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1131. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 декември 1980 година. 

П бр 49 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателетвото на 

СФРЈ, 
Двиетин Мијатовић е. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

3 А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА 
РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на ф е -

дерацијата за 1981 година се утврдува во износ од 
108.967,300.000 динари. 

Член 2 
Средства за делумно покритие на вкупниот обем 

на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 
година ќе се - обезбедат од изворните приходи на 
федерацијата во износ од 100.594,300.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на 

расходите од член 1 на овој закон и износот на из-
ворните приходи на федерацијата од член 2 на овоЈ 
закон, во износ од 68.373,000.000 динари ќе се обез-
беди од придонесот на републиките и на автоном-
ните покраини во износ од 63.773,000.000 динари 
и од средствата што на федерацијата и ги обезбеду-
ва Народната банка на Југославија во износ од 
4.600,000.000 динари. 

Член 4 
Средствата од член 3 на овој закон на федера-

цијата ќе и ги обезбеди Народната банка на Југо-
славија со рок за враќање од 20 години со камата 
по стапка од 1% годишно, со тоа што првиот ануи-
тет втасува на 1 јануари 1986 година. 

Договор за користење на средствата од став 1 
на овој член ќе склучи со Народната банка на Југо-
славија, од името на федерацијата, сојузниот секре-
тар за финансии. 

Член 5 
Обврските на федерацијата за исплата на купо-

ните што втасуваат за наплата во 1981 година по 
обврзниците на федерацијата издадени врз основа 
на Законот за утврдување на вкупниот обем на рас-
ходите на Буџетот на федерацијата за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Законот на из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 71/72 и 13/73), Зако-
нот за пресметување и намирување на курсните 
разлики во работењето на банките по девизните 
влогови на граѓаните во 1973 и 1974 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 50/75 и 62/77) и на Законот 
за покритие на курсните разлики по девизните 
сметки и девизните штедни влогови на граѓаните 
за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79), се од-
лагаат и ќе се намират во 1985 година во износите 
шао требало да се исплатат во 1981 година 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1981 

година. 

1132. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот 

лавија, Претседателството на СОЦРЦ а листичка Феде 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 
1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1980 
година. 

П бр. 42 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на С Ф Р Ј , 

Цвиетин Мијатовић е. Р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с р. 
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Б У Џ Е Т О Т Н А С Ц Д Ѕ Р А Ц И Ј А Т А З А 19С1 Г О Д И Н А 

I . О П Ш Т Д Е Л 

Член 1 
Буџетот на федерацијата 1981 година содржи: 
1) изворни приходи на федерацијата — во вкупен износ од 100 594,З00 динари; 
2) вкупни расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот кој се издвојува 

ЏО постојаната буџетска резерва на федерацијата —• во износ од 168.967,300 000 динари; 
3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и износот на изворните приходи на федерацијата 

износ од 68.373,000.000 динари; 
4) придонеси од републиките и од автономните покраини — во вкупен износ од 63.773,000.000 

Динари; 
5) приходи од посебни извори утврдени со сојузниот закон во вкупен износ од 4.600,000.000 

Долари. 
Член 2 

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 285,200 000 динари од изворшгге 
ђркуоди на федерацијата за 1981 година. 

Член 3 
.Приходите по БИДОВИ, форми и потформи и расходите по основни намени се, утврдуваат ЕО Б И -

Јгапс^т на приходне и расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година, во следните износи: 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ II РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Класификациони 
број 

на фор- на потфор-
ката на мата на при-
прпхо- ходите 

дите 

И 3 II О С 

I. Приходи на потфор-
мата на при-

ходите 

на формата 
на прихо-

дите 

03-1 

03-1-1 

Вид €3. Основен данок на промет на производи в 
са надомести за грозење на услуги 
Основен данок на промет на производи 

Дел од основниот данок на промет на производи 

Вкупно вид ОЗ 

73 377,000 000 

73 377,000 000 

73.377,000 000 

Вид С5. Такси 

05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 
03-1 -2 Царински такси 
05-1-3 Други сојузни административни такси 

05-3 Судски такси 

200,000 000 
25 000 000 
5,000.000 

230,000 000 

100 000 

Вкупно вид 05 230,100.000 

Вид СО. Царини и псссОпп давачки и лс::;ар:шп 

00-1 Царини 15.230,900 000 

^3-2 Посебни увозни давачки 8 856,300 000 

00-2-2 Посебна давачка за израмнување па даночното oд-
товарување 7.303,600 ООО 

06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање 1.551,300 000 
00-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магазини 1,400.000 

Вкупно вид 06 24.137,200.000 



Среда, 31 декември 1980 Ј Л У Ж Б 2 Н ЛИСТ Н А С Ф Р Ј Број '|'4 — Страна 2171 

Вид 07. Незгоди според посебни сојузни прописи, 
пркходл са органите на управата и други приходи 

07-2 Приходи на органите на управата 2 100,000 ООО 

07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 2.100,000 ООО 
07-4 Друга приходи 750,000 000 

Вкупно вид 07 2 850,000.000 

Нпд ОЗ. Приходи од други олштзстсепо-пзлгаткчк''! 
заегргѕци 

03-1 Придонеси од републиките и од автономните по-
краини 63 773.000 ООО 

ОЗ 1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 8 113,330 ООО 

ОЗ 1 2 Придонес од Социјал исти-ка Рспублнка Македо-
н к а 3 667,400 ООО 

08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенка 10/364,700 ООО 
ОЗ 1-4 Придонес од Социјалистичка Република СрбиЈа 

без автономните покраини 13 630,300 ООО 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 17.097,300 030 
08 1-Ѕ Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 1.110,000 ООО 
03-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Вошодича 7.211,400 ООО 
03-1-3 Поплочи од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 278,100 ООО 

Вкупно вид СЗ 63 773,000 ООО 

09-5 
00-5-1 

Вид 09. 1аез1и, кредити и ослободувања и други 
сродства на те пуштате година 

Примени кредити 

Средства на Народната банка на Југославија 

Вкупно вид 09 

Вкупни приходи за распоред (видови 01 до 09) 

4.600,000 ООО 

4 000,000 ООО 

4 600,000 ООО 

168 967,300 ООО 

Класификациони 
број 

распоред- распоредна 
на група подгрупа 

II. Распоред на приходите 
И з н о с 

заспоредна 
подгрупа 

распоредна 
група 

01-1 

01 -2 

01-3 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 1 - 2 

01 -ЗЛ 

01-3-2 
01-3-3 

Осизѕ^а натепа 01. Срздстса за раОста иа счгаг^то 
иа угс^азгта 
Средства што работниците ги стекнуваат г^по до-
ход на работната заедница 
Средства за лични доходи 
Средства за заедничка потрошувачка 
Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 
Средства за лични доходи и други ЛИЧЕВИ примања 
на функционерите и делегатите 
Други посебни намени 
Средства за оггмти општествени потреби 

4 933.109 000 
221 000.000 

380.054.000 
2 892,929 000 
3.275,630.000 

4 214,109.000 

376,390 ООО 
7.629,401 ООО 
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1 2 3 * 4 5 

01-3-4 Текушто финансирање на сојузните дирекции за 
стоковни резерви 1.100,738.000 

01-4 Нестопанска инвестиции и средства на опремата 1.694,000 ООО 

Вкупно основна намена 01 13 953,900 ООО 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 101 893,800.000 

02-1-1 Средства за ЈугослЕенската народна арлшја во те-
куштата година 100 693,800 000 

02-1-2 Средства за покривање на расходите врзани за вр-
шење услуги на корисници надвор од ЈНА 1.200.000 000 

Вкупно основна намена 02 101 893.800 000 

Основна намена 04. Трансфером средства за други 
општсствеио-политички заедници 

04-2 Дополнителни средства 16.276.600.000 

04-2-1 Дополнителни средства за буџетите На републиките 
и автономните покраини 16 276 600 ООО 

Вкупно основна намена 04 16 276,600 ООО 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

05-9 За боречко-инвалидска заштита 22.60*1,800 ООО 

05-11 За пензиско и инвалидско осигурување 9 292.300 ООО 

Вкупно основна намена 05 ' 31 894,100 000 

Основна намена 06. Други општи општествени по-
| треби 

06-2 На општествено-политичките организации 680 200.000 

06-10 Дотација за Фондот на солидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој 121,000 000 

06-11 Надомест на Службата на општественото книговод-
ство 193.000 ООО 
Вкупно основна намена 06 90") ООО ООО 

Основна^ намена 07. Средства на резервите на фе-
дерацијата 

07-1 Издвојување во постојаната буџетска резерва 285.200.000 

07-2 Текушта буџетска резерва 277 000 000 

Вкупно основна намена 07 5 6 2 , 2 0 0 ООО 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

08-4 Обврска по кредити _3_.391.700 ООО 
08-4-2 Други обврски од поранешните години 3.391,700.000 

Вкупно основна намена 08 3.391,700.000 

Вкупно распоредени и нераспоредени приходи 168.967,300.000 
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П. ПОСЕБЕН ДЕЛ , 

Член 4 
Расходите во износ од 168 967,300 ООО динари, што се искажани по основни намени во Билансот 

на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година, се распоредуваат по носители, 
корисници и поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1981 година, кој гласи: 

Број на Распоредна И з н о е 
позицијата група или Основна и поблиска намена Позиција Основни подгрупа Позиција 

намени 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1 ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА 

Г лава 1. Претседателство 

Основна намена 01 —- Средства за работа на орга-
ните на управата 

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22,958 000 

2 01-2 Средства за материјални трошоци 300.000 

3 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите . 24,267,000 

4 01-3-1 Средства за лични доходи на другите работници 2,994.000 

5 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 546 000 

в 01-3-2 Патни трошоци 1,500.000 

7 01-3-2 Канцелариски материјал 500 000 

8 01-3-2 Поштенеко-телеграфски и телефонски трошоци 700 000 

9 01-3-2 Трошоци за репрезентација 800 000 

10 01-3-2 Патувања и посети 10,000 000 

И 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 100.000 

12 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 600 ООО 

13 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 10,000.000 

14 01-3-2 Трошоци за услуги 40.000 

15 01-3-2 Паушал на возачи за ненормирано работно време 550.000 

16 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 50.000 

17 01-3-2 Дополнување на опрема и инвентар 500.000 

18 01-3-2 Трошоци за СОЈУЗНИОТ совет за заштита на устав-ниот поредок 50.000 
19 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 55 000 

Вкупно основна намена 01 76,510.000 

Вкупно Глав! 1 _ _ _ _ _ 76,510.000 

Глава 2. Служба за репрезентативните об-
јекти на Претседателството на СФРЈ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

20 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 18,587 000 
21 01-2 Средства за материјални трошоци 15,361.000 
22 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите ^ 2,133 000 
23 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 150 000 
24 01-3-2 Дополнување на инвентарот 2,000.000 
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25 01-3-2 Трошоци за одржување на објекти и инвентар 3,180 000 
26 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 400.000 
27 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 350.000 
23 01-3-2 Надомести за работа на надворешни соработници 1,100 ООО 
29 С1-3-3 Трошоци за одржување и користење на специјал-

ниот воз 18,174 ООО 
29а 01-4-1 Поправка и адаптација ^а Стариот Двор 73,600 ООО 

Вкупно основна намена 01 
Вкупно Глава 2 

135,035.000 
135,035.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 29а) 211,545.000 

30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 

52 

53 

54 

55 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Сoбрание на С Ф Р Ј 

Основна камена 01 — Средства за работа Еа орга-
нске иа управата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 137,231 ООО 
01-2 Средства за материјални трошоци 1,450.000 
01-3-1 Средства за лични доходи и други ллчни примања 

на функционерите 110,998 000 
01-3-2 Цоштенско-телеграфски и телефонски трошоци 5,835.000 
01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

Бреме 7,200.000 
01-3-2 Надомести на надворешни соработници 2,000.000 
01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и на собраниските 

тела 30,000.000 
01-3-2 Набавка на домашни и странски книги „ 330 ООО 
01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија 1,200 ООО 
01-3-2 Издавање на стенографските белешки 4,300.000 
01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, билтени и други собраниски матери-
јали 8,000.000 

01-3-2 Трошоци на парламентарните делегации 8,600.000 
01-3-2 Трошоци за репрезентација 826 ООО 
01-3-2 Набавка на облека и обувки 800.000 
01-3-2 Членски влогови за Интерпарламентарната унија 650.000 
01-3-2 Услуги извршени од други 400 ООО 
01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 8,000 ООО 
01-3-2 Трошоци на печатницата 4,500 ООО 
01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 8,500 ООО 
01-3-2 Партиципација за зачувување на основната музеј-

ска поставка на Музејот на I и II заседание на 
АВНОЈ 1.800 000 

01-3-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 500.000 
01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија 

и друг потрошен материјал 8,800.000 
01-3-2 Трошоци на Комисијата на Сојузниот собор на Со-

бранието на СФРЈ за подготовка на Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување 1,500.000 

01-3-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведува-
њето на Законот за здружениот труд 750 ООО 

01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади и работнич-
ки деца на Југославија 400.000 

01-3-2 Комисија за подготовка на Законот за основите на 
спштествено-економските односи во управувањето и 
стопанисувањето со средствата за проширена репро-
дукција 750 ООО 
Вкупно основна намена 01 " " 355.320 ООО 
Вкупно Глава 1 355,320.000 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 
Основна камена 01 — Средства за работа на орга-
ните^ на управата 

56 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
57 01-2 Средства за материјални трошоци 

9,262 ООО 
275.000 
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58 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 965.000 

59 01-3-2 Помош на странки 50.000 

60 01-3-2 Дополнување на опрема и инвентар 55.000 
Вкупно основа намена 01 10,607 ООО 

Вкупно Глава 2 10,607.000 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

61 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5,322 000 
62 01-2 Средства за материјални трошоци 180.000 
63 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,360.000 
Вкупно основна намена 01 6,862.000 
Вкупно Глава 3 6,862 ООО 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 30 до 63) 372,789 000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

64 01-1-1 Средства за лични доходи 14,826 000 

65 01-2 Средства за материјални трошоци 204.000 

66 01-3-1 Средства, за лични доходи и други лични примања 

на функционерите и на лицата со посебен статус 43,748 ООО 

67 01-3-2 "Паушал на возачите за ненормирано работно време 540 000 

68 01-3-2 Патни трошоци во земјата 600.000 

69 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 

70 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 360.000 

71 01-3-2 Претплата на информативни материјали и друго 600.000 
72 01-3-2 Трошоци за реперзентација 90.000 
73 01-3-2 Надомест на трошоците на членовите на Советот на 

федерацијата за користење на дел од станот за вр-
шење на службени работи 675.000 

74 01-3-2 Набавка на облека и обувки 80 000 
75 01-3-2 Набавка на опрема 60.000 

Вкупно основна намена 01 61,853 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 64 до 75) 61,853.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи* 
те на управата 

76 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 58,679.000 
77 01-2 Средства за материјални трошоци 1,486 ООО 
78 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 31,527.000 
79 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 960.000 
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т 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 350.000 

81 01-3-2 Канцелариски материјал 270.000 

82 01-3-2 Претплати на печат списанија и публикации 800.000 

83 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во земјата 2,800.000 

84 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската же-
лезница 2,500.000 

85 ' 01-3-2 Патни трошоци во странство 16.500 ООО 

86 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 100.000 

87 01-3-2. Печатење и умножување на материјали за седници 3,200 ООО 

88 01-3-2 Набавка на опрема 12,000 ООО 
89 01-3-2 Средства за потребите на работата на Комисијата 

на СЕВ 2,500.000 

90 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3 000.000 

91 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 14,000 ООО 

92 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 500 ООО 

93 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 500.006 

94 01-3-2 Трошоци на техничките служби на СОЈУЗНИОТ из-
рршен совет 300.000 

95 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 
за прашања на општественото уредување 3,305 ООО 

96 01-3-2 Трошоци за работа на СОЈУЗНИОТ совет за меѓуна-
родни односи 1,400 ООО 

97 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој 
и економска политика 3,000.000 

98 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за човековата сре-
дина и просторното уредување 5,450 ООО 

99 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за одно-
си со верските заедници 450.000 

100 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклерна енер-
гија 1,000 ООО 

101 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со УНЕСКО 6,600.000 

102 01-3-2 Членарини* на меѓународните организации 24,787 ООО 
103 01-3-2 Стипендии 300,000 
104 01-3-2 Уредување и опремување на станови на функцио-

нерите 1,500.000 
105 01-3-2 Трошоци за неуселени станови 270.000 
106 01-3-2 Трошоци за преселување 150 ООО 
107 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

греме 1,000 ООО 
108 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со Меѓународниот фонд на Организаци-
јата на обединетите нации за помош на децата 
(УНИЦЕФ) 
Вкупно основна намена 01 

7,000.000 
208,184.000 

Основна намена 06 — Други општи општествени 
потреби 

109 06-10 Дотација за фондот на солидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој 

Вкупно основна намена 06 

Вкупно Глава 1 

121,000 ООО 

121,000 ООО 

329,184.000 
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Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен 
совет 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

110 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1,009 000 
111 01-2 Средства за материјални трошоци 88 ООО 
112 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 906 ООО 
113 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

* време 120 000 
114 01-3-2 Трошоци за репрезентација 7 ООО 
115 01-3-2 Набавка на службена облека 15 ООО 

