржи планираните пропорции и рамки 
утврдени со проекцијата на моне тарно -креди ти ата 
политика за 1981 година и да обезбеди редовна нап-
лата на кредитите од примарната емисија; 

д) Службата на општественото книговодство на 
Југославија и другите надлежни органи одговорно 
и доследно да ги вршат своите функции и да пре-
земаат санкции во случаите-на финансиска недис-
циплина и незаконито однесување; 

ѓ) решително да се зголеми одговорноста на де-
ловното банкарство во областа на инвестеционата 
активност, за да се оневозможи да се засноваат 
инвестициони одлуки надвор од реално обезбедени-
те средства. Потребно е да се обезбеди пореален 
однос помеѓу вложувањата во обртни и основни 
средства, како и зголемување на сопственото учес-
т,во во инвестициите за основни средства; 

е) што побрзо да се утврди таква политика наѓ 
каматните стапки за да може каматата поактивно 
да дејствува врз стабилизацијата на стопанските 
текови, порационалното користење на паричните 
средства и поефикасното насочување на распо-
ложливите средства . 

5. Со зголемување на продуктивноста на трудот 
и со економично работење, треба да се запре ната-
мошното опаѓање на реалните лични доходи на ра-
ботните луѓе. Со мерките на социјалната политика 
треба да се заштити стандардот на работниците со 
најниски лични приходи. 

6. Со издвојување средства за заедничка и оп-
шта потрошувачка над рамките предвидени со 
Резолуцијата за оваа година, се влошуваат матери-
јалните услови на здружениот труд и се поттикну-
ваат факторите на инфлацијата. Поради тоа е не-
опходно: 

а) да се обезбедат такви механизми за тековно 
алиментирање на овие видови потрошувачка со кои 
се спречува да се формираат вишоци на средства 
надвор од стопанството, вон рамките утврдени со 
Резолуцијата за 1981 година; 

б) сите општествено-политички заедници и дру-
гите корисници на општествен доход треба да ги 
преиспитаат своите програми на актвиноети и рас-
ходите, како и обемот на установените права на ко-
рисниците, за да се постигне нужниот степен на 
општествена рационалност во насочувањето и 
употребата на општествениот доход. Во таа смисла 
е неопходно да се разгледа целесообразноста на 
постоењето на соодветни институции во земјата и 
во странство што се финансираат како форма на 
општата, односно заедничката потрошувачка, и да 
се преиспита состојбата и практиката на самоуправ-
ното интересно организирање во општествените 
дејности и материјалното производство, како и ра-
ционалноста на организацијата во општествените 
дејности; 

в) да се преиспитаат, на сите нивоа, прописите 
и практиката што ги зголемува трошоците на ад-
министративните, финансиските, книговодствените, 
комерцијалните и други работи, како во општестве-
но-политичките заедници, така и во стопанството 
и општествените дејности и да се обезбедат услови 
битно да се намалуваат тие трошоци; 

г) да се спречи прелевањето на општествените 
средства во лични средства. Даночната политика 
треба да биде во функција на оваа задача. 

7. Надлежните органи во социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини ќе 
преземаат ефикасни мерки за водење на инвести-
циите во рамките на реално расположливите сред-
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ст ва, за насочување на акумулацијата кон приори-
тетите утврдени со Планот, а првенствено кон 
побрзо завршување на објектите што ќе обезбедат 
зголемување на производството, пред се за зголе-
мување на извозот и намалување на увозот. Ин-
веститорите, банките и органите на општествено -
-политичките заедници треба да ја преиспитаат 
оправданоста на сите инвестиции што се во тек и 
да ја запрат изградбата на објекти, во согласност 
со определувањата во Општествениот план на Ју-
гославија. 

8. Значајно прашање на економската политика 
и на остварувањето па економската стабилизација 
е здружувањето на трудот и средствата и побрзото 
поврзување на основните, работните и други ор-
ганизации во пошироки планско-деловни заедници. 
Стопанската комора на Југославија треба да пове-
де иницијатива за самоуправно планско спогодува-
ње на ниво на целото југословенското стопанство. 
Економската политика треба да ги стимулира тие 
процеси на поврзување. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ ја констатира акутноста на проб-
лемите на натамошниот развој, као и економски 
ефикасното функционирање на големите техничко-
технолошки системи (железниците, ПТТ, електро-
стопанството), како во однос на унапредувањето на 
општествено-економските односи во нив, така и во 
однос на самоуправното организирање и ангажира-
ње на општествени средства за побрз развој на огне 
системи. 

9. Општествено-економските движења и состој-
бата во поглед на извршувањето на Планот во оваа 
година налаѓаат сите стопански и политички суб-
јекти активно да ги следат тековните општествено-
-економски движења и одговорно да се однесуваат 
спрема мерките со кои се спроведуваат утврдените 
договори и Планот, како и мерките што сега се ут-
врдуваат заради совладување на наведениве проб-
леми на општествената репродукција. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ ги поддржува мерките на Сојуз-
ниот извршен совет што се насочени кон оствару-
вање на договорената економска политика за 19^1 
година и укажува на тоа дека подолгорочно^ 
решавање на овие проблеми бара мерки што ќе 
овозможат натамошен развој на самоуправувањето 
и дејствувањето на економските законитости во 
стопанисувањето и ќе создаваат потребна мотива-
ција кај работниците, како и ка ј организациите на 
здружен труд, да се ангажираат во планирањето, 
создавањето и употребата на средствата, заради по-
упешен развој на производството и инвестирањето 
во областите што имаат пошироко значење за вкуп-
ниот стопански развој на Југославија. 

III 
Сојузниот извршен совет и извршните совети 

на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини треба да 
обезбедат услови и да преземат мерки побрзо и 
поефикасно да се обезбеди соработка во врска со 
мерките и актите што Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ ги донесува со 
согласност на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покра ини. 

Сојузниот извршен совет и извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини треба да 
обезбедат побрзо и поефикасно договарање за сите 
прашања што се предмет на договарање помеѓу 
Сојузниот извршен совет и извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини и другите 
потписници на договорите. 

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди крајните 
рокови за постигнување договори, доколку тие ро-

кови не се утврдени со соодветни одлуки на Соб-
ранието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет, соодветните органи не 
социјалистичките републики и на социјалистичките 
автономни покраини, Стопанската комора на Југо-
славија и другите субјекти ќе ги утврдат, во соглас-
ност со утврдените рокови, сите договори и соодвет-
ните самоуправни спогодби во врска со прашањата 
што произлегуваат од III дел од Општествениот 
план на Југославија. За текот на договарањето за 
овие прашања, Сојузниот извршен совет ќе поднесе 
исцрпна информација во Соборот, заедно со другите 
аналитички документи што се донесуваат при под-
готовката на резолуцијата за 1982 година. 

IV 
Соборот на републиките и покраините на Соб-

ранието на СФРЈ го прифаќа становиште^ на 
Сојузниот извршен совет дека условите за спрове-
дување на Планот во 1982 година се битно зависни 
од успехот на економската политика во оваа годи-
на, односно од ефикасноста на сите овие мерки што 
се доградуваат заради остварување на задачите во 
оваа бодина. 

