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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за утврдување и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 12 де-
кември 1979 година. 

ПР бр. 820 
12 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И 

НА ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за утврдување и распоредување на 

вкупниот приход и на доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77, 70/78 и 55/79) во член 82 зборовите: 
„во 1973 и 1979 година" се заменуваат со зборовите: 
,,во 1978, 1979 и 1980 година". 

Член 2 
Во член 83 зборовите: -,што во 1978 и 1979 годи-

на" се заменуваат со зборовите: „што во 1978, 1979 
и 1980 година", а зборовите: „на чистиот доход во 
1979 односно 1980 година" се заменуваат со зборови-
те: ,4на чистиот доход во 1979, 1980 односно во 1981 
година". 

Член 3 
Овој закон се применува од 1 јануари 1980 го-

дина. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

869. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 12 декември 1979 година, го раз-
гледа и усвои Предлогот од Претседателството на 
СФРЈ да се пристапи кон промена на Уставот на 
СФРЈ со кој се согласија собранијата на сите ре-
публики и автономни покраини и, врз основа на 
член 285 точка 1, а во врска со член 400 од Уставот 
на СФРЈ, донесе 

О Д Л У К А 
ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН ПРОМЕНА НА УСТА-

ВОТ НА СФРЈ 

1. Сојузниот собор ла Собранието на СФРЈ 
одлучува да се пристапи кон промена на Уставот 
на СФРЈ, во смисла на Предлогот од Претседател-
ството на СФРЈ, а заради подоследно остварување 
на начелото за колективна работа, одлучување 
и одговорност и примена на едногодишен мандат 
на претседателот односно претседавачот. 

2. Сојузниот собор и постави задача на Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за уставни пра-
шања да подготови и поднесе на разгледување до 
Сојузниот собор текст на нацрт-актот за промена 
на Уставот на СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 202 
12 декември 1979 година 

Белград 

I Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот? собор,̂  

Стана Томашевиќ-Арнесен, с.р. 

870. 

4 Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата од 26 септември 1979̂  година, го разгледуваше 
и го усвои Извештајот од Сојузниот извршен совет 
за остварување на политиката на вработеност и 
вработување во земјата и во странство. Поаѓајќи од 
Уставот на СФРЈ, од Законот за здружениот труд и 
од ставовите на XI конгрес на Сојузот на комуни-
стите на Југославија, а врз основа на материјалот 
од Сојузниот извршен совет, на расправата водена 
во телата на Сојузниот собор и на седницата на 
Сојузниот собор, имајќи ги предвид ставовите од 
Сојузната конференција на ССРНЈ и од Советот на 
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Сојузот на синдикатите на Југославија и од ССМЈ 
за решавање определени прашања во областа на 
вработувањето, а врз основа на член 134 од Делов-
никот на Собранието на СФРЈ и член 219 од Делов-
никот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седни-
цата од 12 декември 1979 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И НАТАМОШНО ИЗГРАДУ-

ВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ВРАБОТУВАЊЕ 

I 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кон-
статира дека во остварувањето па тек синиот сред-
норочен план за развој но областа на вработеноста 
и вработувањето, како интегрален дел од развојната 
политика, се вложени значајни напори и се постиг-
нати позитивни резултати, посебно во општествениот 
сектор. Вработувањето ЕО целост се остварува по 
нешто поголема стапка од предвидената со планот. 
Стапката на растежот на вработеноста во стопански 
недоволно развиените републики и Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово е повисока од просеч-
ната стапка во земјата, но е пониска од предвиде-
ната со планот. Се остварува политиката на побрз 
пораст на вработеноста на жените и на младите 
школувани кадри. Намалено е заминувањето на ра-
бота БО странство и се постигнати определени резул-
тати во создавањето на услови за поголемо. врабо-
тување и работно ангажирање на повратници. По-
добрена е заштитата на правата и положбата на на-
шите работници на привремена работа во странство 
и на нивните семејства. Остварени се почетни пози-
тивни резултати во работата на самоуправните ин-
тересни заедници во областа на вработувањето. 

Меѓутоа, има и определени тешкотии, па и зао-
станување во остварувањето на утврдената полити-
ка во областа на вработувањето и на работното 
ангажирање. Недоволно се користат постојните мож-
ности за поголемо продуктивно вработување и 
работно ан,гажирање по основ на личен труд, 

,што негативно се одразува врз нашиот вкупен 
развој и што го забава нецелосното остварување на 
уставното право на работа. Невработеноста е мошне 
голем социјално-економски и политички проблем. 
Меѓу невработените има најмногу млади школувани 
кадри и жени. Проблемите на вработувањето и не-
вработеноста што се пројавуваат регионално мошне 
различно особено се заострени во стопански недо-
волно развиените републики и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово, ка,ко и на другите нераз-
виени подрачја. 

Врз резултатите во остварувањето на политика-
та на вработеноста неповолно влијаеја: заостану-
вањето во самоуправното планирање на развојот, 
посебно во планирањето на кадри во здружениот 
труд, одливањето на значаен дел од доходот од здру-
жениот труд на материјалното производство; несо-
одветното вреднување на производниот труд и пре-
голелтото вработување на ^производни работи и 
флуктуацијата на кадри од производните во ^ п р о -
изводни дејности; позначително^ заостанување во 

развојот на малото стопанство; недоволното користење 
на производните капацитети и на работното време, 
како и на работа во повеќе смени и сл.; распростра-
нето ста на сите видови дополнителна и прекувреме-
на работа; бавното остварување на здружувањето 
на труд и средства, посебно на организациите на 
здружен труд од развиените подрачја со трудот и 
средствата на организациите на здружен труд на 
недоволно развиени подрачја; недоволното насочу-
вање на инвестициони вложувања кон изворите на 
работоспособното население, изигрувањето на кон-

курси и огласи и други злоупотреби при вработу-
вањето; присутните отпори на вработувањето на 
младите и жените; заостанување^ во остварување-
то на утврдената политика во областа на земјодел-
ството и бавното решавање на определени прашања 
значајни за создавање на поголема социјална си-
гурност на село; недоволната активност и бавноста 
во решавањето на одделни прашања во врска со 
престојот и работата на нашите работници и на чле-
новите на нивните семејства во странство како и 
вработувањето и работното ангажирање на поврат-
ниците. 