Вкупно основна намена 01 - 2,143 ООО 

Вкупно Глава 2 2,145.000 

Глава 3. Служба за персонални работи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

116 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1,629 000 
117 01-2 Средства за материјални трошоци 140 000 
118 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,014.000 
119 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите на располагање и на лицата со 
посебен статус 21,708.000 
Вкупно основна намена 01 24,491 ООО 

Вкупно Глава 3 24,491.000 

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

120 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5,949 000 
121 01-2 Средства за материјални трошоци 370 000 
122 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,704 ООО 
123 01-3-2 Трошоци за надомести за унапредување и органи-

зација на работата 40 ООО 
124 01-3-3 Работи во врски со народната одбрана 20,000 ООО 
125 01-4 Финансирање на програмата на И фаза од из-

градбата, адаптацијата и модернизацијата на заш-
титните објекти 95,000.000 
Вкупно основна намена 01 123,063 ООО 

Вкупно Глава"! 123,063 ООО 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 7б"до 125) 478,883.000 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

126 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 11,496.000 
127 01-2 Средства за материјални трошоци 805.000 
128 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 9,323.000 
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129 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 224.000 

130 01-3-2 Трошоци на постапката 200.000 

131 01-3-2 Издавање на Збирката на одлуки и мислења на 
Уставниот суд на ЈуглослаЕита 900.000 

132 01-3-2 Патни трошоци во странство 332 ООО 

133 01-3-2 Дневници на возачи 60.000 
134 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно времб 152.000 

135 01-3-2 Набавка на облека и обувки 15.000 
136 01-3-2 Набавка и дополнување на опрема 100 ООО 
137 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 200 ООО 
138 01-3-2 Трошоци за репрезентација 57.000 
139 01-3-2 Трошоци за одржување на меѓународни европски 

конференции на уставните судови 
Вкупно основна намена 01 

150 ООО 
24.014.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 126 до 139) . 24,014 ООО 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

140 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 14 750 ООО 
141 01-2 Средства за материјални трошоци 1,800.000 
142 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 7,334.000 
143 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 180 ООО 
144 01-3-2 Издавање на Збирката на судски одлуки - 360 ООО 
145 01-3-2 Патни трошоци во земјата 130.000 
146 01-3-2 Патни трошоци во странство 65.000 
147 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народ-

ностите 10.000 
148 01-3-2 Трошоци на судската постапка 10.000 
149 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 150.000 

150 01-3-2 Текушто одржување на зградата и на инвентарот 1,300.000 
151 01-3-2 Трошоци за престој, на странски делегации 100.000 
152 01-3-2 Трошоци за репрезентација 80.000 
153 01-3-2 Награди и надомести за судии-поротници 20.000 
154 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
40.000 

26,329 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 140 до 154) 26,329 ООО 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

155 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 6,494.000 
156 01-2 Средства за материјални трошоци 480.000 
157 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 4,628.000 
158 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 210.000 
159 01-3-2 Патни трошоци во странство 100.000 
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160 01-3-2 Преведување на судските списи од странски јазици 
и на странски јазици 120.000 

161 01-3-2 Трошоци за советување, следење и 'проучување на 
општествените односи и појави 130 ООО 

162 01-3-2 Патни трошоци во земјата 87 ООО 
163 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 200.000 
164 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
165 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 20.000 

Вкупно основна намена 01 12,500.00(1 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 155 до 165) 12,509.000 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО .ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на орга-
ните па управата 

166 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,592.000 
167 01-2 Средства за материјални трошоци ЗОО ООО 
168 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,662.000 
169 01-3-2 Трошоци за процесна и извршна постапка и зас-

тапување во земјата 22.000 
170 01-3-2 Трошоци за водење процеси во странство и патни 

трошоци 716.000 
171 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 20.000 
172 01-3-2 Трошоци за репрезентација 5.000 
173 01-3-2 Трошоци за состаноци 30 ООО 
174 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 01 7,357.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 166 до 174) 7,357.000 

РАЗДЕЛ 9 СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

175 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2,441.000 

176 01-2 Средства за материјални трошоци 470.000 
177 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

2,162.000 на функционерите 2,162.000 
178 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 40.000 
179 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 
180 01-3-2 Набавка на опрема 60.000 
181 01-3-2 Трошоци за репрезентација 33.000 
182 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 15.000 

Вкупно основна намена 01 5,231.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 175 до 182) 5,231.000 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01 *— Средства за работа на орга-
ните на управата 

183 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,455.000 
184 01-2 Средства за материјални трошоци 360.000 

185 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
3,330.000 на функционерите 3,330.000 
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186 01-3-2 Патни трошоци во земјата 33.000 

187 01-3-2 Трошоци за преведување 15.000 
188 01-3-2 Трошоци за работа на повремени членови на Сове-

тот 90.000 
189 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 
30.000 

8,313 000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 183 до 189) 8,313 ООО 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
ДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

190 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 326,185.000 
191 01-2 Средства за материјални трошоци 51,000.000 
192 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 18,360 ООО 
193 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 1,300 ООО 
194 01-3-2 Надомести за работа ноќе, во недела и во деновите 

на државни празници 2,500.000 
195 01-3-2 Трошоци за репрезентација 1,600.000 
196 01-3-2 Трошоци за делегации А 3,000 зоо 
197 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и 

на Комисијата за кодификација на меѓународното 
право 2,500 ООО 

198 01-3-2 Трошоци за консултации И состаноци на групата 
на неврзаните земји 6,176.000 

199 01-3-2 Трошоци за учеството на домашна делегација на 
Конференцијата за европска безбедност ц сора-
ботка 933.000 

200 01-3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 12.000 ООО 
201 01-3-2 Трошоци за привремено сместување 6,000.000 
202 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 1,650.000 
203 01-3-2 Преведување на меѓународни договори на јазиците 

на народите и народностите на Југославија и други 
трошоци 1,500.000 

204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 
218 
219 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

Собирање и обработка на архивска граѓа 
Членарина на меѓународни организации 
За потребите на документацијата 
Дополнување и замена на опремата 
Научноистражувачки работи, студии и анализи 
Стручна обука на кадрите за службата за врски 
Лични и материјални расходи на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство 
Обврски по ануитетите за купените згради на кре-
дит за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 
Замена на патни исправи на југословенските гра-
ѓани во странство 
Физичко и техничко обезбедување 
За информативна дејност помеѓу југословенските 
граѓани на работа и престој во странство 
Трошоци за репратриЈација и депортација на југо-
словенски граѓани од странство 
Изработка на публикации и документи за надворе-
шната политика 
Различна помош во согласност со принципите на 
меѓународната солидарност 
Работи во врска со народната одбрана 
Стручно образование на кадрите 

2,200.000 
67,770 ООО 
7,000 ООО 
5,000.000 

34,500 ООО 
600 ООО 

2.095,000.000 

6 0 0 0 0 . 0 0 0 

5,000 ООО 
2,000.000 

5,000 ООО 

2,450.000 

2,500.000 

2,300.000 
4,587 ООО 
5,000.000 



Среда, 31 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 — Страна 218! 

1 2 3 4 5 

220 01 -3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните 
сили на ООН на Блискиот Исток 3,958 ООО 

221 01 -4 Финансирање на Програмата за инвестициони вло-
жувања на СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешни 
работи 190,000 ООО 

222 01 -4 Финансирање на Програмата за инвестициони вло-
жувања во изградбата на објекти за потребите на 
странски дипломатски и конзуларни претставниш-
тва во Белград 47,500 ООО 
Вкупно основна намена 01 2 987,069.000 

Основна намена 07 — Нераспоредени средства 

223 07-_2 Нераспоредени средст^ а 7,000.000 

Вкупно основна намена 07 7,000 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 190 до 223) 2 994,069.000 

РАЗДЕЛ 12 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНА ОДБРАНА 

Основна намена 02 — Народна одбрана и општес-
твена самозаштита 

224 02--1- 1 Средства за Југословенската народна армша во 
текуштата година 100 693,800 ООО 

225 02 -1- 2 Средства за покривање на расходите за вршење 
услуги за корисници надвор од Југословенската 
народна армија 1.200,000 ООО 
Вкупно основна намена 02 101.893,800 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 224 и 225) 101 893,800.000 

РАЗДЕЛ 13 СОЈУЗЕН СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

226 01 -1-•1 Средства за лични доходи на работниците 699,923 ООО 
227 01 -2 Средства за матери] ални трошоци 75,000.000 
223 01 -3" •1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 5,045 ООО 
229 01 -3--2 За определени потреби 225,000 ООО 
230 01 -3. -2 Набавка на облека и обувки 15,000.000 
231 01 -3- 2 Школувале на кадри 8.000 ООО 
232 01 -3 г Здравствена превентива, оспоравање на работни-

ците и еднократна помош според член 37 од Зако-
нот за вршење на внатрешните работи од надлеж-

1,300 ООО ност на сојузните органи на управата 1,300 ООО 
233 01 -3--2 Трошоци за одржување на згради 7,500.000 
234 01 -3--2 Селидбени трошоци и испратнина 3,200 ООО 
235 01 -3--2 Надомест за одвоен живот од семејството 5,000 ООО 
236 01 -3--2 Надомест за повремени, привремени и други работи 2,000 ООО 
237 01 -3-•2 Набавка на спортски реквизити 250 ООО 
238 01 -3 -2 Трошоци на Центарот за образование на работ-

3,000.000 ниците 3,000.000 
239 01 -3--2 Надомест за работа подолга од полното работно 

2,200 ООО време и ноќна работа 2,200 ООО 
240 01 -3 >2 Обврска спрема органите за внатрешни работи во 

републиките и во автономните покраини според 
член 43 од Законот за вршење на внатрешните ра-

20,000 ООО боти од надлежност на сојузните органи 20,000 ООО 
241 01 -3--3 Надомест на личните доходи и други расходи на 

работниците за обезбедување на вработените во 
72,000.000 ДКП на СФРЈ во странство 72,000.000 

242 " 01-3-3 Трошоци на транзитноприфатниот центар за бе-
2,500.000 галци 2,500.000 
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243 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 20,000.000 
244 01--3-3 Средства за работа на Институтот за безбедност и 

25,000.000 општествена самозаштита 25,000.000 
245 01 -3-3 Средства за трошоци на Институтот за безбедност 

и општествена самозаштита во врска со давањето 
услуги на странски служби и на трети лица во зем-
јата 35 ООО ООО 

246 01--4 Финансирање на Програмата за модернизација на 
службата за вршење на внатрешните работи од 
надлежност на федерацијата 237,500 ООО 
Вкупно основна намена 01 1.464,418.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 226 до 246) 1.464,418 ООО 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

247 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 55,340 ООО 
248 01 -1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните 

органи и организации .21,000 ООО 
249 01 -2 Средства за материјални трошоци 3,400 ООО 
250 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 6,602.000 
251 01--3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 240 ООО 
252 01 -3-2 Се бирање докази за југословенскиот имот во стран-

ство 20 ООО 
253 01 -3-2 Трошоци за работи ка царинската комисија 100 ООО 
254 01 -3-2 Преведување од странски језици и на странски ја-

зични 65.000 
255 01 -3-2 Патни трошоци во странство 1,600 ООО 
256 01 -3-2 Надомести за надворешни соработници 120.000 
257 01 -3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 400 ООО 
253 01--3-2 Соработка со меѓународните финансиски органи-

зации ЗОО ООО 
259 01 -3-2 Набавка и дополнување на опрема 400.000 
260 01 -3-2 Печатење на буџетот и на завршната сметка 65.000 
261 01 -3-2 Изработка на финансиски публикации 90 ООО 
262 01 -3-2 Трошоци на Комисијата за изработка на системски 

решенија 600 ООО 
263 01 -3-2 За определени потреби 518.000 
264 01 -3-2 Средства за нови работи и за работи во органите 

на федерацијата 75 ООО ООО 
205 01 -3-2 Средства за усогласување на личните доходи во 

органите на федерацијата 549.319.000 
266 01 -3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки 

проекти и на научни студии 25,500 ООО 
267 01--3-2 Трошоци за одржување на Комисијата на СЕВ во 

СФРЈ 250 ООО 
263 01--3-3 Надомести за нациоиализиран имот во земјата 8,400.000 
269 01 -3-3 Надомест и провизија за Службата на општестве-

ното книговодство 12 000.000 
2 70 01 -3-3 Трошоци за закуп па Амбасадата на Етиопија 59.000 
2/1 01 -3-3 Трошоци на Комисијата за ревалоризација на ос-

новните средства 130 ООО 
272 01« -.3-3 РгСоти во врска со народната одбрана 45.000 
273 01--3-3 Средства за работа на Фондот на солидарноста со 

1,600.000 неврзаните земји и со земјите во развој 1,600.000 
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274 01-3-3 Додатен влог на СФРЈ во селективно^ зголемува-
ње на капиталот на Меѓународната банка за обно-
ва и развој 41,687 000 

275 01-3-3 Трошоци во врска со годишното собрание на Меѓу-
народната банка и на Меѓународниот монетарен 
фонд ЗОО ООО 
Вкупно основна намена 01 1 005,150.000 

Основна намена 01 — Трансферна средства за дру-
ги општеетвено-политички заедници 

276 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Босна и Херцеговина 5 266.500 ООО 

277 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 2.400,400 000 

278 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора 1 925,500 ООО 

279 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 6.684,200 ООО 
Вкупно основна намена 04. ~ 16 276,600.000 

Оловна намена 05 — Обврски во финансирањето 
на општествените дејности 

280 05-9 Дополнителни наменски средства за Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на СР Цр-
на Гора за покритие на дефицитот во фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување 611.000 000 

281 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воените лица 
во смисла на одредбите од Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 1 810,467 000 

282 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 1.432,4&Ѕ ООО 
233 05-9 Дополнителни наменски средства за покритие на 

дефицитот во фондот на пензиското осигурување 
на воените лица 5 438,395 ООО 
Вкупно основна намена 05 9 292,ЗОО ООО 

Основна намена 06 — Други општо општествен«! 
потреби 

284 06-11 Надомест за покритие на трошоци за Службата на 
општествено книговодство за работите на евиден-
цијата, работи на контролата и ииформативно-ана-
литичгси работи 19ЗОО ООО 

Вкупно основна намена 06 193,800 ООО 

Основна намена 07 — Средства на резервите на фе-
дерацијата 

285 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федерација-
та 285,200.000 

283 07-2 Текушта буџетска резерва 270,000.000 

Вкупно основна намена 07 555,200 ООО 

Основна намена 08 — Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

287 08-4-2 Обврски по странски заеми и за национализира« 
странски имот 22,000 ООО 

2Ѕ8 03-4-2 Обврски врз основа на кредитите за СР Црна Горз 
за отстранување на штетите од земјотресот 4,000.000 
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239 08-4-2 За отплата на кредитите за земјоделските вишоци 
користени за финансирање на Сојузниот буџет за 
1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година 115,000 ООО 

290 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за отплата на 
странскиот заем за хмдроенергетскиот систем 
,.Ибар-Лепенац" 110 000 ООО 

291 08-4-2 Преземна обврска за отплата на кредитите кај ИЕ1-
вес^-банка 19 ООО 550 

292 08-4-2 Средства за амортизација на обврзниците и на кур-
оши^ разлики од поранешните години 205,000.000 

293 08-4-2 Отплата на кредитот за Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмата 

на постојаните С О Ј У З Н И стоковни резерви за 1975 
година 365 800.000 

294 08-4-2 Отплата на кредитот за Народната банка на Југос-
лавија во врска со извршувањето па програмата иа 
постојаните С О Ј У З Н И стоковни резерви за 1976 го-
дина 743,600.000 

295 03-4-2 Отплата на кредитот за Народната банка на Југо-
славија во врска со извршувањето на програмата 
на постојаните С О Ј У З Н И стоковни резерви за 1977 
година 396,352.750 

298 08-4-2 Обилата на кредитот одобрен за извршување на 
програмата на пос ГОЈ аните С О Ј У З Н И стоковни резер-
ви за 1978 година 317,300 ООО 

297 08-4-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајниците на тејзиторијата на СР Црна Гора 86,000 ООО 

293 08-4-2 Средства за премостување на разликите помеѓу 
роковите за упис на заем и пласманот на средства-
та на фондот на' 'федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 674 000 ООО 

209 08-4-2 Обврски спрема Африканскиот фонд за развој 91,500 ООО 
ЗОО 08-4-2 Учество на СФРЈ во VI пополнување на средства-

та на Меѓународното задружеиие за развој (ША) 127 046 700 
301 08-4-2 Членски влог за Интерамериканската банка 52.600 ООО 
302 08-4-2 Придонес за Меѓународната финансиска корпора-

ција 12,500 ООО 
303 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за 

развој 
Вкупно основна намена 08 

50 ,000 ООО 
3,391.700.000 

Вкупно Глава 1 30.714,750.000 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 

Оснсвна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

304 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 41,610 000 
305 01-2 Средства за материјални трошоци 1,940 ООО 
306 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 476 ООО 
307 01-3-2 Надомести за работа на хонорарите соработници 

и на девизниот инспекторат во републиките 30 ООО 
308 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во зем-