Се прифаќа, исто така, становиште^ дека рам-
ки на подготвувањето на резолуцијата за 1982 го-
дина треба да бидат реалната општествено-економ-
ска ситуација, Општествениот план на Југославија, 
договорите и самоуправните спогодби со кои, во 
смисла на III дел од Планот, ќе бидат конкретизи-
рани обврските на сите учесници, потоа неопходна-
та динамика на стопанскиот растеж, како и ната-
мошните усилби заради економска стабилизација. 
Економската политика во федерацијата, како и во 
републиките и покраините, мора да направи сврту-
вање заради остварување на материјалните и 
суштествените цели на петгодишниот план во 
поглед на утврдување и реализација на приорите-
тите и завршување на значајните инвестиции и 
про јаву вање на квалитативни фактори на стопани-
сувањето. 

Политиката на општествено-економскиот развој 
во 1982 година треба да се заснова врз: 

— доследното остварување на политиката за 
економска стабилизација, цел за која треба да се 
утврдат конкретни мерки со кои ќе се обезбеди 
остварувањето на таа политика. Треба да се обезбе-
ди остварување на поскладни стоковно-парични 
односи и усогласување на сите форми на потрошу-
вачката со расположливиот општествен производ, 
односно доход; 

— јакнењето на извозната способност на сто-
панството, зголемувањето на извозот, посебно на 
конвертибилното подрачје, намалувањето на дефи-
цитот на платниот биланс и задолженоста спрема 
странство; 

— битното забавање на растежот на цените и 
инфлацијата; 

— посилното дејствување на економските зако-
нитости и на пазарните критериуми на стопанису-
вањето; 

— остварувањето на динамика на растежот во 
согласност со политиката за економска стабилиза-
ција и со можностите за увоз во рамките на сред-
ствата остварени со извоз и на платнобилансните 
можности. 

Сите мерки што се донесуваат кон резолуцијата 
за 1982 година треба да се утврдат истовремено со 
Резолуцијата, за да можат организациите на здру-
жен труд кон крајот на годината да располагаат со 
сите основни мерки и инструменти на економската 
политика. Во врска со тоа, во смисла на принципот 
на оредбено планирање, неопходно е да се обезбеди 
координирана работа врз подготвувањето на резо-
луцијата за 1982 година со придружните мерки, на 
ниво на федерацијата и во републиките и автоном-
ните покраини. 
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Со договор на републиките и автономните пок-
раини, на стопанските комори и здруженијата на 
производители треба да се подготват конкретни 
програми што ќе обезбедуваат подобро користење 
на капацитетите во наредната година и побитно 
зголемување на производството, програмирано под-
готвување на југословенското стопанство за битно 
зголемување на извозот во наредната година и дру-
ги задачи од кои зависат процесот на стабилизаци-
ја и изгледите за реализација на сегашниот сред-
норочен план. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ повторно нагласува дека пресуден 
фактор во оваа политика на организациите на 
здружен труд е создавањето и располагањето со 
доходот од страна на организацијата на здружен 
труд, како и стабилноста во поглед на дефинира-
њето на условите за стопанисување. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ, во согласност со своите уставни 
функции, ќе ја зајакне активноста врз предлагање-
то и донесувањето мерки од своја надлежност и вр-
шењето политичка контрола над спроведувањето 
на утврдената политика и во таа смисла ќе подго-
тви своја програма за работа. 

Сојузниот извршен совет, до крајот на октом-
ври годинава, ќе поднесе извештај за спроведува-
њето на овие заклучоци. 

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

Бр. 06.3-115/81-046 
16 јули 1981 година 

Белград 

Собор на републиките и покраините на Собранието 
ва Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Претседател 
на Соборот на 
републиките 
и покраините, 

Зоран Полич, с. р. 

442. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 15 јули 1981 година, го разгледуваше 
остварувањето на политиката за економска стаби-
лизација. 

Тргнувајќи од оцените на Претседателството 
на СФРЈ за стопанската ситуација и економските 
движења во нашата земја, Заклучоците на Претсе-
дателството на СФРЈ за непосредните задачи во ос-
тварувањето на политиката за економска стабили-
зација, излагањето на потпретседателот на Претседа-
телството на СФРЈ, излагањето на претседателот 
на Сојузниот извршен совет во Собранието на 
СФРЈ за остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 
1981 година, со оцена на можностите за развој во 
1982 година, Резолуцијата на Третиот конгрес на 
самоуправувачите на Југославија и расправата во 
работните тела на Соборот и на седницата на Со-
борот, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на надлежноста на Собранието на СФРЈ и 
својот делокруг врз основа на член 136 од Делов-
никот на Собранието на СФРЈ на седницата од 15 
јули 1981 година, ги донесува следниве 

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

согласува со оцените и ставовите на Претседател-

ството на СФРЈ на актуелната стопанска ситуаци-
ја и економските движења во нашата земја и со 
Заклучоците на Претседателството на СФРЈ за не-ч 
посредните задачи во остварувањето на политика^ 
та за економска стабилизација. 

Сојузниот собор оценува дека економската си-? 
ту аци ја во земјата е мошне сериозна и сложена, 
зашто не се остваруваат основните цели и задачи 
утврдени со Резолуцијата за политиката за оства-
рување на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година. До-
сегашните, активности и преземени мерки во спро-
ведувањето на договорената економска политика 
не ги дадоа очекуваните резултати, па поради тоа 
основните стопански текови и натаму се неповолни. 
Тоа се гледа, пред се, во нарушувањата во општес-
твената репродукција, високата стапка на инфла-
ција, дефицитот на платниот биланс, порастот на 
животните трошоци и др. Кон тоа придонеса и за-
стојот во развојот на социјалистичките самоуправ-
ни односи, бавноста и недоследноста во примената 
на системските решенија, потиснувањето на објек-
тивните економски законитости, нарушувањето на 
единството на југословенскиот пазар, се уште нис-
ката продуктивност на трудот, прекумерниот рас-
тела на инвестиционата, општата и заедничката по-
трошувачка и др. Причините за тоа ег и во недо-
волната доследност и одговорност во реализацијата 
на утврдената развојна и стабилизациона политика 
во извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти, како и во спроведувањето на склуче-
ните договори, општествените договори и самоуп-
равните спогодби. 

2. Тргнувајќи од обврските и задачите во ос-
тварувањето на политиката за економска стабили-
зација, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
својата активност во најголема мерка ќе ја насочи 
кон континуирано следење на спроведувањето на 
утврдената политика и извршувањето на сојузните 
закони, другите прописи и општи акти, како и кон 
утврдување на политиката за извршување на овие 
акти и обврски на Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи и организации во врска со тоа. 

Сојузниот собор порешително и поцелосно ќе 
врши политичка контрола над работата на Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та, како и општествени надзор над работата на 
одредени органи и самоуправни организации и за-
едници во федерацијата. 