2. Поаѓајќи од постигнатиот степен на развојот 
на производните сили и развојот на социјалисти-
чките самоуправни односи, Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ смета дека не се доволно иско-
ристени постојните, можности за продуктивно вра-
ботување и значително поголемо работно ангажира-
ње на населението способно за работа. За создавање 
услови за што поцелосно остварување на уставното 
право на работа и суштествено ублажување на не-
вработеноста е неопходна постојана, систематска и 
организирана општествена акција. Поаѓајќи од по-
зицијата на работниот човек да одлучува за својата 
работа, за условите и резултатите на својот труд и 
од обврските на здружениот труд -постојано да соз-
дава услови за ново продуктивно вработување, нај-
значајна улога, покрај организациите на здружен 
труд, во тоа имаат месните заедници, самоуправните 
интересни заедници и општините. Определени зада-
чи имаат и . автономните покраини, републиките и 
федерацијата, ЕО согласност со својата уставна по-
ложба. 

За да се оствари што поцелосно политиката на 
вработеноста и вработувањето, неопходно е да се 
анализира дејството на сите фактори што влијаат 
врз вработувањето во сите средини, за да се добие 
што поцелосна слика за вистинската состојба и за 
острината на проблемите со цел да се преземаат што 
поконкретни мерки за нивното решавање. Тоа ќе 
придонесе кон создавање на услови за побрзо про-
дуктивно вработување и работно ангажирање на 
населението способно за работа и ќе ја зголеми од-
говорноста на вработените за создавање услови за 
побрзо вработување м обезбедување поголема соци-
јална сигурност на вистински невработените лица. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува дека само со динамичен и стабилен вкупен 
општествено-економски развој во наредниот период 
може поуспешно да се решава проблемот на невра-
ботеноста. При изработката на плановите на опште-
ствено-економскиот развој за наредниот среднорочен 
и долгорочен период треба да се обезбеди полити-
ката на развојот да овозможи поголемо вработување 
и работно ангажирање. 

Во текот на подготовката и донесувањето на 
плановите за наредниот среднорочен и долгорочен 
период треба значително повеќе внимание да му се 
посвети на разместувањето на производните сили, 
зашто тоа суштествено влијае врз остварувањето на 
политиката 'на ,вработување. При оцената на рента-
билноста на инвестициите и определување на нив-
ните локации е неопходно со комплексно планирање 
на трошоците на производството да се надмине че-
стата практика рентабилноста на инвестициите да 
се оценува само врз основа на вложувањата во об-
јекти и машини. Ваквиот пристап кон планирањето 
ќе ги насочи инвестициите кон местата каде што 
живеат невработени работници, што ќе придонесе 
кон подобро разместување на производните сили, 
кон похармоничен развој на гранките и групациите 
и кон намалување на разликите во степенот на раз-
виеноста помеѓу недоволно развиените и развиените 
подрачја, и на тој начин значително ќе се ублажи 
невработеноста на недоволно развиените подрачја, 

Во текот на подготовката на среднорочните пла-
нови на општествено-економскиот развој за перио-
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дот од 1981 до 1985 година, согледувајќи ги можно-
стите за поуспешен стопански развој, треба да се 
согледаат грижливо и можностите за поголемо вра-
ботување во општествениот сектор и работно анга-
жирање п) основ на побрз развој на личниот труд 
со средства во сопственост на граѓаните и со вкуп-
ната политика суштествено да се намали бројот на 
невработените лица во земјата и бројот на нашите 
работници на привремена работа во странство. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по-
себно укажува на сериозноста на проблемот на 
неусогласеност помеѓу структурата и профилот на 
кадри што завршуваат школи и структурата и про-
филот на кадри потребни за стопанските и опште-
ствените дејности. Овој проблем треба да се разре-
шува побрзо и поорганизирано со решавачко влија-
ние на здружениот труд, посебно преку самоуправ-
ните интересни заедници за образование и за вра-
ботување, за да се усогласи бројот и профилот на 
кадри со реалните потреби. Значаен придонес кон 
тоа е поефикасното спроведување на преквалифика-
ција и доквалификација. 

Соборот смета дека е неопходно сите носители 
на планирањето, поаѓајќи од своите конкретни пот-
реби да обезбедат плановите на кадрите да бидат 
составен дел од плановите на вкупниот развој. Без 
јасно утврдени и однапред планирани кадровски по-
треби во организациите на здружен труд не можат 
да се определат потребите на здружениот труд во 
поглед на профилот на кадрите и нивниот број, а 
ниту успешно да се остварува реформата на образо-
ванието. Заради остварување на оваа цел исклучи-
телно е значајно да се создадат основни предуслови 
за планирање на кадри во здружениот труд, а осо-
бено да се обезбеди единствена класификација и 
номенклатура на занимањата. 

Значаен придонес кон самоуправните организа-
ции и заедници во планирањето на кадри, кон прек-
валификација и доквалификација, освен зајакнати-
те стручни служби за планирање во здружениот 
труд, треба да дадат заедниците за образование и за 
вработување, заводите за планирање, стопанските 
комори, научните институции и други организации. 