јата 3 200 ООО 
309 01-3-2 Закупи и одржување на деловните простории 1.460 ООО 
310 01-3-2 Патни трошоци во странство 900 ООО 
311 01-3-2 Набавка на опрема 600.000 
312 01-3-2 Трошоци за репрезентација 5.000 
313 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
100.000 

50,351 ООО 

Вкупно Глава 2 50,351 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 217 до 313) 30.765.101 ООО 
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РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

314 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 43,573 ООО 
315 01-2 Средства за материјални трошоци 4,408 ООО 
316 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 4.349.000 
317 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 300.000 
318 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното рабо!но 

време за дактилографите по норма, хонорарите 
соработници, стручните комисии и работните групи 400 ООО 

319 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрас-
ци за спроведување на надзорешнотрговскиот и 
девизниот режим 210 ООО 

320 01-3-2 Научна информативно-докумонтарна и советодавна 
работа на одделни институции 1 >0 ООО 

321 01-3-2 Трошоци за странски и домашни делегации 3.000 ООО 
321 01-3-2 Надомести за преведување на странски јазици на 

различни стручни материјали и странски публи-
кации 100 ООО 

323 01 3-2 Набавка на облека и обувки 25 ООО 
324 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 12,074 ООО 
325 01 -3-2 Набавка на опрема 500.000 
326 01-3-2 Трошоци за програмата за усовршување на работ-

ниците 290 ООО 
327 01-3-3 Работи во врска со народната одбрапа 

Вкупно основна намена 01 
163 ООО 

69,552 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 314 до У27) 69,552.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Гласа 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

328 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 25,340 ООО 
329 01-2 Средства за материјални трошоци 2,500 ООО 
330 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 4,581.000 
331 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 540 ООО 
332 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време ЗОО ООО 
333 01-3-2 Патни трошоци во странство 430.000 
334 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 250 ООО 
335 01-3-2 Набавка на опрема 450 ООО 
336 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,150 ООО 
337 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 10.000 
338 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 2.593.000 
339 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска 

со анализата и прогнозата на стопанските движења 4,800 ООО 

340 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

80 ООО 
43,024 ООО 

Вкупно Глава 1 43,024 ООО 
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РАЗДЕЛ 16 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

341 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 24,943 ООО 
342 01-2 Средства за материјални трошоци 2,250 ООО 

343 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 632 ООО 

344 01-3-2 Надомести за продолжена работа и во денови на др-
жавните празници 240 ООО 

345 01-3-2 Надомести за овластените организации и стручни-
те лица за вршење контрола на квалитетот на 
производите што се увезуваат 1,500 ООО 

346 01-3-2 Патни трошоци во странство 200 ООО 

347 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 600 ООО 

348 01-3-2 Закупи 900 ООО 
349 01-3-2 Трошоци за меѓународно соработка 60.000 
350 01-3-2 Надомести за вештачење и експертизи 900.000 
351 01-3-2 Набавка на опрема 400.000 
352 01-3-2 Набавка на стручни публикации 100 ООО 

353 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во зем-
јата 3.500 ООО 

354 01-3-2 Трошоци за репрезентација 11 ООО 
355 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 

Вкупно основна намена 01 

340 ООО 

36.576 ООО 

Вкупно Глава 2 36,576.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПА-
ЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 3. Сојузна дирекција за резерви на 
индустриските производи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

356 01-3-4 Средства за работа на работната заедница 22 183 ООО 
357 01-3-4 Средства за определени потреби 

Вкупно основна намена 01. 
281,076 ООО 

303 259 ООО 
Вкупно Глава 3 303,259 ООО 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПА-
ЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 
Основна намена 01 —Средства за работа на орга-
ните на управата 

358 01-3-4 Средства за работа на работната заедница 37,479.000 
359 01-3-4 Средства за определени потреби 

Вкупно основна намена 01 
760,000.000 

797,479 ООО 
Вкупно Глава 4 797,479.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 328 до 359) 1.180,338.000 
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РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 — Средства за работа на оргг -
ните на управата 

360 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 13,878.000 
361 01-2 Средства за материјални трошоци 907 ООО 
362 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3,323.000 
363 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 376.000 
364 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 1,010.000 
365 01-3-2 Патни трошоци во странство 600.000 
360 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 25.000 
367 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 50.000 
368 01-3-2 Трошоци во врска со изработка на прописи 500.000 
369 01-3-2 Надомести за вонреден придонес во извршувањето 

на задачите 150.000 
370 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународни соста-

ноци и други потфати 500 ООО 
371 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35 ООО 
372 01-4 Финансирање на програмата за изградба на станови 

за работниците и функционерите во сојузните ор-
гани 190,000 ООО 

373 01-4 Завршување на изградбата на деловната зграда на 
сојузните органи во улица Омладински бригади 
бр. 1 19.000 ООО 
Вкупно основна намена 01 230,354.000 
Вкупно Глава 1 230,354 ООО 

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната 
управа 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

374 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3 ООО 
375 01-2 Средства за материјални трошоци КП ооо 
370 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 473 ООО 
377 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 75 ООО 
378 01-3-2 Патни трошоци во странство 80 ООО 
379 01-3-2 Набавка на стручна литература 6 000 
380 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на 

90 ООО сојузните органи и сојузните организации 90 ООО 
3̂81 01-3-2 Трошоци за изработка на билтен на Заводот 200 ООО 
382 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 50 ООО 
383 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 229 ООО 

Вкупно основна намена 01 4,920 ООО 

Вкупно Глава 2 4,920 ООО 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

384 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 12,999 ООО 
385 01-2 Средства за материјални трошоци ^ , 1,858.000 
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386 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 483.000 

387 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 40.000 
388 01-3-2 Патни трошоци во странство 60.000 -

389 01-3-2 Набавка на стручна литература 300.000 
390 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавањето и чу-

вањето на документарниот и информативниот ма-
теријал 330 ООО 

391 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 1,200 ООО 
392 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на информатив-

ниот систем 500 ООО 
393 01-3-2 Набавка на опрема 9,384 ООО 

Вкупно основна намена 01 27 154 ООО 

Вкупно Глава 3 27 ,154 ООО 

Глава 4. Финансирање на програмата за ра-
бота на самостојните институции и органи-
зации 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

394 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право 3 450.000 

395 01-3-2 Надомест за здравствените установи за давање ус-
луги на работниците на сојузните органи 550.000 

396 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Музејот на револуцијата на народите и народ-
ностите на Југославија 10.866 ООО 

397 01-3-2 Средства за наградата АВНОЈ 3,000 ООО 
398 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност „Мо-

ша Пијаде" 1,700.000 
399 61-3-2 Средства за работа на комисијата по предметите со 

ликот на Јосип Броз Тито 200 ООО 
Вкупно основна намена 01 19,766.000 
Вкупно Глава 4 19,766 ООО 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (ПОЗИЦИИ 360 ДО 399) 282,194.000 

РАЗДЕЛ 18 СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-
ФОРМАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

400 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 29 022 ООО 
401 01-2 Средства за матери]алии трошоци 800.000 
402 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 4 715 000 
403 01-3-2 Претплата на печат списанија и публикации 1,000 ООО 
404 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и публици-

сти 3,500 ООО 
405 01-3-2 Државни посети — странски новинари во при-

дружба 1.500 ООО 
406 01-3-2 Школување на новинари од неврзните земји 5,000 ОСО 
407 01-3-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на 

конференции за печатот и издавачка де]ност по-
врзана за работата на Сојузниот извршен совет / 4,000 ООО 

408 01-3-2 Извршување на програмата на меѓународните врски 
на Сојузот на новинарите на Југославија 1 100 000 

409 01-3-2 Пресметка на трошоците на КК Пула 2,000 ООО 
410 01-3-2 Трошоци за соработка на мултилатерален план во 

областа на информирање!о меѓу неврзаните земји 
во развој 350 ООО 

411 01-3-2 Дополнение и замена на опрема 300.000 
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412 01-3-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани информа-
ции, откуп на изданија за Југославија на странски 
јазици, информативно-документарни филмови, фо-
то-информации, изложби и посебни акции, опера-
тивен фонд при Секретаријатот и трошоци за тран-
спорт на информативно-пропаганден материјал 29,000.000 

413 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 44,000.000 

414 01-3-3 Радиопрограма за странство 77,000.000 

415 01-3-3 Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 3,000 ООО 
416 01-3-3 Новинско-агенциски услуги 145.000.000 

417 01-3-3 Трошоци за изработка на филмски новости 20,600.000 

413 01-3-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна 
дејност наменета за нашите работници и иселеници 
во странство 17,000 ООО 

419 01-3-3 Информирање на странската јавност преку радио и 
телевизија 17,600 ООО 

420 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Белград 7.600 ООО 

421 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 11,000 ООО 

422 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-
бранбени подготовки на Радио Југославија 5,200 ООО 

423 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на Службата за од-
бранбени подготовки на Новинската агенција 
ТАНЈУГ 1,400 ООО 

424 01-4 Финансирање на Програмата за изградба и модер-
низација на техничката база на Радио Југославија 

Вкупно основна намена 01 

57,000 ООО 

489,287 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (ПОЗИЦИИ 400 ДО 424) 489,287.001) 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа па орга-
ните на управата 

425 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 25.414 000 

426 01-2 Средства за материјални трошоци 2,000 ООО 

427 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 4,089 ООО 

428 ,01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 1,626 ООО 

429 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,943.000 
430 01-3-2 Надомести за работа на членовите на комисиите и 

на соработниците 230.000 

431 01-3-2 Трошоци за одржување на седница на Комитетот 395.000 
432 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 22,196 ООО 
433 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 80 ООО 
434 01-3-2 Надомести за работа подлога од полното работно 

време 92.000 
435 01-3-2 Набавка на опрема 210.000 
436 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа 

на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 1,116.000 
437 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

545.000 
59.936 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (ПОЗИЦИИ 425 ДО 437) 59,936.000 
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РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

433 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 18,683 ООО 
439 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците во гра-

ничните станици 41,118 ООО 
440 01-2 Средства за материјални трошоци 2,400 ООО 
441 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните 

станици 11,000 ООО 
442 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примаша 

на функционерите 4,174 ООО 
443 01-3-2 Придонес за светската програма на храната ШЕР 9,279 ООО 
444 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопан-

ството 950 ООО 
445 01-3-2 Надомести за работа на членовите на посебни ко-

мисии 350 ООО 
446 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 130 ООО 
447 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 50.ОСО 
448 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-

на хидролошка програма 3,500.000 
449 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа 

на ветеринарството и заштитата на растенијата 4 000.000 
450 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделст-

вото и шумарството 2 800 ООО 
451 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 380 ООО 
452 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и подготвува-

ње на прописи од областа на ветеринарството и за-
штитата па растенијата 1 800 ООО 

453 01-3-2 Надомест за надворешни соработници во областа на 
заштитата на растенијата на граничните пр-мини 330.000 

454 01-3-2 За следење на движењето на карантипските болес-
ти и на штетниците во областа на заштитата на ра-
стенијата 700 ООО 

455 01-3-2 Членарини за меѓународни организации (РАО) 20,496 ООО 
456 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време во областа па ветеринарството на граничните 
премини 500 ООО 

457 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме во областа на заштитата на растенијата на гра-
ничните премини 750.000 

458 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
да се воведе во производството семе на посадочен 
материјал 2 805 ООО 

459 01-3-2 Надомест за надворешни соработници за вршење 
350 ООО ветеринарска контрола на границата 350 ООО 

460 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството во соглас-
ност со политиката на економскиот развој во 1981 
година 2,320 ООО 

461 01-3-2 Обработување и печатење на упатства за спроведу-
вање на прописи и мерки од надлежноста на феде-
рацијата 1,200 ООО 

462 01-3-2 Одржување на саеми изложби, советување, симпо-
зиуми и конгреси заради унапредување на земјо-
делствово 1,500 ООО 

463 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на соработ-
ката со земјите со кои постојат меѓудржавни коми-

464 
тети и комисии, а посебно со земјите во развој 1,160 ООО 

464 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 1,630 ООО 
465 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

ните супстанции на пестицидите 450 ООО 
466 01-3-2 Трошоци за работа на комисијата на работните те-

ла на Комитетот 450 ООО 
467 01-3-2 Трошоци за Југословенската комисија за заштита 

од загадувањето на морињата, водите и внатрешни-
те пловни патишта 250 ООО 

468 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 350.000 
469 . 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на ра-

стенијата и воведување на непестицидни мерки за 
спречување на растителните болести и штетниците 1,000.000 
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470 01-3-2 Трошоци за подготовка на III конференција ва Е-
вропската осоцијација на аграрните економисти 750.000 

471 - 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 399.000 
472 01-3-2 VIII балканска конференција за заштита на расте-

нијата 100.000 
473 01-3-2 Трошоци за финансирање на подготовките и одло-

жувањето на VII заседание ка Светскиот совет за 
храна во Југославија 7,286.000 

474 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

1,000 ООО 
146,396.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (ПОЗИЦИИ 43& ДО 474) 146,390.900 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

475 
476 
477 

478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 

486 
487 

488 

489 

496 

491 

492 
493 
494 

01-1-1 
01-2 
01-а-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 
Изработка на технички прописи 
Трошоци за меѓународна соработка 
Патни трошоци • во странство 
Надомест за работа на членовите на кош гс иј ата 
Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 
Набавка и дополнение на опрема 
Членарина за меѓународни организации г 

Трошоци за учество на стручњаци на Југо-регистар 
врз работи од интерес за федерацијата 
Надомест за одвоен живот од семејството 
Трошоци за седниците на Комитетот • 
Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел-
град—Тирана и обратно 
Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел-
град—Малта и обратно 
Надомест за работата на аеродромите за потреби на 
безбедноста на воздушната пловидба 
За безбедноста на пловидбата во поморскиот сооб-
раќај 
За безбедноста на пловидбата во речниот сообраќај 
Работи во врска со народната одбрана 
Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз 
работите од интерес за федерацијата 

25,259.000 
2,200.000 

4,799.000 
950.000 -
870.000 

2,500.000 
500.000 
170.000 
ЗОО ООО 

14.958 ООО 

1,500.000 
200 ООО 
350 ООО 

12,850 ООО 

12,220.000 

17,600 ООО 

75,000.000 
75,000.000 

430.000 

18,000.000 
495 01-3-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 101,000.000 
496 01-4 Финансирање на Програмата за модернизација на 

Установата за одржување на внатрешните пловни 
патишта 38,000.000 

497 01-4 Финансирање на Програмата за модернизација на 
Установата за одржување на поморските пловни 
патишта 85,500.000 

498 01-4 Финансирање на Програмата на третата етапа од 
инвестиционите работи и набавката на опрема и 
технички средства за регулација на Дунав од Бел-
град до југословенско-унгарската граница 
Вкупно основна намена 01 

95,000.000 
588,160 ООО 

Вкупно Глава 1 588,166.000 
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Глава 2. Сојузна управа за контрола на 
летањето 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

499 
500 
501 

502 
603 
604 
505 

506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

' Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 
Трошоци за погон 
Закупи 
Трошоци за користење на авионите 
Надомести за работа ноќе и во денови на држав-
ните празници за продолжена работа 
Надомести за надворешни соработници 
Трошоци за користење на возила 
Трошоци за осигурување 
Патни трошоци -во земјата 
Трошоци за печатницата 
Набавка на облека и обувки 

• Трошоци за банкарска провизија 
Патни трошоци во странство 
Членарини за Меѓународни и други организации 

403,000 ООО 
4,000 ООО 

1.135 ООО 
64,000 ООО 

1,584 ООО 
15,000 ООО 

16,000 ООО 
150 ООО 

11,000 ООО 
5.612 000 
9,200 ООО 

700 ООО 
5.000 ООО 
1,600.000 
1,300.000 

240 ООО 
515 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работата 1,500 ООО 
516 01-3-2 Трошоци по издадени гаранции бб ООО 
517 01-3-2 Дополнение на инвентарот 2,000.000 
518 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 30,000 ООО 

519 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 3,796.000 
520 01-3-2 Лекарски прегледи, контрола на летаните и воза-

чите 2,296 000 % 

521 01-3-2 Набавка на учила и учебници за обука 600.000 
522 01-3-2 Трошоци за репрезентација 115 ООО 
523 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 2,300.000 
524 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните 

карти 1,000 ООО 
525 01-3-3 Трошоци во врска со НО 250 ООО 
526 01-4 Финансирање на Програмата за интеграција и мо-

дернизација на заедничките служби за водење на 
цивилните и воените воздухоплови 
Екупно основна намена 01 

285 000.000 
868.444.000 

Вкупно Глава 2 868,444.000 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

527 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22.401 ООО 
528 01-2 Средства за материјални трошоци 950 ООО 
529 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 970 ООО 
630 01-3-2 Надомести 'за работа подолга од полното работно 

време 165 ООО 
531 01-3-2 Одржување на контролномерните центри 480 ООО 
532 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 292.000 
533 01-3-2 Трошоци за возниот парк 364 ООО 
534 01-3-2 Патни трошоци во земјата 504.000 



Среда, SI декември 19SGL СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 — Страна 2193 

1 2 3 • 4 5 

535 01-3-2 Патни трошоци во странство 550.000 
536 01-3-2 Набавка на облека и обувки 30.000 -

537 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства 
и елаборати 22.000 