Заради остварување на овие свои функции. Со-
јузниот собор ќе бара од Сојузниот извршен совет, 
сојузните органи на управата и соодветните органи 
и организации во федерацијата редовно и навреме-
но да го известуваат за состојбата и преземените 
мерки и активности во одделни области и за ре-
зултатите од преземените мерки, како и да пред-
лагаат неопходни мерки. 

Сојузниот собор ќе ја забрза работата врз до-
несувањето на системските закони за проширената 
репродукција и минатиот труд, за основите на пен-
зиското и инвалидското осигурување и за основите 
на општествениот систем на информирањето. Собо-
рот ќе ги анализира и ќе ги оцени резултатите во 
примената на веќе донесените закони, што имаат 
влијание врз остварувањава на развојната и стаби-
лизационата политика и врз натамошниот развој 
на^ самоуправните општествено-економски односи 
и ќе преземе мерки за да се создадат неопходни 
услови за нивна што поцелосна, подоследна и пое-
фикасна примена. Едновремено, Соборот ќе ја со-
гледа потребата за измени и дополненија на тие 

. закони. 
Сојузниот Собор, на Једна од наредните седници 

ќе ги разгледа досегашните резултати во реализа-
цијата на интервентните закони што ги донел, а 
што се однесуваат на ограничувањето на користе-
њето на општествените судства во областа на ин-
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ѕестиционата, општата и заедничката потрошувач-
ка, изградбата на енергетски објекти ца течни го-
рива итн. 

Сојузниот собор и неговите работни тела ќе из-
вршат анализа на досега донесените заклучоци на 
Соборот што се однесуваат на остварувањето на 
политиката за економска стабилизација, ќе го оце-
ни нивното досегашно спроведување и ќе преземаа 
мерки за нивна доследна реализација. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
заради утврдување на своите задачи во остварува-
њето на политиката за економска стабилизација, ќе 
ги преиспита програмите и плановите за својата рабо-
та и во нив ќе ги утврди приоритетните задачи. 

Сојузниот собор ги обврзува работните тела на 
Соборот, на една од наредните седници на Соборот, 
да ги предложат промените што треба да се извр-
шат во програмите и плановите за работа на Со-
борот. 

4. Во реализацијата на непосредните задачи во 
остварувањето на политиката за економска стаби-
лизација, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ: 

(а) посебно ја истакнува неопходноста од обез-
бедувањето на функционирање на единствениот 
југословенски пазар и на договорно утврдениот 
систем за функционирање на стоковните резерви и, 
за таа цел, преземање на неопходни мерки за от-
странување на причините што го нарушуваат един-
ството на тој пазар. Во врска со тоа, Соборот ќе го 
анализира извршувањето на донесените закони во 
оваа област и, врз основа на досегашните искуства, 
ќе ја оцени потребата од донесување на нови мер-
ки, па и закони, со кои ќе се обезбеди функциони-
рање на единствениот југословенски пазар; 

(б) по извршените ревизии во областа на инвес-
тициите, Сојузниот собор ќе ја оцени потребата од 
донесување на закон со кој ќе се ограничи распо-
лагањето со дел од општествените средства за фи-
нансирање на проширената општествена репродук-
ција. 

Службата на општественото книговодство и 
другите надлежни органи и служби се должни да 
обезбедат доследно спроведување на донесените 
прописи во врска со инвестициите, уште поефикас-
но да ја следат инвестиционата потрошувачка и 
изградбата на објекти, како и за тоа редовно да гр! 
информираат органите на самоуправувањето и со-
бранијата на општествено-политичките заедници. 

(в) растежот на општата и заедничката потро-
шувачка мора да се задржи во рамките утврдени 
со Резолуцијата за оваа година. За таа цел, потреб-
но е надл-ежните органи во сите општествено-поли-
тички заедници, во што пократок рок, да донесат 
одлуки за намалување на стапката на даноците и 
придонесите, за да се избегне создавањето на ви-
шоци на приходите на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници. 

Потребно е да се оствари штедење и намалува-
ње на буџетската потрошувачка во сите општес-
твено-политички заедници. При изработката на. бу-
џетот на федерацијата за 1982 година треба да се 
преиспита буџетската потрошувачка на сите ко-
рисници на буџетот на федерацијата и да се про-
грамира .нејзиното натамошно намалување во однос 
на растежот на доходот. Едновремено, треба да се 
преиспитаат и програмите на ^стопанските инвес-
тиции во федерацијата; 

(г) смета дека е неопходно побргу да се реша-
ваат сегашните проблеми во областа на економски-
те односи со странство и уште подоследно и пое-
фикасно да се реализира нашата ориентација кон 
јакнење на извозот и задржување на платниот де-
фицит во планираните рамки. Потребно е да се из-
врши што посестран увид во целокупниот региона-
лен распоред на нашите економски односи со стра-
нство. Едновремено, Соборот бара доследно да се 

спроведуваат заклучоците на соборите на Собрани-
ето на СФРЈ за економските односи со странство^ 

Во нашиот натамошен развој треба повеќе да 
се ориентираме кон развој на сопствената наука 4 
технологија и, во врска со тоа, навремено да се до-
несе договор за стратегијата на технолошкиот раз^ 
вој; 

(д) инсистира, дека е потребно едновремено сб 
засилената борба за економска стабилизација, во 
организациите на здружен труд и во другите само-
управни организации и во општествено-политички-
те заедници да се согледаат сите социјални про-
блеми до кои нужно ќе дојде. Во тој поглед, треба 
да се утврдат мерки за неодложно решавање на 
овие проблеми, врз основите на солидарноста и со-
цијалната сигурност на работните луѓе. 

Во врска со тоа, Сојузниот собор смета дека % 
неопходно да се ангажираат сите општествени фак-
тори врз изнаоѓањето на можности и за побрзо вра-
ботување на младите. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги 
.поддржува досега донесените акти и преземените 
мерки на Сојузниот извршен совет во остварува-
њето на политиката за економска стилизација. 

Сојузниот извршен совет, во рамките на своите 
уставни надлежности, овластувања и одговорности, 
треба решително и без двоумеше да обезбеди ната-
мошно спроведување на политиката за економска 
стабилизација, да ги следи резултатите од донесе-
ните мерки и навремено да донесува и да предлага 
дополнителни мерки заради остварување на таа 
политика. 

Сојузниот извршен сов'гт треба редовно и цело-
сно да го известува Сојузниот собор за состојбата, 
појавите, проблемите и мерките што ги презема во 
оваа област. 

Сојузниот извршен совет треба редовно да ги 
известува соборите на Собранието на СФРЈ за теш-
котиите на кои наидува во процесот на договара-
њето. Во тоа, тој посебно треба да укажува во кои 
случаи и поради што доаѓа до отежнувања во из-
наоѓањето на заедничките интереси и одлуки, како 
и во остварувањето на веќе донесените одлуки и 
договори. 