5 Мошне изразените тенденции на вработување 
во ^производии занимања, ориентацијата на мла-
дите кон образование за тие занимања се последи-
ца, пред се, од несоодветно^ општествено вредну-
вање на производниот труд и тешките услови за 
работа, како и од вкупниот однос кон производниот 
труд. Надминувањето на таква состојба бара сестра-
но согледување на сите причини и последици од 
ваквите движења и итно преземање на соодветни 
мерки. Посебно е значајно со поефикасни мерки да 
се подобри положбата на важните стопански гранки 
за кои веќе подолго време не постои интересирање 
кај младите. Разрешувањето на овие мошне сложе-
ни проблеми бара во сите средини сестрано ангажи-
рање на сите општествено-политички сили, 

6. И покрај јасните општествено-политички оп-
ределувања и мошне изразените потреби за развој 
на малото стопанство, тоа во целост заостанува зна-
чително. Заради обезбедување побрз развој на ма-
лото стопанство и врз таа основа создавање на по-
големи можности за ново продуктивно вработување 
и работно ангажирање, посебно на повратниците од 
привремена работа од странство, е неопходна реши-
телна општествена акција, пред се во општините, во 
организациите на здружен труд, во месните заедни-
ци, како и во другите самоуправни организации и за-
едници зз спроведување и натамошно изградување 
на утврдената политика и кршење на отпорот и 
конзерватггбното гледање на развојот на малото сто-
панство и личниот труд со средства во сопственост 
ца граѓаните. Неопходно е да се забрза донесување-
во на плановите и програмите за развој на малото 
стопанство и да се утврдат носителите на развојот. 

Кон подоследно остварување на утврдената по-
литика за развојот на малото стопанство треба да 
придонесе и утврдувањето на поттикнувачки мерки 
за негов побрз развој што треба да се донесуваат 
на нивоата на сите општествено-политички заедни-
ци, зависно од нивната надлежност. Со мерки на 
даночната, царинската и кредитната политика, како 
и со поселективна политика на придонеси е неоп-
ходно да се поттикнува развојот на малото стопан-
ство. Потребно е да се забрза склучувањето на оп-
штествен договор за развој на малото стопанство во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. Неопходно е подоел едно спроведување на оп-
штествените договори за побрз развој на малото 
стопанство, склучени во републиките, автономните 
покраини и општините, како и доградба на пропи-
сите што ја регулираат таа проблематика. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека доследиото спроведување на утврдената поли-
тика во областа на земјоделството дава поголеми 
можности и за вработување и работно ангажирање. 
Покрај унапредувањето на крупното виоокопродук-
тивно производство во општествениот сектор е неоп-
ходно со низа мерки на кредитната, даночната и 
друга политика, како и со договарање на производ-, 
ството, пласманот и др., и со решителна акција да 
се создаваат услови и за унапредување на произ-
водството на индивидуалниот сектор. Со поттикну-
вањето на побрзиот развој на земјоделското произ-
водство и општествените односи на село со здружу-
вање на индивидуалните земјоделски производители 
и со нивното поврзување со здружениот труд ќе се 
унапреди општествено-економоката положба на ра-
ботните луѓе на село и ќе се зголемува нивната со-
цијална сигурност. 

Со отворање на помали производни и други по-
гони во селата во кои се обезбедени кадри и други 
неопходни услови, како и со развојот на други фор-
ми на малото стопанство и туризмот ќе се забрза 
развојот на селото, ќе се зголеми социјалната сигур-
ност и ќе се придонесе кон создавање на подобри 
услови за живот на село, а и ќе се намали притисо-
кот врз вработувањето во индустриските центри. 
Поуспешното и побрзо решавање на определени пра-
шања на село, како што се побрзото воведување на 
пензиско остварување, унапредувањето на здрав-
ствената заштита, побрзиот развој на образованието 
за дејности во областа на земјоделството, развојот 
на културата и решавањето на низа други прашања 
од значење за подобри услови за живот и работа на 
село, ќе придонесат кон поголема социјална сигур-
ност на село и кон суштествено ублажување на 
проблемот на невработеноста во целост. 

8. Неопходно е и натамошно остварување на 
побрз растеж на вработувањето на жените и на нив-
ното поголемо работно ангажирање во индивидуал-
ниот сектор на стопанисувањето. Посебно, на жените 
треба да им се обезбедува поголема достапност на 
сите работи и задачи во сите дејности и поголемо 
користење на нивното знаење и способности за про-
дуктивен труд и ефикасно и рентабилно работење 
на организациите на здружен труд. Со организирана 
општествена акција треба побрзо да се кршат отпо-
рот^ на вработувањето на жените што, посебно по-
ради нивната биолошка функција, во мајчинството, 
уште постојат во некои средини. Поради тоа треба 
да се зголеми одговорноста на сите носители на по-
литиката на вработување за остварување на ставо-
вите за вработувањето на жените. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека еден од основните услови за побрзо решавање 
на поизразената невработеност на стопански недо-
волно развиените подрачја е побрзиот стопански 
развој на тие подрачја. Значаен придонес кон тоа 
е доследното остварување на утврдената политика 
за побрзиот развој на стопански недоволно развие-
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ните републики и за најбрзиот развој на САП Косо-
во. Со поттикнувачки мерки треба да се обезбеди 
побрзо поврзување на здружениот труд и средства-
та на развиените подрачја со здружениот труд на 
недоволно развиените подрачја и со соодветни мер-
ки да се стимулираат тие движења. 

Кон ублажување на проблемот на невработено-
ста во стопански недоволно развиените подрачја ќе 
придонесе и подоследното остварување на утврде-
ната политика во организираните внатрешни ми-
грации. Со општествени мерки треба, исто така, да 
се стимулира побрзото движење на стручните кадри 
од развиените во стопански недоволно развиените 
подрачја. ^ 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на неопходноста за поголемо ангажирање на 
самоуправните интересни заедници врз организира-
њето на внатрешни миграции на работниците заради 
вработување. За да се забрзаат таквите внатрешни 
миграции, неопходно е да се обезбедат потребни 
предуслови и да се создаде соодветен ефикасен си-
стем на информирање за потребите и можностите 
за вработување на целото југословенско подрачје на 
трудот. 