538 01-3-2 Информативно-документарна обработка на пода-
тоците 840.000 

539 01-3-2 Осигурување на имотот 1,650.000 
540 01-3-2 Адаптација на добиените простории за АОП 1,100.000 
541 01-3-2 Трошоци на текуштото и инвестиционото одржува-

ње на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Риека 201.000 
542 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 300.000 
543 01-4 Финансирање на Програмата за развој и модерни-

зација на работата врз планирањето на фреквен-
6,700.000 цијата и контролата на радиоврските 6,700.000 

Вкупно основна намена 01 37,519.000 

Вкупно Глава 3 37,519.000 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

544 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 17,209.000 
545 01-2 Средства за материјални трошоци 2,403.000 
546 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,808.000 
547 .01-3-2 Трошоци за користењето на авиони и автомобили 8,025.000 
548 01-3-2 Набавка на облека и обувки 300.000 
549 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 30.000 
550 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,800.000 
551 01-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 100.000 
552 01-3-2 Патни и селидбени трошоци 1,800.000 
553 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 2,000.000 
554 01-3-2 Трошоци за преведување 40.000 
555 01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 30.000 
556 01-3-2 Трошоци за стручно образование * 1Q0.000 
557 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државните 

40.000 празници 40.000 
558 01-3-2 Трошоци за репрезентација 10.000 
559 01-3-2 Надомест за превоз на работниците на работа и од 

работа 200.000 
560 01-3-2 Студии и анализи 120.000 

561 01-3-2 Членарини и котизации 120.000 
562 * 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 22.000 

Вкупно основна намена 01 31,157.000 

Вкупно Глава 4 31,157.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 475 до 562) 1.525,286.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- Глава 1. Комитет 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

563 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 36,425.000 " 

ДО Средства за материјални трошоци 957.000 
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565 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 

4,317.000 

566 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,043 ООО 
567 01-3-2 Патни трошоци во земјата 800 ООО 
568 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на до-

машните што ги придружуваат, трошоци во врска 
со состаноците и преговорите со странски делега-
ции. дипломатски и други претставници 897 000 

569 01-3-2 Надомести за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 419.000 

670 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и 
неговите тела за подготовка на здравството за оп-
штонародна одбрана 600 000 

671 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи од инспекцијата 
на трудот 160.000 

572 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 37,013 ООО 
573 01-3-2 Определени работи од областа на фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат со соодветните 
стручни институции 820.000 

-

574 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 700.000 
575 01-3-2 Превод на материјалите од странски јазици ФО.ООО 
576 01-3-2 Набавка на стручна литература 80.000 
577 01-3-2 Надомест на работниците со непотполно работно 

време и на надворешните соработници 1,300 ООО 
578 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време во врска со вршењето санитарен надзор на 
границата 230.000 

579 01-3-2 Закуп и одржување на деловните простории за гра-
600.000 ничен санитарен надзор 600.000 

580 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори 160.000 

* 

581 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на за-
разни болести 2,800 ООО 

582 01-3-2 Трошоци за анализа на лековите 400.000 
583 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето санитарен надзор 

на границата 1,500 ООО 
'584 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 478 000 
585 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 131.000 
586 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегал-

ците 5,482 ООО 
587 01-3-2 Определени работи од 'областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функциите на федерацијата, што ќе се договорат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита 16,100.000 

588 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународ-
ните и меѓурепубличките води 1,100.000 

589 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна гру-
па за координација на работата на сојузните орга-
ни врз реализацијата на одлуката на светската 
конфедерација на Меѓународната година на жени-
те на ООН 1,530.000 

590 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 
83.000 здравствена организација 83.000 

591 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенска фармако-
лог а 1,000.000 

592 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба 1,100.000 

< 

593 01-3-2 Материјално обезбедз^вање и сместување на семеј-
ството на Даниел Текест 274.000 

594 01-3-3 Финансирање на активноста спрема југословенски-
те работници на работа во странство 15,000.000 
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595 01-3-3 Средства за првомајските награди 1,453.000 
596 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 155.000 

Вкупно основна намена 01 137,197.000 

Вкупно Глава 1 137,197.000 

Глава 2. Сојузно биро за работи на враоо~ 
тувањето 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

597 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 16,982 ООО 
598 01-2 Средства за материјални трошоци 2,403.000 
599 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,721.000 
600 01-3-2 Материјални трошоци за постојаните југословен-

ско-странски комисии 657.000 
601 01-3-2 Надомест за одвен живот на социјалните работници 

во странство и трошоци за упатување на тие ра-
ботници во странство 7,000.000 

602 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
вештаи 562.000 

603 01-3-2 Службени патувања во земјата 1,645.000 
604 . 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 20 ООО 
605 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,126.000 
606 01-3-2 Набавка на стручна литература 100.000 
607 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 200.000 
608 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југосло-

венските граѓани на привремена работа во странство 980.000 
609 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01 34,446.000 

Вкупно Глава 2 34,446.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 563 до 609) 171,643.000 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

610 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5,553.000 
611 01-2 , Средства за материјални трошоци 360 ООО 
612 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,444.000 
613 01-3-2 Патни трошоци во странство 215.000 
614 01-3-2 Патни трошоци во земјата ЗОО ООО 
615 01-3-2 Преведување на инвалидски и други исправи и ма-

43.000 теријали од странски јазици 43.000 
616 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 210.000 
617 01-3-3 _ Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-

2,500.000 венските борци 2,500.000 
Вкупно основна намена 01 10,625.000 

Основна намена 05 — Обврски во финансирањето 
на општествените дејности 

618 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воени пен-
зии) во смисла на одредбите на Законот за обврски-

16.555,810.000 те на федерацијата за пензиите на борците 16.555,810.000 

019 05-11 Средства за инвалидски принадлежности на воени-
4.534,290.000 те инвалиди 4.534,290.000 
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620 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 1.053,504.000 

621 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди во реализацијата на планот за соработка со 
НР Полска 500.000 

622 05-11 Средства за боречки додаток 111,130.000 
623 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска спомени-

ца 1941" и на други одликувања 309,986.000 
624 05-11 Инвалидски принадлежности на корисниците во 

странство 
Вкупно основна намена 05 

36,580.000 
22.601,800 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 610 до 624) 22.612,425.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

625 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 10,191.000 

626 01-2 Средства за материјални трошоци 390.000 

627 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 2,702 ООО 

628 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 224.000 
629 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Коми-

тетот и неговите тела 600 ООО 
630 01-3-2 Трошоци за репрезентација 25 ООО 
631 01-3-2 Надомести за надворешни соработници 200 ООО 
632 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 

Вкупно основна намена 01 
400.000 

14,732 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 625 до 632) 14,732.000 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

633 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 980,640.000 
634 01-2 Средства за материјални трошоци на Сојузната уп-

рава за царини 11,000.000 
635 01-2 Средства за материјални трошоци на царинарни-

ците 82,000 ООО 
636 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 3 745.000 
637 01-3-2 Закупи 10 650 ООО 
638 01-3-2 Надомест на штети според чл. 252, 283 и 356 од Ца-

ринскиот закон 500.000 
639 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
640 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на 

дрлчавните празници 25 ООО ООО 
641 01-3-2 Надомест за работа врз царинење надвор од седиш-

тето на царинарниците 2,800 ООО 
642 01-3-2 Одржување 'на згради, рампи и други објекти 3,000.000 
643 01-3-2 Набавка на облека и обувки 15,600 ООО 
644 01-3-2 Пленарни за меѓународни организации 1,500 ООО 
645 01-3-2' Набавка на патнички автомобили 1,000.000 
646 01-3-2 Трошоци за одржување на Електронскиот сметачки 

центар 15,000 ООО 
647 01-3-2 Трошоци за спречување на царински деликти, за 

експлоатација и одржување на техниката 9,000.000 
648 01-3-2 Трошоци на интернатот 1,400.000 
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649 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 1,700.000 
650 91-3-2 Трошоци за осигурување ка работниците 1,700.000 
651 01-3-2 Надомест за прекувремена работа по царинарниците 1,150.000 
65*2 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 1,750.000 
653 01-3-3 Работа во врска со народната одбрана 2,000 ООО 
654 01-4 Фенаисирање на Програмата за модернизација на 

царинската служба 4 _ 
Вкупно основна намена 01 

190,000 ООО 
1.361,635.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 633 до 654) 1.331,635.000 

РАЗДЕЛ 26 СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

655 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 33.543.000 
656 01-2 Средства за материјални трошоци - 5,000.000 
657 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите ^ 8,928 ООО 
658 01-3-2 Патни трошоци во странство 520.000 
659 01-3-2 Периодични и други публикации 700.000 
,660 01-3-2 Надомести за надворешни соработници и Трошоци 

за анкети 460.000 
661 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 1,291.000 
662 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 520.000 
663 / 01-3-2 Изработка на експертизи и други документи 500.000 
664 
665 
666 

667 
668 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-3 

Средување на архивската граѓа 
Стручни консултации и советувања 
Изработка на билтенот „Стопанските движења во 
светот и нивното влијание врз стопанството на Ју-
гославија" 
Методолошки истражувања 
Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

100.000 
800.000 

4,041.000 
3,409.000 

200.000 
60,012.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 655 до 663) 60,012.000 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ 
НА ЦЕНИТЕ 

Основна намена 01 —• Средства за работа на орга-
ните на управата 

669 
670 
671 

672 
673 

674 
675 

91-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 
Трошоци за печатење на публикации 
Надомест за работа подолга од полното работно 
време 
Набавка на опрема ! -
Трошоци за одржување н& седниците на советот на 
заедницата 

11,604 000 " 
• 1,100 000 

2,809.000 
60.000 

185.000 
165 000 

500 ООО 

• 

678 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на заед-
ниците за цени на републиките и на покраините 116.000 

677 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали врз разработ-
ката на претстојните подзаконски прописи 70 000 

678 01-3-2 Патни трошоци во странство 80.000 
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679 01 -3-2 Преведување на јазиците на народите и народнос-
тите 30,000 » - 1 ' ' 

680 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 
Вкупно основна намена 01 16,769.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 669 до 680) 16,769.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

681 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 110,800.000 
682 01--2 Средства за материјални трошоци 10,200.000 
683 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,952 ООО 
684 01--3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 100.000 
6Ѕ5 01--3-2 Патни трошоци во странство 540 ООО 
6Б6 01--3-2 Членарина За меѓународни организации 16.000 
687 01--3-2 Трошоци за статистички истражувања 6,400.000 
688 01--3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци 4,500 ООО 
689 01--3-2 Закуп на машини за автоматска обработка на по-

1 датоци 3,000.000 
690 01--3-2 Трошоци за обезбедување на зградата 80.000 
691 01--3-2 Трошоци врзани за остварувањето на приходите од 

издавачката дејност 6,000 ООО 
692 01 -3-2 Одржување на зградите и инвентарот 500 ООО 
693 01 -3-2 Трошоци за постдипломец настава во областа на 

статистиката 840.000 
694 01--3-3 . Трошоци за попис на населението, домаќинствата и 

становите 40,900 ООО 
695 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 185 ООО 

Вкупно основна намена 01 • 186,013.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 681 до 695) 186,013.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

696 01 -1-1 Средстваза лични доходи на • работниците 27 675.000 
697 01--2 Средства за материјални трошоци 1,400.000 
698 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,939.000 
699 01--3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 120.000 
700 01--3-2 Дополнување и замена на опремата 500.000 
701 01--3-2 Членарина за меѓународни организации 36,766.000 
702 01--3-2 Придонес за Претставништвото на ООН во Југо-

славија 5,500 ООО 
703 01--3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација 

и студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 46,660.000 

704 01--3-3 Трошоци за подготовката за заминување на струч-
њаци, за партиципации во платите на југословенски 
стручњаци и помош во организирањето на Центар01 
за обука на кадри во земјите во развој 32,000.000 

705 01 -3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и изработка на 
филмови 4,550.000 
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706 01-3-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој 10,000.000 
707 01-3-3 Меѓународен, семинар „Универзитетот денес" — 

учество на претставници од земјите во развој ' 150.000 
708 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 8,945.000 

709 Oi-3-3 Преведување и умножување на елаборати, извеан 
тап, анализи и други материјали 960.000 

710 01-3-3 Надомести за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 50.000 

711 01-3-3 Надомести за вршење на определени работи од над-
лежноста на федерацијата од страна на Југосло-
венскиот библиографски институт 1,250.000 

712 01-3-3 Информативна дејност 1,800.000 
713 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓусеб-

ната соработка на неврзаните земји на подрачјето 
на науката и технологијата 5,000.000 

714 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

113.000 
241,378 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 696 до 714) 241,378.000 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга- . 
ните на управата 

715 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 87,383.000 
716 01-2 Средства за материјални трошоци 7,000 ООО 
717 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,391.000 
718 01-3-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во денови 

на државните празници 5,500.000 
719 01-3-2 Надомест на Радио Белград за емитирање на водо-

стој от на Дунав 3,465.000 
720 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 7,820.000 
721 01-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 
722 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 15,891.000 
723 01-3-2 Трошоци врзани за остварување на приходите од 

издавачка дејност 190.000 
724 01-3-2 Дополнување на опремата 400.000 
725 01-3-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и на 

други стручни публикации 2,000.000 
726 01-3-2 Одржување на зградите и на инвентарот 4,000.000 
727 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 
728 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1,000.000 
729 01-3-2 Одржување на моторните возила и гориво 500.000 
730 01-3-2 Закупи за деловни простории 2,870.000 
731 01-3-2 Финансирање на програмата за учество на Југо-

славија во Алпскиот експеримент — Парцијално 
учество на Југославија во Алпскиот експеримент за 
1981 година 1,000.000 

732 01-3-2 Финансирање на проектот „Регионален развој и 
примена на компонентите на НОМЅ на Светската 
метеоролошка организација — Парцијално учество 
на Југославија во 1981 година 3,000 ООО 

733 01-3-2 Финансирање на Програмата за континуирано сле-
дење и процена на преносот на загадувачкиве ма-
теријали во атмосферата (ЕМЕР) . 3,000.000 
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734 01-3-2 Финансирање на Програмата на метеоролошките и 
хидролошките набљудувања и мерења заради де-
финирање на влијанието на водната акумулација 
„Е1ЕК2А' на територијата на СФРЈ 3,000 ооо 

735 01-3-3 Трошоци за школување на хидрометеоролошките 
кадри 549 ООО * 

736 01-ЗгЗ Работи во врска со народната одбрана 220.000 
737 01-4 Финансирање на Програмата за развој и модерни-

зација на воздухопловната метеорологија во СФРЈ 19,000.000 
Вхупно основна намена 01 171,479.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 715 до 737) 171 479.000 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-
ЗАЦИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

738 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 29 371.000 
739 01-2 Средства за материјални трошоци 1,900 ООО 
740 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1.433.000 
741 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југосло-

венски стандарди и на технички прописи 10,000 ООО 
742 , 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на ја-

зиците на народите и народностите на Југославија 4.000.000 
743 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 2,691.000 
744 01-3-2 Набавка на опрема во врска со преведувањето на 

југословенските стандарди 1,400 ООО 
745 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-

ните возила 2.800 ООО 
746 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот за атестира-

ње 2,900 ООО 
747 01-3-2 Трошоци за изработка на прописите за изградба, 

санација и ревитализација на објектите во сеизмич-
ки активните подрачја 1,500.000 

748 01-3-2 Трошоци за димензионална координација во граде-
њето 1,000.000 

749 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100 ООО 
Вкупно основна намена 01 59,095.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (ПОЗИЦИИ 738 ДО 749) 59,095.000 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

750 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 25,447.000 
751 01-2 Средства за материјални трошоци 1,600.000 
752 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,413 000 
753 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи и доку-

ментација 2,226.000 
754 01-3-2 Патни трошоци во странство 500 ООО 
755 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 2,716 000 
756 01-3-2 Печатење на латентен гласник 900.000 
757 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокопира-

264.000 ње 264.000 
758 01-3-2 Прием и испраќање на патентна документација 287.000 
759 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 34.000 
760 01-3-2 Набавка на стручна литература 339.000 
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761 01-3-2 Преведување на меѓународната патентна документа-
ција и класификација 40.000 

762 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен, одбор за 
творештво 395.000 

763 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна камена 01 

40.000 
36,201.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (ПОЗИЦИИ 750 ДО 763) 36,201.009 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКА-
ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

764 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 79,331.000 
765 01-2 Средства за материјални трошоци 6,500.000 
766 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 2,037.000 
767 01-3-2 Закупи 808.000 
768 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 1,590 ООО 
769 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 500.000 
770 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 819.000 
771 01-3-2 Патни трошоци во земјата 19,450.000 
772 01-3-2 Патни трошоци во странство 200.000 
773 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 135.000 
774 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 1,400.000 
775 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 6,000.000 
776 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните возила 1,270.000 
777 01-3-2 Трошоци за репрезентација 15.000 
778 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 500.000 
779 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 200.000 
780 01-3-2 Механографска обработка на податоци 500.000 
781 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија и на странски јази-
ци и од странски јазици 400.000 

782 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за оства-
рување на приходите 1,550 ООО 

783 01-3-2 Трошоци за информативна дејност 100 ООО 
784 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјал 1,000.000 
785 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 500.000 
786 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, на подза-

конски акти и упатства во областа на метрологиј ата 400.000 

787 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните тела 
за координација на работата и за остварување со-
работка во областа на метрологијата 232.000, 

788 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основана намена 01 

250.000 
125,687.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (ПОЗИЦИИ 764 ДО 788) 125,687.000 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

789 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,222.000 
790 01-2 Средства за материјални трошоци 220.000 
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791 01-3-1 Средства за лични доходи н Други лични примања 
- • < на функционерите 1,1 IV.ООО 

792 01-3-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со 
СЕВ за геологија 530.000 

793 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ- ? 