Заради поцелосно остварување на политичка 
контрола и увид на Сојузниот собор во работата на 
сојузните органи на управата и другите сојузни ор-
гани и организации, како и заради заострување на 
непосредната одговорност на тие органи и органи-
зации пред Собранието на СФРЈ, потребно е овиЈе 
органи и организации непосредно и редовно да го 
известуваат Сојузниот собор за својата работа и за 
задачите и проблемите во остварувањето на поли-
тиката за економска стабилизација. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оце-
нува дека е неопходно да се унапреди и да се на-
прави поефикасен системот на договарање на репуб-
ликите и автономните покраини во остварувањето 
на заедничките интереси во федерацијата и да се 
обезбеди влијание на самоуправно организираниот 
здружен труд во процесот на договарањето за ос-
новните прашања на развојот на земјата. 

Во Собранието на СФРЈ, во постапката за усо-
гласување на ставовите и интересите во донесува-
њето на законите и другите општи акти, како и во 
спроведувањето на донесените акти и утврдените 
договори, потребно е конкретно да се укажува за 
кои ставови и интереси се залагаат одделни учес-
ници во договарањето и утврдувањето на заеднич-
ката политика, зошто доаѓа до застој во процесот 
на договарањето и кој не ја спроведува усвоената 
политика и донесените одлуки. За сево ова, треба 
редовно да се известува најшироката општествена 
јавност. 

Сите органи и организации во федерацијата се 
должни, во својата работа, да остварат што поцело-
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сна и непосредна соработка со соодветните органи 
во републиките и автономните покраини, заради 
што поуспешно спроведување на заеднички дого-
ворената и утврдена политика и, на тој начин, да 
придонесат кон јакнењето на нашето социјалистич-
ко смоуправно заедништво. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува дека борбата за уставност и законитост -е долж-
ност на сите органи на власта и самоуправувањето и 
на сите самоуправни организации и заедници. 

Сојузниот собор посебно ја нагласува обврската 
на органите на правосудството, Службата на опш-
тественото книговодство, царинските служби, ин-
спекциските служби и другите служби за надзор и 
контрола безкомпромисно и доследно да ги презе-
маат сите законски и други мерки за спречување 
на незаконитите појави и стопански престапи и 
прекршоци со кои се ,крши законитоста во стопан-
ството, посебно во областа на пазарот и цените и 
се нарушува политиката за економска стабилиза-
ција. Тие се должни навремено да го известу-
ваат Соборот за појавите и проблемите што ги 
имаат во работата во врска со примената на зако-
ните и другите прописи и политичките притисоци 
што се вршат врз нив, за причините за незаконито 
однесување, како и да предла.гаат соодветни мерки. 

Сојузниот собор ќе го разгледа остварувањето 
и развојот на општествената самозаштита и ќе ут-
врди програма на мерки и акции за нејзин уште 
поуспешен развој, како функција на социјалистич-
кото самоуправување. 

В. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ре-
шително ќе се заложи за јакнење на одговорноста 
на сите органи и носители на самоуправните, јав-
ните и другите општествени функции што се не-
посредно одговорни за извршувањето на целите и 
задачите што произлегуваат од остварувањето на 
политиката за економска стабилизација. , 

Потребно е да се повикуваат на одговорност 
сите органи, организации и поединци, за неизвршу-
вање на преземените Задачи и обврски во спрове-
дувањето на утврдената политика и во извршува-
њето на законите и другите општи акти во оствару-
вањето на политиката за економска стабилизација, 
вклучувајќи ги и Крајните мерки за отповик и раз-
решување од самоуправните, јавните и другите 
општествени фз^нкции што им се доверени. Ова 
особено од гледиштето на недоследноста и бавноста 
во спогодувањето и договарањето, неизвршувањето 
на преземените обврски, неспроведување^ на дого-
вореното, како и неизвршувањето на своите устав-
ни и законски овластувања и обврски. 

За да може личната и колективната одговор-
ност на сите самоуправни и општествени субјекти 
во нашиот општествено-политички систем да стане 
составен. дел на вкупната општествена акцрца во 
остварувањето на политиката за економска стаби-
лизација, потребно е да се преиспитаат соодветните 
закони и други општи акти и самоуправни општи 
акти на самоуправните организации и заедницр! од 
гледиштето на утврдувањето на видот, условите и 
постапката за остварување одговорноста на сите но-
сители на општествените функции. Непосредно со 
тоа, неопходно е да се создадат услови и претпоставки 
за да може одговорноста во секој конкретен случај да 
се согледа, да се утврди и да се спроведе. 

Во тој поглед, потребно е доследно да се оства-
рува јавност во работата на органите на власта и 
самоуправувањето, да се развива критички однос 
спрема работата и одлуките на одделни органи и 
организации, да се развиваат формите на општест-
вен надзор, како и организирано и ефикасно да со 
спроведуваат сите форми и мерки за најширока 
општествена контрола. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на тоа дека доследно остварување на полити-
ката за економска стабилизација може и мора да 

се постигне со непосредно ангажирање на сите суб-
јекти на општествено-политичкиот систем на соци-
јалистичкото самоуправување. За таа цел, неопход-
но е сите организации и заедници, нивните делега-
ции и делегати, собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и нивните органи и сите органи-
зирани социјалистички сили, да ги утврдат прио-
ритетните задачи во оваа област и носителите на 
нивното извршување, да донесат соодветни одлуки 
и да ги преземат сите неопходни мерки заради до-
следна реализација на донесените одлуки и дого-
вори во остварувањето на политиката за економска 
стабилизација. 

Изразувајќи ги интересите на работните луѓе, 
организирани во самоуправните организации и за-
едници и во општеетвено-политичките организации, 
Сојузниот собор истакнува дека делегациите на ос-
новните организации на здружен труд и на другите 
самоуправни организации и заедници, преку кон-
ференциите на делегациите и другите форми на 
поврзување на делегациите по основ на работата и 
другите заеднички интереси, или интересите во оп-
штествено-политичката заедница, треба да оствару-
ваат пошироки договори за непосредните активно-
сти во остварувањето на заедничките интереси во 
реализацијата на политиката за стабилизација. За 
таа цел, и делегатите на Сојузниот собор треба во кон-
ференциите на делегациите и делегатите да земат у-
чество во разгледувањето на основните прашања и 
задачи на политиката за економска стабилизација 
и одговорно да придонесуваат за нивното решавање. 

За остварување на целите и задачите на поли-
тиката на економската стабилизација посебно е зна-
чајно што поцелосно и подоел едно функционира-
ње на целокупниот делегатски систем. За таа цел, 
е потребно сите општествени фактори, а посебно 
организираните социјалистички сили, да вложат 
напори за надминување на бројните слабости во тој 
систем, што пред се се изразуваат во проширената 
практика одлуките, што се во надлежност на само-
управното и делегатското одлучување, фактички да 
се донесуваат вон од делегатскиот систем. 