Неопходно е да се стимулира поголема подвиж-
ност на стручните кадри од големите градови и нив-
но вработување во подрачја во кои недостигаат так-
ви кадри. 

Посебно е значајно поефикасното решавање на 
прашањата врзани за посредување при вработува-
њето, сместување, исхрана и задоволување на низа 
други потреби на овие работници и нивните семеј-
ства. За да се решаваат поуспешно проблемите на 
внатрешната миграција и да се обезбеди организи-
рано вработување на граѓаните на територи-јата на 
целата земја под еднакви услови, а на здружениот 
труд да му се овозможи да доаѓа побрзо до потребни 
кадри, неопходно е да се решава тоа прашање по-
ефикасно со договарање на републиките и авто-
номните покраини. 

11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека е неопходна решителна и најширока ак-
ција за сведување на сите видови дополнителна ра-
бота — работа подолга од полно работно време, вр-
шење на самостојна дејност во вид на споредно за-
нимање, работа на работници што го оствариле пра-
вото односно ги исполниле условите за лична пен-
зија, вршење на привремени или повремени работи 
по основ на договор — во најнеопходни рамки, како 
и елиминирање на бесправна работа со што би се 
создале значајни додатни можности за вработување, 
посебно на младите школувани кадри. 

. 12. И покрај јасните определувања во Законот 
за здружениот труд и други прописи, работниците 
што вошат сезонски работо не се во рамноправна 
положба со другите работници во поглед на оства-
рувањето на самоуправните права, посебно одлучу-
вањето за распределба на доходот, на правата од 
работен однос, условите за работа и заштита при ра-
ботата. Неопходно е работата на определено време, 
што се уште е многу распростанета, да се сведе во 
оправдани рамки и да се елиминира практиката до-
говорите за работа на определено време да се про-
должуваат често. Затоа е неопходно да се потопли 
активноста на општествено-политичките организа-
ции, на органите на самоуправување и посебно на 
самоуправната работничка контрола во организаци-
ите на здружен труд и надлежните државни органи 
заради остварување на самоуправна положба и пра-
вата на тие работници. 

13. Отсуствување^ од работа стана мошне го-
лем општествен проблем што негативно се одразу-
ва врз продуктивноста на трудот, користењето на 
работното време и унапредувањето на организаци-
јата на работата. 

Подосадното остварување на распределбата 
според трудот е основ за решавање на тие пробле-
ми. Унапредувањето на општествено-економските 
односи во здравството, јакнењето на одговорноста 
кон трудот, унапредувањето на организацијата на 
работата, подобрувањето на заштитата при работа-
та, развивањето на превентивна здравствена заш-
тита и службата на медицината на трудот, како и 
приспособувањето на работното време на опште-
ствените служби кон потребите на работните луѓе 
треба да обезбедат сведување на отсуството од ра-
бота во оправдани рамки. 

14. Заради реално согледување на проблемот на 
невработеноста и преземање на соодветни мерки за 
неговото побрзо решавање е неопходно натаму да 
се доградува системот на евидентирање на лицата 
што бараат вработување. Важно е да се склучи оп-
штествен договор за критериумите за утврдување 
на вистински невработените лица меѓу лицата што 
бараат вработување. 

Треба да се преиспитаат и постојните решенија 
според кои остварувањето на определени права на 
одделни категории лица се обусловува со доказ 
дека лицето е евидентирано кај самоуправна ин-
тересна заедница за вработување. 

15. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека заради проширување на материјалната 
основа на трудот и создавање услови за поголемо 
вработување е неопходно да се користат постојните 
можности за собирање и насочување на средствата 
на граѓаните, како и да се пронаоѓаат нови форми. 
Посебно е значајно организациите на здружен труд 
повеќе да ги користат можностите за собирање 
парични средства од граѓаните заради проширува-
ње на материјалната основа на трудот, вклучувате 
го и купувањето на хартии од вредност (заеми). 
Покрај проширувањето на можностите за вработу-
вање во општествениот сектор, треба да се користат 
и сите можности за ангажирање на заштедите од 
граѓаните заради нивно продуктивно вработување 
со трудот со средствата за производство во. соп-
ственост на граѓаните, со отворање занаетчиски 
дуќани, со организирање на поврзувањето на зана-
етчиите и организациите на здружен труд, со по-
дигање на туристичко-угостителски објекти, со вр-
шење на превозничка и друга дејност. Истовремено, 
треба поцелосно да се користи готовноста на гра-
ѓаните да основаат договорни организации на здру-
жен труд и со тоа да се обезбедат поголеми мож-
ности за продуктивно вработувана, со задоволува-
ње на потребите на пазарот од дефицитарни стоки 
и услуги. 

16. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува на неопходноста да се поведе на сите ни-
воа интензивна и трајна борба против сите нега-
тивни појави во вработувањето, како што се: не-
почитување на договорените приоритети во врабо-
тувањето, изигрување на институцијата на кон-
курс, затворање на организациите за прием на но-
ви работници, појава на протекција, користење на 
роднински и други врски при вработувањето, одбег-
нување на вработување и др. 

17. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува на нужноста за создавање неопходни ус-
лови за да дадат самоуправните интересни заедни-
ци уште поголем придонес кон остварувањето на 
политиката на вработеност и вработување. Најзна-
чајно е да се обезбеди уште поцврста поврзаност 
на делегатите и делегациите со самоуправната база 
со што ќе се придонесе кон решавачкото влијание 
на работните луѓе и граѓаните врз оваа значајна 
област. 