на програма на геолошката корелација 550.000 
794 01-3 2 Изработка и печатење на комплексна геолошка кар-

та на Југославија 10,348.000 
795 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југославија 108.000 
796 01-3-2 Набавка на опрема 238.000 
797 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минералните 

суровини и на подземните води иа СФРЈ и изработ-
ка на анализа на суровинската база на СФРЈ 0ОО.ООО 

798 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на стручната до-
кументација за резултатите од геолошкото истра-
жување 48.000 
Вкупно основна намена 01 1Л201.0с0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (ПОЗИЦИИ 789 ДО 798) 18,201.000 

РАЗДЕЛ 35. А>ЖИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на срѓа* 
вите на управата 

799 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1 \9ИЗ.ООО 
800 01-2 Средства за материјални трошоци 8,2 Ј7.000 
801 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1, Ј28.С00 
802 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 6Ј.000 
803 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 921.000 
804 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 
805 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај 

на фојна' 500.000 
800 01-3-2 Членарина за меѓународниот фонд за развој на ар-

хивот 200.000 
807 01-3-2 Трошоци за одржување на зградата и на инвента-

рот 150.000 
808 С1-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 
809 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти 350.000 
810 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 1,200.000 
811 01-4 Поправка и адаптација на деловната зграда на Ар-

хивот на Југославија 8,200.000 
Вкупно основна намена 01 3 <4,524.ОСО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (ПОЗИЦИИ 799 ДО 811) 32,524.ОСО 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА -СОЈУЗ-

* НИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
н ч е на управата 

812 01-1 «1 Средства за лични доходи на работниците 92,698.000 
813 01-2 Средства за материјални трошоци 4,700.000 
814 01-3 1 Средства за лични доходи и други лични примања 

, на функционерите 930.000 
815 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 82,000.000 
810 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-

-шумското стопанство „Јеледа", Белград О̂О.ООО 
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817 . 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-
-шумското стопанство „Копривница", Бугојно 4Д 00.000 

818 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време и ноќна работа и надомест за надворешни со-
работници 7.000 ООО 

819 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 250.000 
820 01-4 Набавка на опрема и градежни работи ' < 57,000.000 

Вкупно основна намена 01 280,678.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (ПОЗИЦИИ 812 ДО 820) 280,678.000 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

821 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 59,580.000 
822 01-2 Средства за материјални трошоци 8,000.000 
823 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите > 522 ООО 
824 01-3-2 Трошоци за франкирање на поштата 1,900.000 
825 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репро-

дукционен материјал 1,700.000 
826 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 3,000.000 
827 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 200.000 
828 01-3-2 Набавка на опрема 8,000.000 

Вкупно основна намена 01 82,902 ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (ПОЗИЦИИ 821 ДО 828) 82,902.000 

РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

829 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 123,086.000 

830 01-2 Средства за материјални трошоци 5,700.000 

831 01-3-1 Средства за лични доходи и други примања на 
функционерите 846.000 

832 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржување на згра-
дите и опремата 166,000.000 

833 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкции 90,000.000 

834 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 10,000.000 
835 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 18,500.000 
836 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 4,000.000 . 
837 01-3-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема 4,000 ООО 
838 01-3-2 Придонес за користење на градското земјиште 9,000.000 
839 01-3-2 Транспортни услуги 2,000.000 
840 01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјална теле-

3,366 ООО фонска врска 3,366 ООО 
841 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 1,000.030 

Вкупно основна намена 01 437,498.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (ПОЗИЦИИ ОД 829 ДО 841) 437,498.000 



Страна 2204 — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 31 декември 19ЖЈ 

РАЗДЕЛ 39. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

842 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 56,785.000 
843 01-2 Средства за материјални трошоци 2,994.000 
844 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 459.000 
845 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 7,000 ООО 
846 01-3-2 Набавела на резервни делови и трошоци за други 

намени 40,000.000 
847 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 10 000 
848 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 12,000 000 
849 01-3-2 Набавка на алати и уреди 1,000.000 
850 01-3-3 ' Набавка на транспортни средства за потреби на на-

родната одбрана 5,000.000 
Вкупно основна намена 01 125,248.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (ПОЗИЦИИ 842 ДО 850) 125,248.000 

РАЗДЕЛ 40 СЛУЖБА ЗА РАБОТИТЕ НА ПРЕВЕ-
ДУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

851 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 39 725.000 
852 01-2 Средства за материјални трошоци 3,300.000 
853 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите ' 482.000 
854 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работао 

време и ноќна работа 2,700.000 
855 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1,900.000 
856 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,500 ООО 
857 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 
858 01-3-2 Стручно усовршување, специјализации на преведу-

* вачите за странски јазици 600.000 
859 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 4,000.000 
860 01гЗ-2 Средства за „устројување" банка на термини 500.000 
861 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100 000 

Вкупно основна намена 01 55,507.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (ПОЗИЦИИ 851 ДО 861) 55,507.000 

РАЗДЕЛ 41. УПРАВА НА ОСТРОВОТ БРИОНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

862 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 36.971 ООО 
863 01-2 Средства за материјални трошоци 23,132.000 
864 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 470.000 
865 01-3-2 Надомест за личните доходи на сезонските работни-

ци и надворешните соработници 11,000.000 
866 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 1,600 ООО 
867 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и набавка на 

опрема и инвентар 45,100.000 
Вкупно основна намена 01 ^ 118,273.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (ПОЗИЦИИ 862 ДО 867) 118,273.000 
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РАЗДЕЛ 42. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 — Други општи општествени по-
треби 

• 
О п ш т е с т в е н о-п о л и т и ч к и о р г а н и з а ц и и 

Дотции за Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија 

868 06-2 Меѓународна дејност 17,400.000 
869 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,900.000 
870 06-2 Финансирање на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко движење 5,000.000 
871 06-2 Весникот „Комунист" 65,000.000 
872 06-2 Билтенот „Југословенски политички месечник" 3,300.000 
873 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности 

за странство 11,000.000 
874 06-2 Финансирање на работата на Политичката школа / 

„Јосип Броз Тито" во Кумровец 21,000 ООО 
875 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 14,000.000 

Дотација за Сојузната конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 

876 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузна-
Ј4,б00 ООО та конференција Ј4,б00 ООО 

877 06-2 За одржување на XI Меѓународен семинар на же-
ните во Југославија 2,500 ООО 

878 06-2 Дотација за весникот „Борба" • 105,000.000 
879 06-2 За предизборната активност во 1981 година 500 ООО 
880 06-2 За списанието „Југословенски проглед" — српско-

хрватско издание 3,000.000 

881 06-2 За списанието „Меѓународна политика" — српсо-
хрватско издание 3,200.000 

882 06-2 За списанието „Жената денес" 1,550.000 
883 06-2 Финансирање на програмата за работа иа Југосло-

4,700.000 венскиот сојуз за заштита на човековата средина 4,700.000 

884 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузна-
1,800.000 та конференција „Месната заедница и семејството" 1,800.000 

885 06-2 Финансирање на посебно значајните меѓународни 
активности на општествените организации и здру-
женија на граѓаните 3,000 ООО 

Дотација на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија 

886 06-2 За одржувањето на III конгрес на самоуправувачи-
те на Југославија 15,000.000 

Дотација на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југо-
славија 

887 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 38.050.000 

888 06-2 Прослава на Денот на младоста 21,000 ООО 

889 06-2 Меѓународниот семинар на младинците и студенти-
2,000.000 те, Кумровец 2,000.000 

890 06-2 За весникот „Младост" Ј.2,700.000 
891 06-2 За списанието „Идеи" 3,200.000 

892 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 1,050.000 
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893 
894 

06-2 
06-2 

Дотација за Сојузот ва здружени јата ва борците 
од Народноослободителната војна ва Југославија 

Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
Весникот „А јули" 

2^,000.000 
8,350.000 

Дотација за Црвениот крст па Југославија 

895 06-2 Финансирање на програмата за работа ва Претсе-
дателетвото 16,350.000 

896 06-2 Служба за барање 1,700.000 
897 06-2 Членарина на лигата, МКЦК ^ 1.500 000 
898 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,700 ООО 
899 06-2 Средба на младината на Црвениот крст и на Црве-

ниот полумесец на Медитеранот 1,000 ООО 
900 06-2 Подготовки за заседанието на Меѓународниот црвен 

КЈрст во Женева и Манила 500 000 
901 06-2 Центар за обука на кадрите на Црвениот крст и ва 

Црвениот полумесец од земјите во развој и од не-
врзаните земји, како и во тие земји 3,750.000 

902 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во случај на еле-
ментарни и други масовни несреќи 1 000.000 

Дотација за Југословенската лига за мир, везевме-
пост и рамноправност на народите 

903 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 2 600 ООО 

904 

905 
906 

06-2 

0 6 - 2 

06-2 

Дот? ција за Сојузот на здруженијата за Обедине-
тите нации во Југославија 

Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
Дотација за Сојузот ва резервввтс восвв стареши-
ни на Југославија 

Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
Прослава на 40-годишнината од револуцијата 

750.000 

9.000 ООО 
250.000 

Сојуз за физичка култура ва Југославија 

907 06-2 — Трошоци за меѓународни активности на подрач-
јето на физичката култура на Југославија 115,600.000 

908 06-2 — Вонредни програми на спортските манифестации 
што се извршуваат само во 1981 година 26,500 000 

909 0 6 - 2 

Народна техника — Сојуз на организациите за тех-
ничка култура на Југославија 

За меѓународни активности во областа на технич-
ката култура на Југославија 11,500.000 

Противпожарен сојуз на Југославија 

910 06-2 За противпожарна заштита , 

Вкупно основна намена 06-2 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (ПОЗИЦИИ 868 ДО 910) 

2,300.000 

680,200.000 

680,200.000 

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 
Свој буџет влегува во сила на 1 јануари 1981 година* 
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1133. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставом на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџе-
тот на федерацијата за 1981 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот 
собор од 26 декември 1980 година. 

П бр. 43 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
С Ф Р Ј , 

Цп метин Мијатовић е. p. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утвр-

дени во Буџетот на федерацијата за 1981 година 
(ва натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат 
од царините и од другите увозни давачки, од сојуз-
ните такси, од дел од основниот данок на промет 
на производи, од приходите што со својата дејност 
ги остваруваат органите на федерацијата и од при-
донесот на републиките и на автономните покраини, 
како и од другите приходи што се остваруваат врз 
основа на сојузен закон. 

Член 2 
Придонесот на републиките и на автономните 

покраини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номните покраини го уплатуваат секој месец во ви-
сочина на една дванаесетата од годишниот износ, 
во роковите утврдени за распоредуваЕве на прихо-
дите на Буџетот. 

Ако одделна република односно автономна по-
краина не го уплати во текот на месецот придоне-
сот во височината определена во став 1 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, по на-
лог од Сојузниот секретаријат за финансии, во рок 
од 5 дена од денот кога го примила налогот, разли-
ката помеѓу една дванаесетата од годишниот износ 
на придонесот и уплатениот износ на придонесот во 
претходниот месец ќе ја пренесе од остварените 
приходи На републиката односно на автономната 
покраина во корист на соодветната потформа на 
приходите на Буџетот, од придонесот на републики-
те и на автономните покраини во Буџетот. 

Член 3 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат пог-
решно наплатени или наплатени во износ поголем 
од пропишаниот, погрешно наплатениот или повеќе 
наплатениот износ ќе се врати првенствено врз то-

вар на формата на приходите на која се уплатен**, 
а ако такви приходи нема — врз товар на други 
форми на приходите. 

Решение за поврат на приходите од став 1 на. 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии 

• или работникот кого тој ќе го определи, ако со со-
јузен закон не е определено поинаку. 

Член 4 f 
Ако средствата на Буџетот, распоредени на но-

сители и корисници на средствата, бидат погрешно 
исплатени или исплатени во износ поголем од про-
пишаниот, погрешно исплатениот или повеќе испла-
тениот износ ќе се врати во Буџетот. 

Решение за поврат на средствата од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии, 
или работникот кого тој ќе го овласти ако со соју-
зен закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Средствата на Буџетот, распоредени за работа 

на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, ќе се користат: 

1) за лични доходи на работниците и за заед-
ничка потрошувачка — врз основа на финансискиот 
план на работната заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и 
опрема — врз основа на претсметката што ја доне-
сува функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата, односно со сојузната организација, ако 
задачите за кои средствата се одобрени непосредно 
ги извршува сојузниот орган, на управата или со-
јузната организација, односно врз основа на прог-
рамата за користење на средствата за посебни наме-
ни што ќе ја утврди .функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата односно со сојузната 
организација, ако сојузниот орган на управата или 
сојузната организација не ги извршува непосредно 
задачите за кои се одобрени средствата. 

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, ут-
врдени со програмата за користење на средствата 
за посебни намени се користат врз основа на реше-
ние односно на договор што функционерот кој ра-
ководи сз сојузниот орган на управата односно со 
сојузната организација ќе го склучи со непосред-
ниот корисник на средствата. 

Член 6 
Располагањето и користењето на средствата 

што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на 
потребргге на народната одбрана и контролата на 
материјалното и финансиското работење во единица-
та и установите на Југословенската народна армија 
се вршат според одредбите на Законот за средствата 
и финансирањето на Југословенската народна ара-
мија. 

Член 7 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот за работа на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, во 
рамките на вкупните средства утврдени за тие на-
мени, врши Сојузниот извршен совет, а измена на 
намената и на височината на средствата за работа 
на Собранието на СФРЈ — Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и 
работите во сојузните органи на управата и сојузни-
те организации, за кои е предвидено дека ќе се вр-
ши прием на работници, односно избор или имену-
вање на функционер, односно поставување на рако-
водни работници, ќе се користат од денот на прие-* 
мот на работа, односно на изборот или именување-
то, односно поставувањето, врз основа на решени* 
на сојузниот секретар за финансии. 
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Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и на функционерите можат да се 
користат: врз основа на акт на Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ — за функцио-
нерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ; врз основа на .акт на Претседателството на 
Собранието на СФРЈ — за раководните работници 
што тоа претседателство ги поставува, врз основа 
на акт на Претседателството на СФРЈ — за него-
вите членови и за, членовите на Советот на федера-
цијата и врз основа на акт ка Сојузниот извршен 
совет — за работниците во сојузните органи на уп-
равата и во сојузните организации и за раководните 
работници што тој ги поставува. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка 
потрошувачка се пренесуваат во фондот на заеднич-
ката потрошувачка на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации, ЕО согласност со одред-
бите на Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распоредување на 
доходот, за распределба на средствата за лични до-
ходи и за формирање и користење на средствата за 
заедничка потрошувачка на работниците во работни-
те заедници на сојузните орг е.ил и на сојузните ор-
ганизации, врз основа на решение на сојузниот сек-
ретар за финансии. 

Член 8 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во рамките на одделен раздел на 
Буџетот врши функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган, во согласност со сојузниот секретар за 
финансии; 

Член 9 
Средената утврдени во Буџетот за финанси-

рање на научно-истражувачките проекти и на на-
учните студии, освен за потребите на Собранието 
на СФРЈ, ќе се користат врз основа на програмите 
што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Средствата утврдени во Буџетот на федераци-

ј а т а за 1880 година за нестопанска! инвестиции, 
што се ангажирани а не се потрошени до крајот на 
19Ѕ9 година, можат и во 1981 година да се користат 
ва тие инвестиции. 

Средствата што за одделни корисници се пред-
видени РО Буџетот БО помал износ во однос на сред-
ствата што се утврдени со законите за финансира-
ње на долгорочните програми на ^стопанските ин-
вестиции за 1981 година ќе се обезбедат во буџетите 
на федерацијата за наредните години. 

Корисниците на средствата за нестопанска! ин-
вестиции што не ќе поднесат извештај за извршува-
њето на работите и за потрошеног на средствата 
за претходната година во рокот утврден со сојузен 
закон, средствата од текуштата година не можат да 
ги користат до денот на поднесувањето на извеш-
тајот до Собранието на СФРЈ. 

•Средствата на Буџетот што им се распоредени 
на носителите и на корисниците на средствата, а не 
се потрошени за периодот за кој е донесен буџетот, 
се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1982 
година, односно седум дена по истекот на тој рок, 
на распоредпата група односно подгрупа на расхо-
дите од која се распоредени. 

Член И 
Средствата предвидени во Буџетот за трошо-

ците на Институтот за безбедност и општествена 
самозаштита во врска со давањето услуги на стран-
ски служби и на трети лица во земјата, можат да 
се користат до износот на остварените приходи, а 
Е сф: ногу до износот предвиден во Буџетот. 