Во собранискиот начин на работа и одлучување 
треба побрзо и порешително да се надминува прак-
тиката предлагањето на политиката и подготвува-
њето на одлуките во најголем дел да е се уште во 
извршните и управните органи, а не во самите со-
бранија на општествено политичките заедници и 
делегатскиот систем. На тоа му придонесуваат и 
определените слабости во работата и ангажирањето 
на делегатите во вршењето на нивната функција, 
пред се во поглед на потребата да изразуваат ав-
тентични интереси, потреби, ставови и предлози на 
самоуправните организации и заедници и на нив-
ните делегации во предлагањето на политиката и 
актите поцелосно да ги согледуваат заедничките 
и општите општествени интереси, како и понепо-
средно да се ангажираат во спроведувањето на ут-
врдената политика и донесените акти. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во 
рамките на својот делокруг, континуирано ќе ги 
следи и разгледува прашањата од својот делокруг 
од значење за остварување на политиката на еко-
номската стабилизација, тргнувајќи од овие заклу-
чоци и имајќи ги предвид предлозите и мислењата 
содржани во извештаите на работните тела и во 
расправата на седницата на Соборот. 

Сојузниот собор и во иднина ќе биде отворен за 
сите иницијативи и предлози што се однесуват на 
неговата активност во врска со остварувањето на 
политиката за економска стабилизација, а кои ги 
поведуваат и поднесуваат самоуправните организа-
ции и заедници, нивните делегации и делегати и 
организираните социјалистички сили, како и науч-
ната и стручната мисла. 
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И. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 30-8/81-030 
15 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томановиќ — Арнесен, с. р. 

443. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за ос-
новите на кредитниот и банкарскиот систем („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање по-

трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/77, 24/78, 14/79, 39/79, 45/80, 60/80 и 19/81) во 
член 11 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Исплатата на кредитите што се даваат за ку-
пување на јаглен банките нема да ја условуваат со 
поднесување на профактура, туку на чекот изда-
ден во смисла на став 1 од овој член ќе назначат: 
„за купување на јаглен". 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6. 
Член 2 

Во член 136 зборовите: ,,ст. 3 и 4" се заменуваат 
со зборовите: „ст 5 и 6.". -

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 313 
17 јули 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убилармп, с. р. 

444. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот проклет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/75), врз 
основа на согласноста со надлежните републички и 
покраински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И 

ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК 
1. На ,организациите 'на здружен труд што се за-

нимаваат со производство на добиточна храна и со 
одгледување на добиток им се забранува за произ-
водство на добиточна храна и за исхрана на добиток 
да употребуваат пченица. 

2. На земјоделците што произведуваат пченица 
им се забранува да употребуваат пченица за исхра-
на на добиток. 

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, сојузниот секретар за пазар и општи сто-
пански работи, во спогодба со претседателот на Со-
јузниот комитет за земјоделство, може да одобри 
пченица да се користи за исхрана на риби во риб-
ници, како и пченицата што не е погодна за човеч-
ка исхрана поради тоа што значително отстапува 
од пропишаниот квалитет да се користи за произ-
водство на добиточна храна. 

4 Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за прекршок земјоделецот што произведу-
ва пченица ако пченицата ја употребува за исхрана 
на добиток. 

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

Е п. бр. 326 
17 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

445. 
Врз основа на член ЗЗо став 5 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојз^зните органи на уп-
равата („Службен листана СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз?-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1. Со оваа одлука се пропишуваат работите од 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации што имаат привремен однос-
но повремен карактер. 

2. Под привремени и повремени работи, во сми-
сла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат 
следните работи од делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните.организации, и тоа: 

1) учество во изработката на сложени прописи, 
анализи и елаборати; 

2) учество во работата врз научни, стручни и 
истражувачки задачи; 

3) учество во работата на постојани и повреме-
ни комисии, работни групи и други работни тела 
формирани заради извршување на определени ра-
боти; 

4) учество во изработката на сложени експер-
тизи и давање на мислења; 

5) извршување на задачи и работи во врска со 
вонредни епидемиолошки ситуации во земјата и во 
светот; 

6) извршување на неодложни задачи за време 
на избивање на елементарни и други непогоди; 

7) работи на криптозаштита; 
8) работи на преведување; 
9) стенодактилографски работи, дактилограф-

ски работи и работи на умножување на матери-
јали; 

10) работи на средување на документи, како и 
работи на преземање и средување на архивска гра-
ѓа и регистратурски материјали; 

11) подготовка на податоци за електронска об-
работка; 
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12) работи на печатење, работи на коректура и 
книговезачки работи на одделни вонредни публи-
кации; 

13) работи на давање вонредни угостителски 
услуги (приеми, свечени ручеци, вечери и сл,). 

3. Вршењето на работите од точка 2 на оваа 
одлука, како привремени односно повремени рабо-
ти, ќе го наложи функционерот што раководи со 
сојузниот орган на управата односно со сојузната 
организација, ако тие работи не можат да ги извр-
шат рботниците на тој орган односно на таа орга-
низација и ако се обезбедени средства за тие на-
мени. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот д'ан од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 315 
17 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

446. 

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ",; бр. 35/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХУП СВЕТСКИ НАТ-
ПРЕВАР ВО КАЈАК И КАНУ НА МИРНИ ВОДИ, 
ВО БЕЛГРАД, ВО 1982 ГОДИНА, КАКО НАСТАН 
ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1982 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗ-

ДАДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

1. Се определува XVII светски натпревар во ка-
јак и кану на мирни води, во Белград, во 1982 годи-
на, како настан по повод на кој во 1982 година ќе се 
издадат пригодни ковани пари. 

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

Е. п. бр. 316 
17 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател. 
Гојко Убипарип, с. р. 

447. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната уп-
рава за царини, Сојузниот секретар за финансии 
прошишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ПЛО-
ЧИ, ФОЛИИ И ЛЕНТИ ВО ЦАРИНСКАТА ТА-

РИФА 

1. Декоративните плочи што се состојат од по-
веќе слоеви хартија меѓусебно врзани со фенолна 
смола и премачкани со меламинска (амино) смола, 
чиј површински слој е изработен од декодирана 

хартија што е различно бојадисана или печатена 
во вид на структурата на дрво (фурнир), односно 
во други дезени, со дебелина од 0,7 до 3 mm, голе-
мина 100x200 до 150x350 cm и специфична Тежина 
околу 1,45 кg/dm3, се класифицираат во тар. број 
39.01/6а од Царинската тарифа. 

2. Декоративните фолии наменети за лепење на 
површината на плочи иверици или на слични пло-
чи, составени од листови или ленти навиткани во 
ролни, со широчина од 60 до 220 sm чиј површин-
ски слој е изработен од декорирана хартија, со 
граматура од 0,40 до 100g/m2, импрегнирани со син-
тетичка амино-смола од групата на аминопласти од 
40 до 60%, со тоа што граматурата по импћрегни-
рањето може да биде од 60 до 250 ѕ/ш2 , се класи-
фицираат во тар. број 39.01/66 од Царинската та-
рифа. 