18. Општественото договарање и самоуправното 
спогодување во областа на вработеноста и вработу-
вањето даде видни резултати во развојот на само-
управните односи во оваа област врз основите на 
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Уставот на СФРЈ и Законот за здружениот труд. 
Поради тоа е неопходно процесот на општествено 
договарање и самоуправно . спогодување и натаму 
Да се развива како начин на усогласување на ста-
вовите на републиките и автономните покраини и 
други самоуправни структури за сите прашања од 
заеднички или од општ општествен интерес во оваа 
област. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кон-
статира дека во подготвувањето на определени оп-
штествени договори, што се многу знача.јни за по-
брзо решавање на прашањата во областа на вра-
ботеноста и вработувањето, како и заштитата на 
положбата и правата на југословенските граѓани на 
работа во странство, е пројавена голема бавност, а 
во спроведувањето на донесените договори во од-
делни средини — недоволна одговорност и дослед-
ност. Поради тоа е неопходно да се обезбеди пого-
лема ефикасност во постапката за договарање и 
спогодување и одговорноста за спроведување на 
договорите. 

19. Имајќи предвид дека во странство, и покрај 
суштествените промени во миграционите движења 
и имиграционата политика на земјите на вработу-
вањето се наоѓаат голем број наши работници и 
членови на нивните семејства, Сојузниот собор на 
собранието на СФРЈ смета дека создавањето на ус-
лови за нивно организирано и постепено враќање 
и вработување или работно ангажирање во земјата 
и заштитата во секој поглед, на̂  оние што и натаму 
остануваат во странство, се основни задачи на на-
шата политика во областа на надворешните ми-
грации. 

Потребно е, во согласност со програмите за 
економски и општествен развој и вкупната полити-
ка на вработување, и натаму да се разработува и 
конкретизира програмата на мерки и акции во си-
те средини за постепено враќање на работниците 
од странство и за нивно продуктивно вработување 
и работно ангажирање во земјата. Во врска со тоа 
посебно треба ^ да се преземаат' мерки со кои се 
олеснува враќањето од странство, како што се: 
поврзувањето на општествени средства со лични 
средства на работниците повратници, зголемува-
ње на молшостите за вработување во малото сто-
панство, во индивидуална работа со лични сред-
ства, во договорни организации на здружен труд и 
Зо современо земјоделско производство со разви-
вање на кооперативни односи на индивидуалниот 
и општествениот сектор и сл. 

Промените во миграционата политика на земји-
те на вработување и се подолгиот престој на на-
шите работници и на членовите на нивните семеј-
ства во странство, а посебно влијанието на стран-
ската средина и мерките што се спроведуваат врз 
планот на интеграција, па и асимилација на еден 
дел од нашите граѓани, отвораат низа проблеми од 
политички, социјален и безбедносен карактер, што 
во значителна мера влијае врз обемот и содржина-
та на заштитата на нивните права и положба. Ста-
нува збор не само за заштита на правата од рабо-
тен однос, туку и на други права и интереси -
правата на самоорганизирање, информирање, шко-
лување на децата, стрз^чно оспособување, развива-
ње на националната култура, јакнење на врските 
со татковината, зачувување на националниот 
идентитет и др. Сето тоа бара нашата активност и 
организација да се приспособат кон новите услови 
и потреби, и, заради поединствен настап кон зем-
јите на вработување, поефикасна заштита и пого-
лема присутност меѓу нашите работници, да се 
обезбеди подобра координација на работата на сите 
структури во федерацијата, во републиките и ав-
тономните покраини, во општините и самоуправ-
ните интересни заедници, што се занимаваат со 
оваа проблематика. 

Заштитата на нашите граѓани на привремен^ 
работа, ,во странство треба да заземе позначајно ме-
сто нашите севкупни односи со 'земјите на нив-
ното вработување, како и на меѓународен план; 
Посебно внимание треба да и се обрне на состојба-
та на односите во оваа област со оние земји со кои 
уште не се постигнати задоволувачки решенија.' 
Исто така е потребно да се залагаме и земјите во 
кои се вработени наши граѓани да дадат свој при-
довес кон создавањето на услови за нивното посте-
пено враќање и работно ангажирање вб земјата. 

Неопходно е да се обезбедат постојани и ста-
билни извори на финансирање на активностите во 
областа на самоорганизирањето, на Воспитно-обра-
зовната и културно-забавната работа на нашите 
работници и на членовите на нивните семејства во 
странство. 

Неопходно е да се забрза донесувањето на оп-
штествен договор за воспитувањето и образованието 
да граѓаните на СФРЈ на привремена работа и 
престој во странство. Посебна улога во тоа ,имаат 
републиките и автономните покраини, поаѓајќи од 
својата уставна позиција на подрачјето на образо-
ванието и воспитувањето. 

Потребно е да се проучи механизмот на консул-
тирање на работниците во странство за прашањата 
што се однесуваат до нивната положба и во стран-
ство и во нашата земја, а и да продолжат напорите 
за надополнување и усовршување на нивното ин-
формирање за општествено-политичките и економ-
ските движења во земјата. Треба да се проучат 
формите и начините на што поцелосно учество на 
нашите работници во странство во функционира-
њето на делегатскиот систем и во остварувањето 
на нивното избирачко право во Југославија. 

20. Материјалната положба на привремено не-
вработените лица заостанува зад нашите матери-
јални можности. Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ укажува на неопходноста да се усовршуваат 
решенијата за материјалното обезбедување на при-
времено невработените лица заради обезбедување 
на нивната поголема социјална сигурност и нивно-
то побрзо вработување. 