Член 12 
За намирување на обврските на федерацијата 

од поранетите години, до усвојувањето на пресмет-
ката на обврските на федерацијата за претходната 
година и за поранешните години по завршните 
сметки на заедниците за пензиско и инвалидско, 
осигурување на републиките и автономните пок-
раини, ќе се издвојат 15% од износот на средствата 
за бенефицираните пензии на борците (без воените 
пензии) во Буџетот, а преостанатиот износ на тие 
средства ќе им го распореди Сојузниот извршен 
совет на самоуправните интересни заедници за пен-
сиско и инвалидско осигурување како аконтација 
за 1981 година. 

Обврските на федерацијата од поранешните го-
дини ќе се исплатат според решението што го доне-
сува сојузниот секретар за финансии, по прегледот 
на пресметката на обврските на федерацијата што 
ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

Наменските дополнителни средства за Заедни-
цата за пензиско и инвалидско осигурување на Со-
цијалистичка Република Црна Гора ќе се користат 
сообразно со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 13 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на 

обврските за повластено возење во патничкиот соо-
браќај ќе се употребат за исплата на надоместите 
на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со превоз на патници за извршените бесплатни 
и повластени превози на лицата на кои тие права 
им се признаени со сојузни прописи, на начинот 
што ќе го пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 14 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да 

се пресметува камата на износот на ненамирените 
обврски на федерацијата. 

Член 15 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџе-

тот не престанува дисциплинската, материјалната 
и кривичната одговорност на функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган или на овластениот ра-
ботник за несовесното или незаконитото користење 
и располагање со средствата на Буџетот. 

Член 16 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен да 

им достави на надлежните тела на Собранието на 
СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на извршните 
совети на собранијата на републиките и на изврш-
ните советот на собранијата на автономните покраи-
ни до 25 во месецот извештај за извршувањето на 
Буџетот за претходниот месец. 

Заради остварување на функциите на Собра-
нието на СФРЈ во областа на извршувањето на бу-
џетот на федерацијата, Сојузниот извршен совет 
го известува тримесечно Собранието на СФРЈ за 
извршувањето на Буџетот. 

Член 17 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декем-

ври 1981 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 31 јануари 1982 година можат да се извр-
шуваат расходите за финансирање на Југословен-
ската народна армија, на дипломатските и конзу-
ларните претставништва, дополнителните средства 
за стопански недоволно развиените републики и за 
Социјалистичка Аватономна Покраина Косово и 
средствата за инвалидско-боречка заштита. 

Приходите на Буџетот од царините и од другите 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 
m i година и делот од приходите од основниот да-
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ноќ на промет на производи, за прометот остварен 
до 31 декември 1981 година, што ќе се наплатат до 
31 јануари 1982 година, се уплатуваат во корист 
на Буџетот. Тие приходи можат да им се распоре-
дуваат на носителите и на корисниците на средства-
та најмногу до износите што се утврдени во Буџетот 

Член 18 
Средствата на придонесот за станбена изградба, 

пресметани и уплатени од личните доходи и од до-
ходите на делегатите и на функционерите односно 
на раководните работници избрани или именувани 
односно поставени, што се исплатуваат од Буџетот, 
ќе се издвојат на посебна сметка. 

Средствата од став 1 на овој член можат во те-
кот на годината да се употребуваат за изградба, 
адаптација и реконструкција на становите за пот-
ребите на лицата од тој став 

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише услови-
те за користење на средствата од став 1 на овој 
член. 

Член 19 
Приходите што ќе ги остварат органите на фе-

дерацијата врз основа на вратени депозити на ин-
вестициите и врз основа на вратени средства здру-
жени за изградба на енергетски објекти, се уплату-
ваат во корист на другите приходи на Излетот. 

Член 20 
Заради обезбедување законито користење на 

средствата на Буџетот, Сојузниот секретаријат за 
финансии врши непосредна контрола над наплату-
вањето на приходите и над потроппсот на средства-
та за одделни намени, како и над финансиското и 
материјалното работење на корисниците на сред-
ствата на Буџетот. 

Непосредна контрола од став 1 на овој член вр-
ши Буџетската инспекција на Сојузниот секретари-
јат за финансии. 

Како непосредна контрола над наплатувањето 
на приходите и над потрошокот на средствата за 
одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, 
се смета: 

1) контролата над уплатувањето на изворните 
приходи на Буџетот и над пресметувањето и упла-
тувањето на придонесот на републиките и на авто-
номните покраини; 

2) контролата над пресметувањето, исплатува-
њето и наменското користење на средствата на Бу-
џетот за намените утврдени со Буџетот врз основа 
на обврските на федерацијата за финансирање на 
органите на федерацијата, народната одбрана, бо-
речката и инвалидската заштита, ^стопанските ин-
вестиции, инвестициите и интервенциите во стопан-
ството, како и обврските врз основа на дополнител-
ните средства за стопански недоволно . развиените 
републики и за Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово. 

Ако во постапката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврдат незаконитости, ќе се 
донесе решение со кое ќе му се нареди на корисни-
кот на средствата во оставениот рок да го уплати 
во Буџетот неуплатениот приход на Буџетот да ги 
врати во Буџетот наменски потрошените односно 
незаконито исплатените средства на Буџетот и да 
преземе други мерки за отстранување на утврдени-
те неправилности во поглед на извршувањето на 
Буџетот. Решението го донесува сојузниот секретар 
за финансии или лицето што тој ќе го овласти и е 
конечно во управната постапка. 

Решението со кое е определена мерката упла-
тување на неуплатениот приход на Буџетот и по-
врат на средствата во Буџетот го извршува служ-
бата на општественото книговодство кај која се во-
ди жиро-сметката односно другата сметка на дол- . 
ж а н кот. 

Решението од став 5 на овој член се извршува 
без донесување на заклучок за дозволата за извр-
шување. 

-Во случајот од став 5 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен да му поднесе на надлежниот 
орган пријава заради преземање на мерки поради 
повреда на прописите. 

Член 21 
Испоставудање на налог за плаќање врз товар 

на жиро-сметката на Буџетот врши Службата на 
општественото книговодство на Југославија, врз ос-
нова на плановите и решенијата за извршување на 
Буџетот што ги прима од Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1981 

година. 

1134. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федератршна Република Југосла-
ва! а г Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
Буџетот на федерацијата за 1980 година, што ги 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26̂  декември 1980 година. 

П бр. 41 
28 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић е. о. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 

ГОДИНА 
Член 1 

Во Буџетот на федерацијата за 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79) во оддел I. 
Општ дел, во член 1 точка 1 износот: „82.173,100.000" 
се заменува со износот: „71.265,000.000", во точка 
2 износот: „128.287,600.000" — со износот: 
„132,278,600.000", во точка 3 износот: „46.114,500.000" 
— со износот: „61.013,600.000", во точка 4 износот: 
,,36.914,500.000" — со износот: „38.469,500.000" и во 
точка 5 износот: „9.200,000.000" — со износот: 
„22.544,100.000"» 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1980 година, 
во Оддел I. Приходи, се вршат следните измени: 
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1) во Вид ОЗ. Данок на промет на производи, 
износот: „48.859,000.000" се заменува со износот: 
„47.870,000.000", на сите три места; 

2) во Вид 05. Такси, во формата на приходите 
05-1 Административни такси, износот: „153,500.000" 
се заменува со износот: ,,302,800.000", во потформата 
на приходите 05-1-1 Конзуларни такси износот: 
„84,300.000" — со износот: „233,600.000",% а во став-
ката Вкупно вид 05. износот: „154,700.000" — со из-
носот: „304,000.000"; 

3) во Вид 06. Царини и давачки, во формата на 
приходите 06-2 Посебни увозни давачки и такси ич 
лежарини, износот: „17.019,000.000" се ззменз"ва со 
износот: „6.813,000.000", во потформата на прихо-
дите: 06-2 Посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки, изно-
сот: „6.062,500.000" — со износот: „2.090,000.000", во 
платформата на приходите 06-2-4 Посебна такса на 
увезени стоки, износот: „9.800,200.000" — со износот: 
„3.571,700.000", а во ставката Вкупно вид 06 износот: 
„30.591,000.000" — со износот: „20.390,000.000"; 

4) во Вид 07. Приходи според посебни сојузни 
прописи, приходи на сојузните органи и органи-
зации и други приходи, во формата на приходите 
07-2 Приходи на сојузните органи ка управата, из-
носот: „1.654,600.000" се заменува со износот: 
„1.704,600.000", во распоредната подгрупа 07-2-1 При-
ходи на сојузните органи и организации износот: 
„1.654,600.000" — со износот: „1.704,600.000", во рас-
поредната група 07-2 Други приходи, износот: 
„813,800.000" се заменува со износот: „996,400.000", а 
во ставката Вкупно вид 07 износот: „2.568.400.000" 
се за,менува со износот: „2.701.000.000"; 

5) во Вид 08. Приходи од други опште ствено-
-политички заедници, во формата на приходите 
08-1 Придонеси на републиките и на автономните 
покраини, износот: .,36.914,500.000" се заменува со 
износот: „38,469.500.000", во потформата на прихо-
дите 08-1-1 Придонес на Социј а листичка Република 
Босна и Херцеговина износот: „4.763,900.000" — со 
износот: ,.4.961,800.000", во потформата на приходите 
€8-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Ма-
кедонија износот: „2.096,800.000", — со износот: 
„2.186,200.000", во потформата на приходите 08-1-3 
Придонес на Социјалистичка Република Словенија 
износот: ..6.110,600.000" — со износот: „6.370,600.000", 
во потформата на приходите 08-1-4 Придонес на 
Социјалистичка Република Србија, без автоном-
ните покраини, износот: „8.938,800.000" — со износот: 
„9.319,900.000", во потформата на приходите 08-1-5 
Придонес на Социјалистичка Република Хрватски 
износот: „10.011,700.000" — со износот: „10.428,600.000", 
во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на 
Социјалистичка Република Црна Гора износот: 
„701,500.000" — со износот: „728,500.000", во потфор-
мата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина износот: 
„4.145,000.000" — со износот: „4.320,900.000", во пот-
формата на приходите 0$-1-8 Придонес на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово износот: 
„146,200.000" — со износот:"„153,000.000", а во став-
ката Вкупно 08 —- Приходи од други ошптествено-
-тгол атички заедници износот: .,36.914,500.000" — со 
износот: „38.469,500.000"; 

6) во Вид 09. Заеми, кредити и ослободувања и 
други средства на текуштата година, по формата 
на приходите 0Ѕ-.5 се додава нова форма на прихо-
дите: „ОЅг-6 Обврзници на федерацијата", во износ 
од „13.344,100.0С0" и пѕтформа на приходите: „09-6-1 
Средства ма обврзниците федерацијата", во из-
нос од „13.344.100.000", а во видот „Вкупно Вид 09 
!— износот: „9.200,ООО.ООО'4 се заменува со износот: 
„22.544,100.000", 

Во ставката Вкупни приходи за распоред (вид 
01 до 09) износот: „128.287,600.000" се заменува со 
износот: „132.278,600.000'. 

Во Оддел II. Распоред на приходите се, вршат 
следните измени: 

1) во Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата, во распоредната група 01-3 
Средства за посебни намени, износот: „6.128,918.270" 
се заменува со износот: „6.263,918.270", во распоред-
ната подгрупа 01-3-2 Други посебни намени износот: 
,.2.053.477.310" се заменува со износот: „2.188,477.310", 
а во ставката Вкупно основаа намена ОГ износот: 
„11.888.100.000" — со износот: „12.023,100.000"; 

2) ва Основна намена 02. Народна одбрана и 
општествена самозаштита, во распоредната група 
С2-1 Средства за Југословенската народна армија, 
износот: ..7."',С7.8; 0 и00" се заменува со износот: 
,.76.275.800.000", во ^споредната подгрупа С2-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година износот: .,72.677,800.000" се заменува 
со износот: „75.355.800.000". а во ставката Вкупно 
Основна намена 02 износот: „73.597,800.000" — со 
износот: „76.275.800.000'; 

3) ео Основна намена 04. Трансферите средства 
за други општествено-политлчки заедници, во рас-
но ре дна та група 04-2 Дополнителни средства изно-
сот: ..13.833 900.000" се заменува со износот: 
„14.333.800.000", во распоредната подгрупа 04-2-2 
Посебни дополнителни средства за буџетите на ре-
публиките и на автономните покраини износот: 
„2.962,600.000" се заменува со износот: „3.462,600.000", 
а во ставката Вкупно основна намена' 04 износот: 
„13.833.900.000" — со износот: ,.14.333,900.000"; 

4) во Основна намена 05. Обврски во финанси-
рањето на општествените дејности, во распоредната 
грзтпа 05-9 За пензиско и инвалидско осигурување, 
износот: ,.18.988,700.060" се заменува со износот: 
„19.666,700.000", а во ставката Вкупно основна на-
мена 05 износот: „23.985.300.000" — со износот: 
„24.663,300.000". 

Во ставката Вкупно распоредени и ^распоре-
дени приходи износот: .,128.287.600.000" се заменува 
со износот: „132.278,600.000". 

Член 3 
Во член 4 износот: „128.287.600.000" се заменува 

со износот: „132.278,600.000", а во посебниот дел на 
Буџетот на федерацијата за 1980 година се вршат 
следните измени: 

1) во Раздел 12. Сојузен секретаријат за надво-
решни работи, Основна намена 01 — Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 207 
01-3-3 Лични и материјални расходи на дипломат-
ските и конзуларните претставништва во странство, 
износот: „1.510,0.00.000" се заменува со износот: 
„1.645,000.000", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „2.665„732.860" се заменува со износот: 
„2.800,732.860", а во ставката Вкупно раздел 12 (по-
зиции 186 до 224), износот: „2.672,132.860", со износот: 
„2.807,132.860"; 

2) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за народна 
одбрана, Основна намена 02 — Народна одбрана и 
општествена самозаштита, во позицијата 225 02-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година износот: „72.677,800.000", се заме-
нува со износот: „75.355,800.000", во ставката Вкупно 
основна намена 02 износот: „73.597,800.000" се заме-
нува со износот: „76.275,800.000", а во ставката 
Вкупно раздел 13 (позиции 225 и 226), износот: 
„73.597,800.006" — со износот: „76.275,800.000"; 

3) во Раздел 15. Сојузен секретаријат за фи-
нансии, во Глава I Секретаријат, Основна намена 
04 — Трансфери!! средства за други општествено-
-политички заедници, во позицијата 285 04-2 До-
полнителни средства на Социјалистичка Автономна 
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Покраина Косово износот: „5.272,100.000" се заме-
нува со износот: „5.772Д 00.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 04 износот: „13.833,900.000" 
— со износот: „14.333,900.000". Во основна намена 05 
— Обврски во финансирањето на општествените 
дејноста во позицијата 289 05-9 Дополнителни 
средства за покритие на дефицитот во Фондот за 
пензиско осигурување на воените лица износот: 
„3.653,000.000" се заменува со износот: „4.331,000.000", 
во ставката Вкупно основна намена 05 износот: 
„6.524,200.000" се заменува со износот: „7.202,200.000", 
во ставката Вкупно глава I износот: „25.356,446.120" 
се заменува со износот: „26.534,446.120", а во став-
ката Вкупно раздел 15 (позиции 251 до 318), износот: 
„25.400,532.520" — со износот: „26.578,532.520". 

Член 4 
Овие измени и дополненија на буџетот влегу-

ваат во сила наредниот ден од денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

1135. 

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 ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОДСТВЕН!! 

ИНВЕСТИЦИИ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагање со општествените средства за фи-
нансирање на нестопански и ^производствени ин-
вестиции во 1981 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
декември 1980 година. 

П бр. 45 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетиа Мијатовић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И ^ПРОИЗВОД-

СТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Корисниците на општествени средства, во 1981 

година, општествените средства со кои располагаат 
не можат да ги користат: за изградба, доградба и 
купување на административно-управни згради ,и 
простории во станбени и стопански згради за вр-
шење на административно-стручни и други канце-
лариски работи; за набавка на патнички автомо-
били, освен патничките автомобили што во сервис-
ните работилници, наменски служат за вршење на 
таа дејност; за изработка, доработка и купување на 
Канцелариски мебел и друга опрема за "'вршење на 

адиминистративно-стручни и други канцелариски 
работи; како и за изградба, доградба и купување 
на згради и други објекти и за изработка, доработ-
ка и купување на опрема (во натамошниот текст! 
набавка на објекти односно опрема) за потребите на 
репрезентацијата, разонодата, културата, уметноста, 
физичката, култура и спортот. 

Корисници на општествени средства, во смисла 
на овој закон, се: 

— основните организации на здружен труд, рач 
ботните организации, сложените организации на 
здружен труд, договорните организации на здру-
жен труд/ основните задружни организации, 
земјоделските задруги, основните организации на 
кооперанти и други задружни организации, основ-
ните и здружените банки, заедниците За осигуру-
вање на имоти и лица, заедниците за ризици и за-
едниците за реосигурување и други финансиски 
организации, работните заедници и д р у т форми 
на здружување на трудот и средствата кои корис-
тат општествени средства; 

— самоуправните интересни заедници, месните 
заедници, стопанските комори и други здруженија 
на организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници; 

— народните банки, службите на општествено-
то книговодство, општествено-политичките заедни-
ци и нивните органи и организации, општествено-
-политичките и други општествени организации и 
други корисници на општествени средства. 