3. Декоративните ленти изработени на ист или 
сличен начин како декоративните фолии, навитка-
ни во ролни со пречник од ЗОО до 400 шш. со ши-
рочина од 15 до 35 mm, граматура од 200 до 400g/ m2, 
дебелина од 0,3 до 0,6 mm, специфична тежина до 
1,20 кg/dm2, се класифицираат во тар. број 39.01/66 
од Царинската тарифа. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 3-519/1 
13 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 

448. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), на предлог од директорот на Сојузната уп-
рава за царини, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СЛОЖЕНИ ОПТИЧКИ 

МИКРОСКОПИ ВО ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Центрирни микроскопи за машини алатки 
што служат за доведување на работниот предмет 
во точна положба пред почетокот на работата; мик-
рофони за контрола на формите и димензиите при 
производството на минијатурни делови и монтажа 
на склопови (производство на часовници, поулпро-
воднички елементи, електронски цевки и сл.); мик-
роскопи за мерење при производство на алат, из-
работка на навои и сл.; микроскоп!! што се поставу-
ваат на работен предмет заради мерење на цврсти-
ната на метали по Брине лова метода, контрола на 
печатарски букви, печатарски блокови и сл,; мик-
роскоп за спроведување на површинската обработка 
на предмети со површината на стандарден предмет 
и микроскоп што се приспособени за непосредна у-
потреба во производствени погони, се класифици-
раат во тар. број 90.12/1 од Царинската тарифа. 

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

Бр. 3-5893/1 
9 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, с. р. 
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449. 

Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и сојузниот секретар за 
внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕТО И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА, ЗЕМНИ ГА-

СОВИ И СЛОЈНИ ВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи при 

истражувањето и експлоатацијата на нафта, земни 
гасови и слојни води („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/79) во член 29 ставот 4 се менува и гласи: 

„По секое поставување на превентери и други 
уреди на устието на дупнатините, се врши испиту-
вање на непропустливоста на тие превентери, уре-
ди и споеви со притисок кој се очекува на устата 
на дупнатината. Резултатот од испитувањето е за-
доволителен ако за 15 минути намалувањето на 
притисокот на манометарот не е поголем од 10% од 
испитниот притисок." 

Член 2 
Во член 44 став 1 зборовите: „(цртежи 1 и 2)" 

се бришат, 
Во став 2 зборовите: „(цртеж 2)" се бришат. 
Во став 3 зборовите: „(цртеж 3)" се бришат. 
Во став 4 зборовите: „(цртеж 4)" се бришат. 

Член 3 
Во член 45 зборовите: „(цртежи 5, 6, 7, 8 и 9)" 

се бришат. 

Член 4 
Во член 46 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „(цртеж 8)" 

се бришат. 
Член 5 

Во член 47 ставот 2 се менува и гласи: 
„Околу резервоарите за течни гасови и нивно-

то преточувалиште за затворен систем и преточу-
валиштето за нафта, зоната на опасност од пожар 
мора да изнесува најмалку 30 т од работ на резер-
воарот, односно преточувалипггето." 

Член 6 
Членот 48 се менува и гласи: 
„Зоните на опасност од експлозија на пос-

тројките и уредите се прикажани на цртежите 1 до 
11, што се отпечатени кон овој правилник и прет-
ставуваат негов составен дел". 

Член 7 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Во зоните на опасност од експлозија смеат да 

се вградуваат електромотори електрични уреди и 
инсталации, во согласност со важечките прописи 
за електрични постројки и уреди на надземни мес-

та загрозени од експлозивни смеси, како и мото-
рите со внатрешно согорување од член 6 на овој 
правилник и рачни светилки со сигурносна изра-
ботка." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ 

Бр. 50-11960/1 
29 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. Р. 

450. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот др 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр 
38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА И ПРЕЃА ЗА КОТ 
Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Во Наредбата за определување на текстилни  
влакна и преѓа за кои е задолжително донесување 
на производителска спецификација („Службен лист 
СФРЈ", бр. 17/81) точка 4 се менува и гласи: 

„Оваа наредба влегува во силана 1 јануари 1982 
година." 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12167/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

451. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за! 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ МЕТРАЖНИ ПРОИЗВОДИ 
ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Во Наредбата за определување на текстилни 
метражни производи за кои е задолжително доне-
сување на производителска спецификација („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/81) точка 4 се менуван 
гласи: 
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„Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 
година." 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12168/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

452. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОБЛЕКУ-
ВАЊЕ ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВА-
ЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Во Наредбата за определување на текстилни 
производи за облекување за кои е задолжително 
донесување на производител ска спецификација 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/81) точка 4 се ме-
нува и" гласи: 

„Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 
год рта." 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12171/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

453. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 

Стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ПАРЧЕ 
ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Во Наредбата за определување на текстилна, 
производи на парче за кои е задолжително доне-
сување на производителот спецификација („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/81) точката 4 се мену-
ва и гласи: 

„Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 
година." 

2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12169/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

454. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОДНИ ПРОСТИРКИ ОД МАШИНСКА 
ОДНОСНО РАЧНА ИЗРАБОТКА ЗА КОИ Е ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ-

Т Е Л О Т СПЕЦИФИКАЦИЈА 

"1. Во Наредбата за определување на подни 
простирки од машинска односно рачна изработка 
за кои е задолжително донесување на производи-
телска спецификација („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/81) точката 4 се менува и гласи: 

„Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 
година." 

2, Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12170/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

455. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА. 
ЊЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ Е 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД 

ДИТЕЛСК А СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Во Наредбата за определување на текстилни 
производи за кои е задолжително донесување на 
производителска спецификација („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/81) точка 4 се менува и гласи: 

„Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1982 
година." 
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2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-12172/1 
6 јули 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,. 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

456. 
Врз основа на чл. 10 и 21 од Законот за Инте-

ресната заедница за станбена изградба и управува-
ње со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Собранието на Интересната заедни-
ца за станбена изградба и управување со станови-
те за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУШТОТО 
ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО 1981 

ГОДИНА 

1. За текуштото одржување на станбените згра-
ди со кои управува Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузни-
те органи (во натамошниот текст: Заедницата за 
домување) се издвојува дел од средствата во висо-
чина од 203/о од износот на наплатената станарина 
во 1981 година. 

2. За текуштото одржување на станбените 
згради што имаат деловен простор (локали и гара-
жи), покрај средствата од точка 1 на оваа одлука, 
се издвојува и дел од средствата во височина од 
20% од износот на наплатената закупнина, прес-
метана на просечната станарина на зградата во 
1981 година. 

3. Средствата од точ. 1 и 2 на оваа одлука Л 
припаѓаат на секоја станбена зграда со која упра-
вува и за која организира одржување Заедницата 
за домување. 

Со средствата од став 1 на оваа точка распола-
га органот на управувањето со станбената зграда. 

4. За становите на сојузните органи во мешови-
тите згради во Белград со кои управуваат и други 
заедници за домување, се издвојува дел од сред-
ствата во височина од 20% од износот на станари-
ната и закупнината и 1,6% на име на управување-
то, согласно со Самоуправната спогодба за начинот 
и условите за одржување и управување со мешо-
вити згради од 19 јануари 1978 година. 