И 

1. Поаѓајќи од тоа дека натамошното унапреду-
вање на социјалистичките општествено-економски 
односи врз основите на самоуправување и поуспе-
шен економски развиток се претпоставка и дека 
значат поголемо вклучување на сите работни луѓе 
во општествениот и економскиот развој, Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ препорачува орга-
низациите на здружен труд, месните заедници, са-
моуправните интересни заедници и општествено-
политичките заедници редовно да ја разгледуваат 
проблематиката на вработеноста и вработувањето, 
да ги согледуваат состојбата и постигнатите резул-
тати како составен дел од остварувањето на вкуп-
ниот развој, да донесуваат мерки за натамошно 
унапредување на општествено-економскиот развој 
и побрзо продуктивно вработување и работно ан-
гажирање и со постојана координирана акција во 
своите средини да создаваат услови за остварување 
на уставното право на работа. 

Спроведувањето на оваа препорака бара Сто-
панската комора на Југославија, сојузите на само-
управните интересни заедници, Постојаната кон-
ференција на градовите и други самоуправни орга-
низации и заедници во федерацијата да разрабо-
тат определен^ ставови, како и да даваат иниција-
тиви за спогодување и договарање на низа самоуп- / 
равни и други субјекти врз спроведување на ставо-
вите од Препораката. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
обврзува Сојузниот извршен совет да разработи 
оперативна и долгорочна Програма на мерки и ак-
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тивности за спроведување на определени ставови 
од Препораката. Сојузниот извршен совет треба да 
разгледа кои општествени ставови треба да се 
вградуваат во општествените договори и во пропи-
сите што се однесуваат на остварувањето на плано-
вите на општествено-економскиот развој, и кои да-
ночни, царински и други економски мерки треба да 
се преземат во тековната година и во среднороч-
ниот период заради создавање услови за поттикну-
вање на побрзо продуктивно вработување и работ-
но ангажирање. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи и 
организации треба ставовите од оваа препорака да 
ги вградуваат во соодветните предлози на закони 
и други општи акти што му ги предлагаат на Со-
бранието на СФРЈ и кои ги донесуваат во рамките 
на своите права и должности. 

3. Сојузниот собор му предлага на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
- тој и неговите соодветни работни тела да го 
разгледаат Извештајот од Сојузниот извршен совет 
за остварување на политиката на вработеност и 
вработување во земјата и во странство и ставовите 
Содржани во оваа препорака да ги имаат предвид 
при донесувањето на наредниот среднорочен општес-
твен план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година и основите на заедничката политика 

на долгорочниот развој на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, зашто вработува-
њето е значајна компонента на целите на економ-
скиот и социјалниот развој на земјата. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе 
го следи остварувањето на задачите што се утвр-
дени со оваа препорака и, во рамките на своите 
права и должности, ќе презема мерки за нивната 
доследна реализација. 

5. Оваа препорака ќе биде објавена во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 92-9/79-038 
12 декември 1979 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— по повод на шеесетгодишнината од животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за из-

вонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развива-
ње и јакнење на свеста на нашите граѓани во 
борбата за слобода и независност на нашата земја, 

како и за значаен придонес кон нејзината политика 
на мирот и пгријателската соработка со други 

Држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Куртовић Трипе Тодо. 

Бр. 51 
3 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фуштић Вукашина Димитрије, Козић Ранка Ми-
лорад, Красић Тодора Миле, Љубојевић Рада Стоја-
дин, Милутиновић Душана Јован, Николић Михајла 
Миливоје, Николић Вукадина Момчило, Одовић 
Марка Вељко, Павловић Костадина Периша, Раден-
ковић Захарије Светислав, Симовић Милорада Ми-
лован, Спасић Перише Младен, Вркљан Ђуре Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Диклић Владимира Милан, Крачун Душана Са-
ва, Соколић Антона Звонимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Башић Обрена Бранислав, Богдановић Мирка 
Боривоје, Бранковић Петра Игњат, Бургић Миро-
слава Раде, Динић Ђорђа Александар, Ђорђевић 
Драгољуба Јован, Ђукић Светозара Милан, Ђукић 
Тихомира Радосав, Ђурић Милорада Драгослав, 
Јанковић Александра Слободан, Крунић Владисава 
Драгоје, Лазић Михајла Лазар, Лазић Витомира 
Живан, Лукић Луке Михајло, Љујић Павла Вито-
мир, Матић Драгослава Радован, Матијевић Николе 
Милутин, Мићковић Алексе Владимир, Милашино-
вић Боже Слободан, Милић Милорада Мирољуб, 
Милинковић Николе Душан, Милосављевић Гради-
мира Радомир, Милошевић Манојла Ненад. Мило-
вић Гојка Мићо, Настић Милана Миливоје, Оштар-
чевић Николе Драган, Панић Стевана Радош, Пе-
рић Петка Властимир, Радојчић Здравка Ђорђе, 
Рајковић Божидара Петар, Рељић Младена Милу-
тин, Савић Николе Славко, Симоновић Милана Дра-
гослав, Сретеновић Сретена Бошко, Стаменовић1 