Корисниците на општествени средства од дејно-
стите кои со Одлуката за единствената класифика-
ција на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/76 и 62/77) се распоредени во областа 11 — Фи-
нансиски, технички и деловни услуги; во областа 
12 — Образование, наука, култура и информации; 
во областа 13 — Здравствена и социјална заштита 
и во областа 14 — Општествено-политички заедни-
ци, самоуправни интересни заедници и општеств^-
но-политички организации, покрај објектите и оп-
ремата од став 1 на овој член, не можат во 1981 
година општествените средства со кои располагаат 
да ги користат и за набавка на други објекти од-
носно опрема. 

Член 2 
По исклучок од одредбите на член 1 од овој 

закон, корисниците на општествени средства можат 
во 1981 година да ги користат општествените сред-
ства со кои располагаат за следните намени, и тоа: 

1) за набавка на објекти односно опрема, ако 
повеќе од една третина од 50°/о од вкупната прет-
сметковна вредност на објектот односно на опрема-
та се обезбедени од средства на заем собран од гра-
ѓаните и од самопридонес или друго доброволно 
давање од средствата на граѓаните без обврска за 
враќање, со тоа што тој исклучок не се однесува 
на набавката на објекти за вршење на администра-
тивно-стручни и други канцелариски работи и на 
набавката на патнички автомобили, набавката на 
канцелариски мебел и друга опрема за вршење на 
административно-стручни и други канцелариски 
работи, како и на набавката на објекти односно 
опрема за репрезентација. Како Друго доброволно 
давање од средствата на граѓаните без обврска за 
враќање, во смисла на овој закон, не се сметаат 
општествените средства формирани од даноци и 
придонеси на граѓаните и од наплата на членарина 
За членството во одделни "општествено-лолитички и 
други општествени организации; 
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2) за набавка на канцелариски мебел, патнички 
автомобили и друга опрема од член 1 на овој за-
кон, како и за набавка на бутки за продажба на 
лозови и други предмети на лотарија и бутки за 
продажба на весници, списанија и други публика-
ции — ако набавката се врши од средствата на 
^потрошената амортизација пресметана за 1980 и 
1981 година, според минималните стапки пропиша-
ни со сојузен закон; 

3) за набавка на објекти односно опрема од 
член 1 на овој закон поради отстранување на по-
следици од земјотрес или од друга елементарна не-
погода; за набавка на објекти односно опрема за 
спроведување на мерки утврдени со посебните про-
писи за народната одбрана, општествената само-
заштита. Јавната или државната безбедност кои, 
според одлуката на надлежниот сојузен орган, мо-
раат да се спроведат во 1981 година и за завршу-
вање на започнати згради и опремање на објекти 
за извршување на кривични санкции; за набавка 
на објекти, односно опрема што е наменета за . вр -
шење на царинење на стоки и извршување на царин-
ска и друга контрола над патничкиот и стоковниот 
промет со странство; како и за набавка на објекти 
односно опрема за XIV зимски олимписки игри 
1984 година во Сараево и за Светското првенство 
во пинг-понг 1981 година во Нови Сад; 

4) за набавка на неопходните простории однос-
но опрема за вршење на • административно-стручни 
и други канцелариски работи за работа на работ-
ните организации во основање и за набавка на 
такви простории и предмети на опремата кај основ-
ните организации на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства чијашто набавка се 
врши во замена за простории односно на предмети на 
опремата што се уништени (на пр. во пожар, сообра-
ќајна несреќа) или што поради физичката дотраеност 
станале неупотребливи за работа, како и за набав-
ка на неопходните простории што служат во замена 
за просториите што според правосилна одлука на 
надлежниот орган мораат да се урнат поради из-
градбата на нови стопански објекти или изградбата 
на нови сообраќајници во 1981 година; за набавка 
на опрема која наменски служи за вршење на деј-
носта на геолошко истражување и истражувачко-
-развојна работа во дејностите од областа на сто-
панството; за набавка на опрема која наменски 
служи за вршење на дејностите на премер и кар-
тиран^ на земјиштето и _за испитување на градеж-
ниот материјал и земјиштето; за набавка на објек-
ти односно опрема за вршење на дејноста на јавни 
складови и дејноста ка пазариште на големо и ' п а -
заришна на мало; како и за набавка на опрема ко-
ја наменски служи за вршење на научноистражу-
вачка работа од прмродно-математичките, техно-
лошките, техничките, земјоделските, ветеринарски-
те, шумарските и медицинските науки; 

5) за изградба на објекти и набавка на опрема 
и потребни апарати за потребите на сеизмолошките 
заводи, што наменски служат за утврдување и сле-
дење на појавите на земјотреси. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропи-
ше начинот на утврдување на износот на непотро-
шената амортизација пресметана за 1980 и 1981 го-
дина според минималните стапки пропишани со 
сојузен закон, како и ќе го определи начинот на 
искажувањето, доставувањето и обработката на по-
датоците за нестопанските и ^производствените 
инвестиции од овој закон за потребите на општес-
твената евиденција. 

Член 3 
Корисниците на општествени средства можат 

во 1981 година да го продолжат користењето иа 
општествените средства за набавка на објектите од 
член 1 на овој закон кај кои до крајот на февруа-
ри 1980 година се завршени односно исплатени по-
веќе од 80п/'с од вкупната претсметковна вредност на 
инвестицијата, и можат да ја продолжат на-
бавката • на опремата од член 1 на овој закон кај 
која повеќе од 65°/о од вкупната * пресметковна 
вредност на инвестицијата се завршени односно ис-
платени до крајот на февруари 1980 година. 

Вкупната претсметковна вредност на инвестици-
јата се утврдува на начинот пропишан со овој 
закон. 

Член 4 
Вкупна пресметковна вредност на инвестиција-

та, во смисла на овој закон, претставуваат; 
1) за објектите — издатоците за работите и ма-

теријалите потребни за нивна набавка, со издато-
ците за изработка на идејниот и на други проекти 
и друга инвестиционо-техничка документација врз 
основа на која се пристапува кон набавка, со изда-
тоците за набавка и уредување на локацијата но 
согласност со урбанистичкиот односно просторниот 
план и со издатоците за потребите на откуп и отш- ' 
тета и другите трошоци неопходни за оспособување 
на објектите за работа. Вредноста на потребито 
работи и материјали за набавка на објекти, како и 
другите издатоци, се сметаат според износите утвр-
дени во инвестициониот елаборат, односно во инве-
стиционо-техничката документација врз основа на 
која набавката се врши, зголемени за порастот ^на 
цените до крајот на 1980 година, според податоците 
на сојузниот завод за статистика врз основа на 
кои се врши ревалоризација според сојузниот 
закон; 

2) за опремата — височината на набавната це-
на, со трошоците на преносот (вклучувајќи го кај 
увозната опрема и износот на царината и другите 
давачки) и трошоците на монтажата, како и други-
те издатоци неопходни за оспособување на опрема-
та за вршење на функцијата за која е таа намене-
та. Износот на набавната цена. како и трошоците 
на преносот и монтажата и другите издатоци неоп-
ходни за оспособување на опремата за вршење на 
функцијата за која е наменета се сметаат според 
износите утврдени во инвестициониот елаборат, од-
носно во инвестиционо-техничката документации 
врз основа на која се врши набавка на опремата, 
зголемени за порастот на цените до крајот иа 1940 
година, според податоците на Сојузниот завод за 
статистика врз основа на кои се врши ревалориза-
ција според сојузниот закон. 

Член 5 
Како општествени средства што не можат да се 

користат за набавка на објекти односно опрема од 
член 1 на овој закон, во смисла на овој закон, се 
сметаат: 

1) сопствените средства на корисниците на оп-
штествени средства; 

2) средствата што на корисникот на општестве-
ни средства му се пренесени врз основа на законот, 
општествен договор или врз основа на самоуправна 
спогодба за здружување; 

3) средствата што корисникот на општествени 
средства ги остварил од заем распишан со закон, 
освен средствата што ги остварил од заем На гра-
ѓаните; 
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4) средствата што корисникот на општествени 
средства ги остварил врз основа на задолжителното 
здружување пропишано со закон, односно со оп-
штествен договор или самоуправна спогодба, склу-
чени врз основа на закон; 

5) средствата што корисникот на општествени 
средства ги добил од банката или од^цруга органи-
зација во вид на кредит. 

Член 6 
Одредбите на овој закон не се применуваат на 

користењето на општествени средства за следните 
намени, и тоа: 

1)Јза набавка на станбени згради и станови; за 
набавка на училишни згради за работа на учшшш-
тата за основно образование и за продолжување на 
започната градба, адаптација и реконструкција на 
училишни згради за работа на училиштата за сре-
дно насочено образование; за набавка на објекти и 
опрема за дипломатските и конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство; за изградба на објекти и 
набавка на опрема за работа на Политичката школа 
на СКЈ „Јосип Броз Тито" во Кумровец; за набавка 
на згради кои наменски служат за општествена 
заштита на децата и младината и за социјална и 
општествена заштита на возрасните инвалидни- и 
остарени лица и за набавка на згради за давање 
на здравствена заштита; 

2) за набавка на опрема за вршење на здрав-
ствена заштита; за набавка на опрема .за давање 
општествена и социјална заштита на децата и мла-
дината и социјална и општествена заштита на воз-
расните лица; за набавка на теренски санитетски 
возила и возила за брза помош; за набавка на учи-
лишни учила и училишен мебел за работа на ос-
новните училишта и за работа на училиштата за на-
сочено образование; за набавка на опрема за служ-
бата за врски на органите за надворешни работи и 
за спрема за техничко и физичко обезбедуваше на 
дипломатските и конзуларните претставништва; за 
набавка на објекти и опрема за работа на Радио 
Југославија, објекти и опрема за работа на Танјуг 
и објекти и опрема за производство, пренос и еми-
тирање на радио и телевизиска програма за радио 
и ТВ станиците во републичките и покраинските 
центри; како и за набавка на опрема со која се 
врши докомплетирање на системот за автоматско 
прибирање, обработка,»и пренос на податоци и оп-
рема за автоматско собирање, обработка пренос и 
емитирање на податоци за работа на Сојузната упра-
ва за царини, на народите' банки, на заводите на 
статистика и на Службата на општественото книго-
водство — ако таа опрема се набавува запади спро-
ведување на програмите за автоматизација чијашто 
реализација е започната во 1979 година или во по-
ранет! шите години; 

3) за изградба на Музејот на револуцијата на 
народите и народностите на Југославија, како и. за 
доградба на споменици на народноослободителната 
војна, народната револуција и работничкото дви-4 

жење, ако изградбата односно доградбата на спо-
мениците е врзана за прослави на ју бил еи од поз-
начаен карактер утврдени со републичките и по-
краинските програми; 

4) за набавка на објекти односно опрема во 
областа на образованието, здравството и социјална-
та заштита на територијата на Социјалистичка Ав-
ономна Покраина Косово, чија набавка се финан-
сира од средствата издвоени за таа намена во Бу-
џетот на федерацијата за 1981 година, како и за 
адаптација на зградата на Заводот за статистика на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово; 

5) за набавка на објекти односно опрема за вр-
шење на материјалното производство и во случај 
кога тие објекти односно предмети на опремата се 
наоѓаат кај корисник на општествени средства од 
член 1 став 3 на овој закон, како и за набавка на 
проектна и друга документација и набавка на ма-
теријални права за унапредување на дејностите од 
областа на стопанството и набавка на фондот на 
книгите како основни средства; 

6) за адаптација ц реконструкција на објекти 
односно за набавка на опрема неопходна за работа 
на органите на општествено-политичките заедници 
основани во 1979 или во 1980 година. 

За објектите за работа (функционирање) на ш -
штествено-политичките заедници, што се основани 
во 1979 или во 1980 година врз основа на референ-
думски одлуки и закони; 

7) за набавка на спортска и друга опрема која 
е користена за одржување на VIII медитерански 
игри 1979 година во Сплит, а чијашто продажба се 
врши во ликвидациона постапка на организаторот 
на тие игри. 

Како материјално производство, во смисла ма 
овој закон, се сметаат дејностите кои ѓо одлуката 
За единствената класификација на дејностите с& 
распоред ени во областа на индустријата и рудар-
ството, земјоделството и рибарството, шумарството, 
водостопанството, градежништвото, сообраќајов, 
производственото занаетчиство, комуналната и стан-
бената изградба. 

Член 7 
Со парична казна од 300.000 до 3,000.000 динари: 

ќе се казни за стопански престап корисник на оп-
штествени средства, освен ошптествено-политичка-
та заедница и државниот орган: 

1) ако општествените средства со кои располага 
ги користи за набавка на објектите или опремата 
наведени во член 1 од овој закон; 

2) ако продолжи со набавка на објекти или оп-
рема спротивно на член 3 од овој закон; 

3) ако вкупната претеметковна вредност на ин-
вестицијата според која се определува исполнува-
њето на условите за продолжување на набавката и 
за користење на одделните пропишани исклучоци 
ја утврдува спротивно на одредбите од член 4 на 
овој закон; 

4) ако општествените средства чие користење 
се забранува во 1981 година ги утврдува спротивно 
на член 5 од овој закон; 

5) ако исклучоците за користење на општестве-
ните средства во 1981 година ги користи за објекти 
или предмети на опремата спротивно на чл. 2 и 6 
од овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице на корисникот на општес-
твени средства со парична казна од 30.000 до 50.000 
динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во општествено-политичката 
заедница и во државниот орган со парична казна 
од 30.000 до 50.000 динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
и ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 
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1136. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕ-
ЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИС-
ПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТО-
КОН ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕ-
КЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОР-
СКИ ХОНОРАРИ И ИЗДАТОЦИ ВРЗ ОСНОВА НА 
ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ ИЛИ 
ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ, ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 

НА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со делот од општествените сре-
дства за исплатување на дневници за службени па-
тувања, надомести за трошоците за превоз на слу-
жбено патување, издатоци за репрезентација, изда-

т о ц и за реклама и пропаганда, издатоци за автор-
ски хонорари и издатоци врз основа на договор за 
вршење на привремени или повремени работи, на 
првото тримесечје во 1981 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата еа Сојузниот собор 
од 2(5 декември 1980 година. 

П бр. 46 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
СФРЈ. 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕ-
ТО СО ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖ-
БЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗ-
ДАТОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА 
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВ-
ТОРСКИ ХОНОРАРИ И ИЗДАТОЦИ ВРЗ ОСНО-
ВА НА ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ 
ИЛИ ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ, ВО ПРВОТО ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ НА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на целите на политиката на 

економската стабилизација и на задачите предвиде.-
ни со Резолуцијата за основните насоки и рамки на 
политиката на општествено-економскиот развој на 
Југославија во 1981 година, привремено се забранува 
располагањето со делот од општествените средства од 
страна на организациите на здружен труд, на самоуп-
равните интересни заедници и на други самоуправ-
ни организации и заедници и на општествено-поли-
тичките заедници (во натамошниот текст: органи-
зации на здружен труд и други корисници на оп-
штествени средства) во првото тримесечје на 1981 
година за исплатување на дневници за службени 
патувања, надомести за трошоците за превоз на 
службено патување, издатоци за репрезентација, 

издатоци за реклама и пропаганда, Издатоци за ав-
торски хонорари и издатоци врз основа на договор 
за вршење на привремени или повремени работи. 

Член 2 { 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства ве можат во првото 
тримесечје на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на дневници за 
службени патувања и надомести за трошоците за 
превоз на службено патување во износ поголем од 
износот на тие дневници и надомести, утврден во 
првото тримесечје на 1980 година, зголемен за 10%. 

Основните организации на здружен труд и нив-
ните работни заедници што во Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите се распоре-
дени во областите 01 до 10 можат во првото триме-
сечје на 1981 година да располагаат со општестве-
ни средства за исплатување на дневници за службе-
ни патувања и надомести за трошоците за превоз на 
службено патување до височината што со одлуката 
за височината на тие издатоци ја утврдил органот 
на зграбувањето на основната организација однос-
но via работната заедница, со тоа што тие издато-
ци во првото тримесечје на 1&81 година во однос на 
гррото тримесечје на 1980 година не можат-да рас-
тат повеќе од растежот на вкупниот приход во пр-
вото тримесечје на 1981 година во однос на првото 
тримесечје на 1980 година. 

Основните организации во областа на образова-
нието, науката, културата и информациите распо-
редени во областа 12, како и основните организации 
на здружен труд во областа на здравствената и со-
цијалната заштита распоредени во областа 13, мо-
жат во првото тримесечје на 1981 година да распо-
лагаат со општествени средства за исплатување на 
дневници за службени патувања и надомести за 
трошоците за /службено патување до височината 
што со одлуката за височината на тие издатоци ја 
утврдил органот на управувањето на основната орга-
низација односно на работната заедница, со тоа што 
тие издатоци во првото тримесечје на 1981 година 
во однос на првото тримесечје на 1930 година да 
растат побавно за 12 процентни поени од растежот 
на вкупниот приход во првото тримесечје на 1Ѕ81 
година во однос на првото тримесечје на 1980 го-
дина. 