5. Височината на делот од средствата за теку-
штото одржување на станбените згради, за станбе-
ниот фонд на сојузните органи надвор од терито-
ријата на град Белград, ќе се утврди со самоуправ-
на спогодба, односно со договор со заедниците за 
домување на соодветната општествено-политичка 
заедница, во согласност со нивните одлуки за теку-
штото одржување. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за издвојување 
средствата за текушто одржување на станбените 
згради и становите во 1980 година („Службен лист 
ва СФРЈ", бр. 36/80). 

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

Бр. 02/2-1415/7-81 
29 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Заедница-

та за домување, 
Лео Матес, с.р. 

у к а з и 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИ ЈА ВО ИРСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРСКА 

I 

Се отповикува 

Живан Борисавлева од должноста извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Ф ^ 
деративна Република Југославија во Ирска, со се-
диште во Лондон. 

II 

Се назначува 

Драги Стаменовиќ, извонреден и ополномогш 
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре^ 
публика Југославија во Обединетото Кралство на 
Велика Британија и Северна Ирска, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Ирска, со се-
дишта во Лондон. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
3 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателствато на 

СФРЈ, 
Ѕеrgej Кraigher, с.р. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 238 став 2 од Законот за 

феновите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-

ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА -СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За заменик на директорот на Сојузната управа 
За царини се назначува Ненад Мирковиќ, досега-
шен заменик на директорот на оваа управа. 

С. п. п .бр. 535 
1 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с.р. 

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за 
Основите на системот на државната управа и за 
,Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

За заменик на директорот на Сојузниот завод 
за патенти се назначува Благота Жарковиќ, досе-

гашен заменик на директорот на овој завод. 

С. п. п. 536 
I јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот 
Комитет за законодавство се назначува д-р Мио-
драг Митиќ, досегашен помошник на претседателот 
на овој комитет. 

С. п. п. бр. 537 
1 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за законодавство се назначува Његош Пајо-
виќ, досегашен претседател на Општинскиот суд во 
Бар. 

С. п. п. бр. 538 
1 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За помошник на претседателот на Сојузниот 
комитет за законодавство се назначува Миодраг 
Ганиов, досегашен помошник на претседателот на 
овој комитет. 

С. п. п. бр. 539 
1 јули 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од СР Х р в а т с к а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошњак Јосипа Јосип; 
— за особени заслуги и постигнати успеси вд 

работата од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Лукић Стјепана Јосип; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Галић Луке Силвестар; 
Пауденовић Дамјана Радован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барић Николе Марин. Деззоти Остава Звони-
мир, Хајдин Ладислава Никола. Ковачевић Имре 
Ивица, Лепшановић Драгана "Буро, Мерчеп Мате 
Мато, Орешковић Марина Маријан; 

—̂  за залагање во социјлистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Барић Стјепана Јосип, Фудерер Ивана Јосип; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алавања Дане Радоје, Худерер Паве Ивица, 

Медвед Ђуре Марко. Перанмћ Ивана Иван. Руж-
ман Мартина Бранко, НГутало Стјепана Никола, 
Ви данец Игњаца Фрањо, Вучак Јозе Иван; 

Од СР С р б и ј а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалист ичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јевђовић Растотира Миодраг. Недељковић Да-
нила Јован, Веселинови)? Светозара Бранислав, 
Влатковић Милава Андрија; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Матијатевиќ Павла Раденко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Арифи Муслије Ариф, Асентић Гојка Ристо, 

Бојовић Вучка Миодраг. Бокшан Стевана Бранко, 
Бошковић Станислава Будимир, Цвијовић Драге 
Дејан, Чворовић Михајла Недељко, Ћирковић 
Саздана Божидар, Дончић Уроша Александар. Гр-
бић Ивана Иванка, Игњатовић Ђорђа Часлав, Јо-
вановић Тихомира Миленко, Карамарковић Бран-
ка Хранислав, Квашчев Иза ма Радивој, Лазаре-
вић Андона Борислав, Милошевић Милована Мило-
рад, . Миловановић Павла Милан, Николић Светис-
лава Властимир. Новаковић Боже Илија, Пауно-
вић Живана Милорад. Пешић Сретена Никола 
Петровић Душана Драгољуб, Петровић-Николић 

Велимира Славица, Поповић Петра Бранко, Рабље-
но ић Михаила Драгољуб, Ристић Косте Риста, Сте-
вић Љубисава Милан, Субић Бранислава Милан, 
Томић Стојана Радивоје, Вељковић Михајла Дра-
гослав, Вуја новић-"Букелић Ђорђа Десанка,. Вукић 
Тодора Ранђел, Вуковић Милана Богољуб, Вуло-
вић Драгомира Живомир; 

— за особени заслуги на полето ва Јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Шутић Јанићија Станимир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брзаковић Димитрија Драгољуб. Чолић Алек-
сандра Радослав, Ћертић Обрада Димитрије, Ђор-
ђевић Душана Божидар, Ђукић Милоша Никола, 
Филиповић Божидара Радосав, Илић Михајла Дра-
гомир, Јовановић Божидара Драгољуб. Јовић Ву-
косава Милан, Краставчевић Милана Момир, Кр-
стић Борисава Добрица, Милановић Радета Сима, 
Поповић Гавре Добривоје, Прелевић Јагоша Чедо-
мир, Прелић Андрије Миодраг, Ристановић. Божи-
дара Симо, Саватовић Богдана Петари Славковић 
Милована Драгић, Терешченхо Стефана Миодраг, 
Тодоровски Рафаила Радисав, Веселиновиќ Све-
тислава Добривоје, Вујић Боже Богдан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Васа Векослав, Алимпић Живана Ста-