Стојана Драгомир, Ускоковић Мијата Велизар, Ви-
дић Петка Миомир, Зарић Миј ос лава Михаило; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бранковић Душана Иван, Деспотовић Милана 
Боривој, Дробњаковић Благоја Недељко, Глишовић 
Радисава Радмило, Грујичић Аранђела Бранислав, 
Јовановић Љубомира Владимир, Кијановић Ђорђе 
Живојин, Мицић Витомира Иван, Стокић Павла 
Драгомир, Тодић Ђорђа Јован, Томов Петра Митко, 
Триван Ђуре Ђорђе, Веселиновић Адама Богосав, 
Живковић Милоша Михаило; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аничић Тодора Радисав, Борисављевпћ Аксен-
ти је Душан, Чворовић Раденка Светомир, Ћоровић 
Лутвије Ћазим, Џоковић Михаила Милисав, Ђин-
ђић Исаила Стоимир. Ђурђевић Вукашина Брани-
слав, Ђурић Добросава Михаило, Фетахи Абаза 
Аљуш, Глишовић Сретена Милутин, Грубанов Сте-
ванах Милан, Хонпћ Елмаза Амир, Ивановић Стева-
на Чедомир, Јаковљевић Драгољуба Илија, Јеремић 
Драгомира Радоје, Карапанџић Радосава Милорад, 
Коцић Светозара Божидар, Мадић Добросава Ча-
слав, Маличевић Бранка Будимир, Маринковић Ја-
нићија Борисав, Марјановић Јована Славко, Мар-
ковић Живадина Драгутин, Марковић Максима 
Марко, Милошевић Владимира Радомир, Мишковић 
Адама Боривоје, Митић Живка Радован, Митровић 
Живка Војислав, Николић Босиљка Богољуб, Обре-
новић Живка Александар, Петровић Марка Божи-
дар, Поповић' Јевђенија Гојко, Пунчић Ранђела Ра-
дивоје, Радисављевић Вићентије Миленко, Радоји-
чић Владимира Стојан, Радојковић Живадина Ми-
лан, Радуловић Драгољуба Цветко, Симић Радивоја 
Бранислав, Стојановић Божидара Милорад, С м и љ -
ковић Јордана Миодраг, Стајковац Ранка Велибор, 
Топовшек Стевана Миодраг, Василић Танасија Ми-
ливоје, Видаковић Миодрага Видоје, Володер Хаса-
на Зећо, Вучковић Радомира Ђорђе, Вучковић Ди-
митрија Гојко, Вујичић Десиг,н фа Родољуб. Вукади-
новић Комнена Ђорђе, Зарин Стевана Никола, Зе-
љић-Стековић Мирослава Јулијана, Живковић Ми-
лорада Стојадин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Јове Никола, Андреић Спасоја Нови-
ца, Антић Десимира Југослав, Аранђелов^ Добро-
сава Лазар, Аргировски Лазара Л амора, Арсеније-
ва^ Драгољуба Арсеније, Баковић Трифуна Мило-
јица, Баковић Кира Здравко, Барац-Јоветић Бошка 
Милица, Бераћ Спасоја Андрија, Богуновић Раде 
Богдан, Бојић Радише Душан, Боричић Жарка Ра-
дован, Булајић Миће Ђорђе, Бу ро јевић Момчила 
Милан, Бурзан Ристе Вељко, Цупара Тода Момир, 
Панковић Раде Богдан, Човић Александра Михаи-
ло, Чупић Боре Драгутин, Чворовић Вула Милутин, 
Ћирковић Војислава Бранимир, Ћопић Петра Гојко, 
Ћурчић Вукоте Миле, Давидовић Светислава Мио-
драг, Давидовић Владимира Прибислав, Денчић 
Драгољуба Данило, Димитријевић Андрије Никола, 
Димитријевић Сибина Обрад, Добриловић Недељка 
Милосав, Дуњић Анђелка Драгољуб, Ђокић Мили-
воја Бранислав, Ђорђевић Арсенија Данило, Ђорђе-
вић Данила Десимир, Ђорђевић Александра Крста, 

Ђорђевић Благоја Павле, Ђурић Видана Живојин, 
Ерчић Чедомира Данило, Ерић Милутина Драгиша, 
Филиповић Милутина Раде; 

Гагић Дмитра Лазар, Галић Миле Богдан, Гав-
риловић Адама Александар, Глишановић Саве 
Цветко, Хаџић Богдана Јевто, Хркаловић Милана 
Грујица, Илић Милентија Хранислав, Илић Петрз 
Миленко, Илић Светозара Славко, Иванов Николе 
Иван, Ивановић Михајла Митар, Ивановић Свето-
зара Звонимир. Јакић Милисава Бошко, Јанчић Ду-
шана Златко, Јанићијевић Антоније Никола, Јанко-
вић Илије Милош, Јањић Милана Стојадин, Јечме-
ница-Џагаревић Гојка Љубица, Јеличић Радосава 
Милутин, Јеремић Миодрага Александар, Јешић 
Ивана Радиша, Јевтић Љубомира Радош, Јоксимо-
вић Стојана Чедомир. Јованчевић Богдана Милош, 
Јовановић Спасоја Божидар, Јовановић Александра 
Томислав, Караклић Милана Милутин, Кнежевић 
Ђуре Никола, Кочановпћ Арсеније Владимир, Ко-
њовић Драгића Гојко, Корићанац Милорада Божи-
дар, Косановић Марка Спасоје, Костић Раде Љуби-
сав, Лазовић Божидара Градимир, Лопушина Не-
дељка Вукашин, Луковић Живорада Радиша, Љу-
бојевић Ратка Љубинко, Мај кић Пере Лазо, Максић 
Момира Милош. Максимовић Јована Драгиша, Мак-
симовић Петра Војислав, Манчић Јована Станимир, 
Манојловиђ Михајла Гавра, Маричић Милинка 
Драгољуб, Маричић Александра Живадин, Марин 
Остоје Бошко, Маринковић Русима Милутин, Мар-
јановић Војина Зоран, Марковић Радише Драгомир, 
Марковић Милутина Милан, Марковић Милана Ра-
домир, .Марковић Јове Ранко, Мартиновић Божида-
ра Миленко, Матић Станислава Милан, Михајловић 
Чедомира Мирослав, Миј анић Јулијана Милија, 
Мијајиловић Живорада Драгутин, Милановић Васи-
лија Новица, Милетић Драгољуба Александар, Ми-
лићевић Радоја Илија, Милисављевић Александра 
Драгољуб, Милкић Војислава Милорад, Миловано-
вић Душана Срећко, Миловић Милована Владан, 
Милутиновић Бранислава Миливоје, Миросавпћ 
Драгише Драгутин, Мировић Божидара Милутин, 
Мировић Јована Саво, Мишић Илије Михајло, Мит-
ровић Стојадина Ђзфо, Митровић Милутина Петар, 
Митровић Младена Предраг, Митровић Милана 
Вељко, Морпнај Мемета Гани, Мурузовић Милуна 
Раде; 