нислав, Антић Благоје Чедомир, Батистич Јожефа 
Јулиј, Бенедек Јосипа Ђуро, Богдаиовић-Крстић 
Драгутина Радмила, Боромиса Мирка .Никола, 
Бранковић Душана Миленко, Булић-Ђаконовић 
Стевана Јелена, Цуканић Драгомира Петар, Дакић 
Радош, Ђурановић-Бојић Војина Милеса, Ђурић 
Марка Душан, Филиповић Милутина Златибор, Го-
лубовић Витомира Русомир, Грбић Велимира Митар, 
Хроватин Силвестера Дарко, Игњатовић Чедомира 
Лазар, Илић Радослава Гојко, Јевтов Страдија Сто-
јан, Јовановић Живојина Божидар, Калуђерчић 
Николе Наталија, Карапанџић Милана Милена, 
Киш Матије Јосо, Кочановић Мила Жар-
ко. Костадинов Симеона Миодраг, Костић Михајла 
Милисав, Крунић Величка Живојин, Кубат Нико-
ле Здравко, Кузмановић Трипка Светолик, Лазић 
Витомира Радиша, Леђеновић Суље Шућро, Лон-
чар Лазара Милета, Љубић Ивана Вилхем, Макси-
мовић-Синђелић Миленка Олга, Маринко Јована 
Бранко, Марјановић-Симић Симе Јелисавка. Мар-
ковић Добросава Божидар, Матић Пантелије Љу-
бомир, Мехмеди Нешита Мехмед, Мићовић Видо-
сава Богољуб, Милићевић Радомира Милосав, Ми-
лошевић Ђорђа Љубомир, Мирковић Љубомира 
Драган, Митровић Милана Никодије, Мрваљевић 
Милутина Радомир, Насуфосни Емина Сејдин. Ни-
колић Богосава Бранислав, Николић Јевте Добри- ; 
воје, Нико л ић-Спаео јевић Момира Вера, 
Новаковић Боже Милан, Орловић Милорада 
Живојин, Павловић Михајла Александар, 
Павловић Михаила Милорад, Павловић Животе 
Радмила, Пешић Војислава Витомир, Петровр^ћ-
-Мл а дедовић Милоша Милан, Петровић Јордана 
Томислав, Поповић Светислава Мирослав, Ранчић-
-Томић Радисава Надежда, Руњевац Илије Сретен, 
Савић Живка Чедомир, Скалоњић Елмаза Заим, 
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Спасић Љубомира Божидар, Спасојевић Љубисава 
Драгић, Средојевић Љубисава Милорад, Стефано-
вић Николе Бранислав, Стефановић Добривоја Да-
рос лав, Стојановић Јована Илија, Сврзић Станоја 
Александар, Тасић Душана Слободан, Теофиловић 
Вукашина Радомир, Томић Миодрага Димитрије, 
Трајковић Јована Драгутин, Урошевић Николе Кр-
ста, Васић Будимира Момчило, Васић Владимира 
Слободан, Веровац Саве Никола, Вишњић Илије 
Бошко, Виторовић Селимира Гвозден, Вучковић 
Стојадина Ђорђе, Вујисић Марка Боривоје, Жикић 
Ђорђа Љиљана, Житник Светислава Фрања, Жив-
ковић-Стојадиновић Богољуба Слободанка, Живко-
вић Стевана Соња; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Исторовић Богосава Панајот, Коњевић Жике 

Бранислав, Лукић Гвоздена Митар, Манић Драго-
љуба Миле, Медвед Марка Мирко, Михајловић 
Стојана Петар, Михајловић Бранимира Слободан, 
Миљаковац Николе Петар, Ранђеловић Јосифа Бла-
гоје; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрамовић Марка Мијо, Адамовић Александра 
Славољуб, Анђелић Радаша Славко, Антоновић Љу-
бомира Петар, Баћовић Светозара Бранислав, Бо-
рисављевић Живка Радомир, Бурсаћ-Радак Михајла 
Гордана, Цакић Бошка Зоран, Ћирић Радомира Ми-
лован, Дијаматовић Милана Јован, Добријевић Ду-
шана Петар, Дујмовић Босиљка Томислав. Ферен-
чак Светислава Миланка, Гавриловић Гаврила Ста-
нимир, Голоб Ивана Божидар, Халиловић Рама Ла-
тиф, Илић Јевђена Миљко, Иветић Илије Богдан, 
Јанковић Велимира Витомир, Јеросимић Борисава 
Петар, Јовановић Милутина Љубиша, Кнежевић 
Илије Јован, Куртановић Рустема Адем, Летић Жи-
вана Маринко, Маодуш Саве Милош, Марјановић 
Здравка Милош, Миленковић Добросава Милија, 
Никодијевић Витомира Слободан, Николић Мето-
дија Богосав, Николић Влајка.Михајло, Перић Крс-
тивоја Ратко, Пилиповић Николе Душан, Прело-
вац Илије Саво, Савић Будимира Александар, 
Смаили Рамадана Ибрахим, Станковић Сава Срби-
слав, Станковић Стамена Станоје, Тешић-Трмчић 
Живојина Мирјана, Тодоровић Милуна Миломир, 
Узелац Обрада Мирко, Вукајловић Душана Радо-
ван. Вулић Владе Радисав, Зистакис Михајла Љу-
бица. 

Бр. 119 
19 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Цвкетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

440. Закон за измени и дополненија на За-
конот за Народната банка на Југослави-
ја и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покра-
ини — — — — — — — — — — 1045 

Страна 
441. Заклучоци на Соборот на републиките и 

покраините на Собранието на СФРЈ за 
стопанската ситуација и економските 
движења во нашата земја а во врска со 
заклучоците на Претседателството на 
СФРЈ за непосредните задачи во оства-
рувањето на политиката на економската 
стабилизација — — — — — — — 1046 

442. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за стопанската ситуација 
и економските движења во нашата земја 
а во врска со заклучоците на Претседа-
телството на СФРЈ за непосредните за-
дачи во остварувањето на политиката на 
економската стабилизација — — — 1050 

443. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — — — — — 1053 

444. Одлука за забрана на употребата на 
пченица за производство на добиточна 
храна и за исхрана на добиток — — — 1053 

445. Одлука за привремени и повремени ра-
боти што можат да се вршат во сојузни-
те органи на управата и во сојузните 
организации — — — — — — — 1053 

446. Одлука за определување на XVII светски 
натпревар во кајак и кану на мирни води, 
во Белград, во 1982 година, како настан 
по повод на кој во 1982 година ќе се из-
дадат пригодни ковани пари — — — 1054 

447. Упатство за распоредување на декора-
тивни плочи, фолии и ленти во Царин-
ската тарифа — — — — — — — 1054 

448. Упатство за распоредување на сложени 
оптички микроскопи во Царинската та-
рифа — — — — — — — — — 1054 

449. Правилник за измени на Правилникот за 
техничките нормативи при истражува-
њето и експлоатацијата на нафта, земни 
гасови и слојни води — — — — — 1055 

450. Наредба за измена на наредбата за опре-
делување на текстилни влакна и преѓа 
за кои е задолжително донесување на 
производителот спецификација — — 1055 

451. Наредба за измена на наредбата за опре-
делување на текстилни метражни произ-
води за кои е задолжително донесување 
на производителот спецификација — —1055 

452. Наредба за измена на наредбата за опре-
делување на текстилни производи за об-
лекување за кои е задолжително донесу-
вање на производите л ска спецификација 1056 

453. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на текстилни производи на 
парче за кои е задолжително донесување 
на производител ска спецификација -г 1056 

454. Наредба за измена на наредбата за опре-
делување на подни простирки од машин-
ска односно рачна изработка за кои е за-
должително донесување на производи-
те лека спецификација — — — — — 1056 

455. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на текстилни производи за кои 
е задолжително донесување на произ-
водител ска спецификација — — — — 1056 

456. Одлука за издвојување средства за те-
куштото одржување на станбените 

згради во 1981 година — — — — — 1057 
Укази — — — — — — — 1057 
Назначувања и разрешувања — — — — 1058 
Одликувања — — — — — — — 1058 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр, 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ,Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издазачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