Ненадић Велимира Милић, Николић Радосава 
Алекса, Николић Владислава Миловук, Николић 
Боре Светомир, Николић Стевана Теодосије, Нико-
лић Миливоја Тихомир, 'Николић Данила Влас-ти-
мир, Нишавић Ђола Станимир, Новковић Стојадина 
Светомир, Новковић Милисава Велисав, Обрад!.'но-
гић Драгише Новак, Обрадовић Јовпше Марко, Ог-
њановић Огњана Живомир, Остојић Веселина Ми-
лан, Панић-Поповић Мила Даница, Пантелић-Велп-
мировић Милосава Милојка, Парезановић Мил,ка 
Момчило, Павловић Драгољуба Александар, Павло-
вић Алексије Бошко, Пекеч-Никодијевић Мил.утина 
Зорка, Петковић Милана Бошко, Петковић Дими-
три! а Љубомир, Петрови јевић Томе Сава, Петрони-
јевић Милоша Вучко, Петровић Крсте Душанка, 
Петровић Живојина Живота, Пимић Спасоја Радо-
је, Поповић Светомира Крстомир, Поповић Рајка 
Милорад, Радић-Вуковић Радивоја Љубинка, Радо-
ичић Александра Блажо, Радоичић Вукојице Ж и - . 
војин, Радојевић Недељка Богдан, Радонић Емила 
Бранислав, Радосављевић-Велицки Мите Милена, 
Радовановић Благоја Радоје, Радовановић Страти Је 
Тихомир, Радовановић Милорада Велисав, Радовић 
Велимира Дмитар, Рајић Данила Томислав, Ракић 
Николе Светислав, Рашковић Радо,мира Реља, Рие-
товић-Вукушић Шимуна Иванка, РозЧанин Тала 
Рамо, Сарић Мирка Милорад, Савић Стојадина 
Драгомир, Савић-Стојковић Лазара Милица, Савић 
Јована Милош, Савковић Сретена Бошко, Симић 
Марјана Драгутин, Солдо Душана Миленко, Спасић 
Светозара Жика, Србљановић Млађена Вук, Ста-
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кић Павла Миленко, Стаменовић Љубомира Во-
јислав, Станић Миливоја Момчило, Станковић Или-
је Душан, Станковић Војина Милун, Станојевић 
Михајила Милисав, Станој ковић Видосава Урош, 
Ставровски Лазара Александар, Стефановић Илије 
Бранислав, Стефановић Обрада Раденко, Стефано-
вић Живојина Радомир, Стефановић Милана Жив-
ко, Стевановић Милутина Милоје, ,Стојановић Ста-
нојка Донче, Стојановић Миливоја Драгиша. Стоја-
новић Вукашина Драгутин, Стојић Милоша Радми-
ла, Стојковић Радивоја Душан, Субашић Стевана 
Мирко. Шаћири Шабана Дане, Тевановић Драгути-
на Горчин, Тијанић Сретена Вукић, Тобџић Драго-
слава Милован, Тодић Ђорђе Богољуб, Тодорић 
Мијаила Драгомир, Томановић Радована Данило, 
Томић Милоја Лазар, Томић Вујице Миливоје, Тон-
чић Љубомира Вукашин, Тошић Зарија Алексан-
дар, Тошић Пеје Срђан, Требаљевац Бошка Мили-
сав, Урошевић Рајка Бранко. Васић Васиљка Ми-
ладин, Васић-Штековић Ђурађа Радмила, Василић 
Владисава Боривоје, Виденовић Мирче Јован, Ви-
ријевић Велисава Драго, Војиновић Мирка Радо-
ван, Војновић Михајла Љубан, Вучетић Данила 
Вуксан, Вучићевић Ђорђа Петар, Вучковић-Тодо-
ровић Остоје Милица, Вуковић Јелисија Љубинко, 
Вуковић Вуксана Вукота^ Вуловић Светозара Љу-
бивоје, Златковић Љубомира Миладин, Златковић 
Стојана Станко, Жугић Новака Чедомир, Жугић 
Радована Милан; 

— за залагање во социјалистичката изградбана 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Радосављевић Драгутина Радован, Радовић Ва-
се Душан, Ранчић Љубомира Радивоје, Ристић 

Илије Ранко, Симић Миладина Цветко, Станковић 
Саве Петар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Ирак 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЛЕНТА 

ЗНАМЕ СО 

M. Hussain Наyawl A1 Hammash, извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Ирак во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Бр. 54 
4 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува ^ 

— за особени заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Република Фран-
ција 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Хаџихусић-Николић Милована Анђа, Папајић 
Антонија Владимир, Павловић Јакова Светислав, 
Пештерац Милисава Здравко, Росић Живана Крс-
та, Спајић Драгића Радмила, Стевановић Ђорђа 
Милисав. 

Бр. 53 
5 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с; р, 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Yvon Bourges, министар за одбрана на Републи-
ка Франција. 

Бр. 56 
8 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз; основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

С О Д Р Ж И Н А ^ 
Страда, 

868. Закон за измени на Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот при-
ход и на доходот — — — — — — 1869 

869. Одлука да се пристапи кои промена на 
Уставот на СФРЈ - - - - - - - 1869 

870. Препорака за спроведување и натамошно 
изградување на политиката на вработу-
вање - - - - - - - - - - 1870 

Одликувања — — — — — — — — — 1874 

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