Основните организации на здружен труд што, 
во рамките на својата редовна дејност, изведуваат 
инвестициони работи надвор од своето седиште или 
вршат дејност на јавен сообраќај и работните за-
едници што вршат работи за тие организации, осн-
овните организации на Здружен труд што вршат 
геодетски работи, основните организации на здру-
жен труд што вршат услуги на контрола на квали-
тетот и квантитетот на стоки, како и основните ор-
ганизации на здружен труд во областа на образо-
ванието, науката, културата и информациите, мо-
жат во првото тримесечје на 1981 година да распо-
лагаат со општествени средства за исплатување на 
дневници за слулѕбени патувања и надомести. за 
трошоците за превоз на службено патување до ви-
сочината што со одлуката за височината на тие из-
датоци ја утврдил органот на управувањето на ос-
новната организација на здружен труд односно на 
работната заедница, со тоа што тие издатоци во пр-
вото тримесечје на 1981 година во однос на првото 
тримесечје на 1980 година не можат да растат повеќе 
од растежот на вкупниот приход во првото триме-
сечје на 1981 година во однос на првото тримесечје 
на 1980 година. 

По исклучок од одредбите на ет. 1. до 3 од овој 
член, корисниците на опиттесвени средства можат 
во првото тримесечје на 1981 година да исплатуваат 
дневници за службени патувања и надомести за 
трошоците за превоз на службено патување за nor 



Среда, 31 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ4 НА СФРЈ Број 74 — Страна 2215 

требите на функционирањето на делегатскиот сис-
тем и за потребите на вршењето на инспекциските 
работи, до височината на утврдените приходи. 

Организациите на здружен тrуд и други корис-
ници на општествени средства не можат во првото 
тримесечје на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на надомести за ко-
ристење на сопствени автомобили на службено па-
тување во износ поголем од 709/'о од износот на тие 
издатоци, утврден во првото тримесечје на 1980 го-
д*ша. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства можат во прво три-
месечје на 1981 година да располагаат со општес-
твени средства з^ исплатување на издатоци за реп-
резентација до височината што со одлука ја утвр-
дил органот на управувањето на основната органи-
зација на'здружен труд односно соодветниот орган 
на управувањето на друг корисник на општествена! 
средства, со тоа што тие издатоци во првото три-
месечје на 1981 година во однос на првото триме-
сечје на 1980 година да растат побавно за 20 процен-
тни поени од растежот на вкупниот приход однос-
но на приходот во првото тримесечје на 1981 во од-
нос на првото тримесечје на 1980 година. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства можат во првото 
тримесечје на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на издатоци врз ос-
нова на договор за вршење на привремени или по-
времени работи до височината што со одлуката за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управувањето на основната организација на здру-
же!! труд односно соодветниот орган на управува-
њето на Друг корисник на општествена средства, со 
тон што тие издатоци во прзото тримесечје на 1981 го-
дина во однос на првото тримесечје на 1980 година до 
растат побавно за 12 процентни поени од растежот 
на вкупниот приход односно на приходот во првото 
тримесечје на 1981 година во однос на првото три-
месечје на 1980 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, основните организации на здружен труд и 
други корисници на општествени средства што вр-
шат дејност во областа на земјоделството, шумар-
ството, градежништвото,* образованието, науката, 
културата, информациите и здравствената и социјал-
ната заштита, заедниците за осигурување на имоти 
и лица и корисниците на општествени средства 
што вршат хидрометеоролошки работ:!, работи на 
противградна заштита и геодетски работи, освен 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства што се занимаваат со из-
најмување и дистрибутера на филмови, можат во 
првото тримесечје на 1981 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на издатоци 
врз основа на договор за вршење на привремени 
или повремени работи до височината што со одлу-
ката за височината на тие издатоци ја утврдил ор-
ганот на управувањето на основната организација 
на здружен труд односно соодветниот орган на уп-
равувањето на друг корисник на општествени сред-
ства, со тоа што растежот на тие издатоци во пр-
вото тримесечје на 1981 година во однос на првото 
тримесечје на 1980 година не може да биде поголем 
од растежот на вкупниот приход односно на при-
ходот во првото тримесечје на 1931 година во однос 
на првото тримесечје на 19Ѕ0 година. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и други к о р и -

сници на општествени средства можат во првото три-

месечје на 1981 година да располагаат со опште--
ствени средства за исплатување на издатоци за ре-
клама и пропаганда до височината што со одлуката 
за височината на тие издатоци ја утврдил органов 
на управувањето на основната организација на 
здружен труд односно соодветниот орган на упра-
вувањето на друг корисник на општествени сред-
ства, со тоа што тие издатоци во првото тримесечје на 
1981 година во однос на првото тримесечје на 1980 
година да растат побавно за 18 процентни поени од 
растежот на вкупниот при код односно на приходот 
во првото тримесечје на 1981 година во однос на 
првото тримесечје на 1980 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
организациите на здружен труд и други корисни-
ци на општествени средства можат во првото три-* 
месен је на 1981 година да располагаат со општес-
твени средства за исплатување на издатоци за рек-
лама и пропаганда која се врши заради унапреду-
вање на странскиот туристички промет во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
како и преку дневни весници, периодични весници 
и списанија, радио и телевизија, до височината што 
со одлуката за височината на тие издатоци ја утвр-
дил органот на управувањето на основната органи-
зација на здружен т^уд односно соодветниот орган 
на управувањето на друг корисник на општествени 
средства, со тоа што растежот на тие издатоци во 
првото тримесечје на 1981 година во однос на прво-
то тримесечје на 1980 година не може да биде пого-
лем од растежот на вкупни;гг приход односно при-
ходот во првото тримесечје на 1981 година во од-
нос на првото* тримесечје на 1980 година. 

Чл?н 6 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници иа општествени средства можат во пивото 
тримесечје на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на издатоци за ав-
торски хонорари до височината што со одлуката за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управувањето на основната организација на здру-
жен труд односно соодветниот орган на управува-
њето на друг корисник па општествени средства, со 
тоа што тие издатоци во првото тримесечје на 1981 
година во однос на првото тримесечје на 19'80 година 
да растат побавно за 18 процентни поени од рас-
тежот на ВКУПНИОТ ИГИход односно на приходот во 
првото тримесечје на 1981 година во однос на прво-
то тримесечје на 1930 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите ца здружен труд и други ко-
рисници на општествени" средства што вршат изда-
вачка односно новинско-издавачка дејност, како и 
организациите на здружен труд и други корисници: 
на општествени средства во областа на науката, 
културата и информациите можат во првото триме-
сечје на 198-1 година да располагаат со општествени 
средства за исплатување на издатоци за авторски 
хонорари до височината што со одлуката за висо-
чината на тие издатоци ја утврдил органот на уп-
равувањето на основната организација на здружен 
труд односно соодветниот орган на управувањето на 
друг корисник на општествени средства. 

Член 7 
Организациите иа здружен труд и други корис-

ници на општествени средства во основање, орга-
низациите на здружен труд и други корисници на 
општествени средства што ќе почнат да ја вршат 
дејноста заради која сз основани во 1081 година и 
организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства што во првото тримесечје 
на 1980 година не ги п е т и ц и т е предвидени 
со овој закон, можат во првото тримесечје на 1931 
година да располагаат со општествени средства за 
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Исплатување на дневници за службени патувања, 
надомести за трошоците за превоз на службено па-
тување, издатоци за репрезентација, издатоци за 
реклама и пропаганда, издатоци за авторски хоно-
рари и издатоци врз основа на договор за вршење 
на привремени или повремени работи до височина-
та Што со одлуката за височината на тие издатоци 
ја утврдил органот на управувањето на тие орга-
низации на здружен труд односно соодветниот орган 
на управувањето на друг корисник на општествени 
средства. 

Член 8 
Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 

начинот на утврдување и искажување на износот 
до кој можат организациите на здружен труд и дру-
ги корисници на општествени средства да распола-
гаат со општествени средства во првото тромесечје 
на 1981 година за исплатување на дневници за слу-
жбени патувања, надомести за трошоците за превоз 
на службено патување, издатоци за репрезентација, 
издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за ав-
торски хонорари и издатоци врз основа на договор 
0а вршење на привремени или повремени работи. 

Член 9 
Со парична казна од 50.000 до 1.000,000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друг корисник на општествени 
Средства ако располага со општествените средства 
спротивно на одредбите од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд односно кај друг корисник на оп-
штествени средства со парична казна од 2.000 до 
20.000 динари. 

Член 10 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

издатоците што се исплатуваат за потребите на на-
родната одбрана, општествената самозаштита вклу-
чувајќи ги и издатоците што се однесуваат на заш-
титата на имотот и лицата од елементарни несреќи 
и атмосферски прилики, за потребите на судските 
постапки, на издатоците што се исплатуваат во уп-
равната постапка за спроведување на комасација, 
арондација и експропријација, како и на издато-
ците што се исплатуваат од посебните наменски 
средства заради подготвување и спроведување на 
пописот на населението, домаќинствата и становите . 
во 1881 година, спроведување на статистичките ис-
тражувања во 1981 година предвидени со програ-
мата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за 1981 година, спроведување на 
системот на атестирање и за реализа-
ција на програмата на сојузниот завод 
За стандардизација, спроведување на науч-
ните истражувања за потребите од подготвување 
на среднорочните и долгорочните општествени пла-
нови на ЈЈтоелавија. на републиките и на автоном-
ните покраини, подготвување и одржување на III 
конгрес на самоуправувачите на Југославија, орга- * 
визирање на меѓународни собири во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и учество 
на меѓународни собири ЕО согласност со преземе-
ните обврски утврдени со програмата на надлеж-
ните органи и организации и на општите здруже-
нија на организациите на здружен труд за 1951 
година. 

Член И 
О Б О Ј закон влегува во сила наредниот ден од 

Денот ма с5'г*вуг^њето во „Службен лист*" на СФРЈ", 
Ѕ &е се ир^ме-Ј.ува од 1 јануари 1981 година. 

1137. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ 

ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за мерните единици и мерилата, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, ка сединицата на Со-
јузниот собор од 26 декември 1880 година. 

П бр.47 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетмн Мијатовић е. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ* е- р« 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

Член 1 . 
Ео Законот за мерните единици и мерилата 

(..Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76) во член 53 по 
став 1 се дада ва нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во одделни области (воздушниот сообраќај, 
поморскиот собраќај, железничкиот сообраќај и ел.) 
можат да се употребуваат мерните единици што не 
му припаѓаат на Меѓународниот систем на мерните 
единици и по 31 декември 1980 година, ако употре-
бата на такви единици е предвидена со посебни ме-
ѓународни конвенции и меѓународни договори што 
ги потпишала Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија". 

Досегашниот став 2, кој станува став 3. се ме-
нува и гласи: 

..Сојузниот извршен совет определува кои мер-
ни единици што не му припаѓаат на Меѓународниот 
систем на мерните единици и што не се наведени во 
глава П и IV од Списокот на мерните единици мо-
жат да се употребуваат и по 31 декември 1980 го-
дина". 

Член 2 

1) во глава I точката 40 менува и гласи: 
„40. За светлосна јачина 
Еедшшца.за светлосна јачина е кандела (кан-

дила) — (ознака: cd). Кандела е основна единица 
па SI. Каиде ла е светлосна јачина во дадениот пра-
вец на изворот кој емитува монохроматеко зраче-
ње со фреквенција од 540 X 1012 херцл и чија енер-
гетска јачина во тој правец е 1/683 вати по стера-
дијан." 

Во Списокот на мерните единици, кој е составен 
дел на Законот за мерните единици е мерилата, се 

,вршат следните измени и дополненија: 
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По точка 45 се додава нова точка 45а, која гласи: 
„45а. За еквивалентна доза на јонизирачко зра-

чење 
Единица за еквивалентна доза на јонизирачко 

зрачење е сиверт (sievert) — (ознака: Sv). Сиверт е 
изведена единица на SI. Сиверт е еквивалентна до-
за во тело чија маса е 1 килограм, а на кое со јони-
зирачко зрачење со постојана густина на енергет-
скиот флукс му е внесена енергија од 1 џул 

2) во глава II точката 3 се менува и ласи: 
„3. За зафатнина 
— литар (ознака: 1 и L) = ldm* = 10-sms". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

1138. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
декември 1980 година. 

П бр. 53 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић е. р. 
Претседател на 

Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ* е- р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/72, 18/76, 58/76 и 22/78) во член 34 
ставот 1 се менува и гласи: 

„(1) Пензиите задолжително се усогласуваат со 
движењето наѕ номиналните лични доходи на сите 
работници на територијата на републиката, односно 

на автономната покраина, на начин утврден со за-
кон, со општествен договор и со самоуправен општ 
акт на заедницата." 

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „на начин утврден со закон, со општествен 
договор и со самоуправен општ акт на заедницата". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.' 

1139. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ 
ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за републиките и пок-
раините што се сметаат за стопански недоволно 
развиени во периодот од 1981 до 1985 година, што 
го усвои Собранието на. СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 30 декември 
1980 година. 

П бр. 55 
30 декември 1980 година 

* Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић е. р* 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ШТО СЕ 
СМЕТААТ ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Социјалистичка Република Босна .и Херцегови-

на, Социјалистичка Република Македонија и Со-
цијалистичка Република Црна Гора, се сметаат за 
стопански недоволно развиени републики, а Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово се смета за 
изразито стопански недоволно развиена покраина, 
во периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден о% 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 
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1140. 

Врз основа на член 315 точка 3 сд Уставот нд 
'Социјалистичка Федеративна Републиз^а Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО Ш5 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за распределба на сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот 
од 1981 до 1985 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, иа седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1980 година. 

П бр. 56 
30 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Миговиќ, е. р. 

Претседател на 
Собранието ка СФРЈ, ' 

Драгослав Марковик, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-
НОМИИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1ЅЅ1 ДО 

1885 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Фондот на федерацијата за кре-

дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономии покраини 
(во натамошниот текст: Фондот) што, според член 
2 од Законот за постојаните средства па Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, се фс рум-раат по стапка од 
1,83% од општествениот производ ка општественото 
стопанство на Југославија, се распределуваат во 
периодот од 1981 до 3985 година на следниот начин: 

1) дел од постојаните средства ка Фондот, што 
се формираат по стапка од 0.33% од општествениот 
произгод на општественото стопанство на Југосла-
вија. претходно се издвојуваат како посебни сред-
ства за поттикнување на најбрзиот развој на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово: 

2) дел од поетот аните средства на Фондот, што 
се формираат по стапка од 1,50'л од општествениот 
производ на општественото стопанство на Југосла-
вија, lie им се распределува на одделни стопански 
полово ино развиени републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово во следните про-
центи: . ' 

— па Социјалистичка Република Босна 
и Хс рп ет'ОР ПЈ : а 34% 

—- ка Социјалистичка Република Ма-
кедонија 24% 

— па Социјалистичка Република Црна 
Гора 12% 

— на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово 30% 

Односите БО распределбата .па средствата на 
Фондот од став 1 на овој член се искажуваат во 
следните проценти: 

Вкупно 
СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Црна Гора 
САП Косово 

Член 2 

100% 
27.9% 
19.6% 
9.9% 

42,6 

Во согласност со член 9 став 4 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
политиката на побрз развој ка стопански недовол-
но развиените републики и на САП Косово за пери-
одот од 1981 до 1985 година, САП Косово ќе ја обез-
беди разликата на средствата која настанува врз 
основа на учеството на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово од 42,6% во вкупните средства на 
Фондот што се формираат по стапка од 1.83% и уче-
ството од 45% бо вкупните средства на Фондот ако 
тие средства би се формирале по стапка од 1,80% од 
општествениот производ на општественото стопан-
ство на Југославија, што ќе се обезбеди со посебен 
договор за политиката ка најбрз развој на САП Ко-
сово во периодот од 1981 до 1985 година, со тоа што 
тие средства да бидат од ист квалитет како сред-
ствата на Фондот. 

Под ист квалитет на средствата, во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбираат условите под 
кои се формираат и пласираат средствата на Фондот 
во периодот од 1981 до 1985 година на територија!* 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во .,Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

1141. 

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 ПОСТОЈА-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗБОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1581 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот-за постојаните средства 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот разЕој ка стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 
1081 до 1985 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 30 декември 1С30 година. 

П бр. 57 „ 
30 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството ца СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО̂  
КРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Постојаните средства на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини (во натамошниот текст: средствата на Фон-
дот), заради остварување на нивните развојни про-
грами, во периодот од 1981 до 1985 година се фор-
мираат по стапка од 1,83°/» од општествениот произ-
вод на општественото стопанство на Југославија, 
и тоа: 

1) 50% — со здрз^кување Е*а трудот и средства-
та на организациите на здружен труд врз доходовни 
основи и врз основа на заедничките интереси; 

2) 50% — од задолжителниот заем што го згпла-
туваат основните организации на здружен труд што 
вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: 
организациите на здружен труд). 

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може 
да се зголемува со договор на одделни републики 
односно автономни покраини, со тоа што процентот 
на задолжителниот заем од точка 2 на тој став да 
се намали за истиот износ. 

Републиките и автономиите покраини најдоцна 
до 30 јуни 1981 година со посебен договор ќе ја 
утврдат динамиката па здружувањето на средства-
та од став 1 точка 1 на овој член, како и другите 
прашања што се БО врска со разработката и спро-
ведувањето на основните решенија содржани во До-
говорот за основите на Општествениот план на Ј$то-
славпја за политиката на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово со периодот 
од 1981 до 1985 година, што се однесуваат на здру-
жувањето на трудот и средствата. 

Член 2 
Годишниот износ на средствата на Фондот од 

член 1 на овој закон се утврдува со примена на стап-
ката од 1.83% на општествениот производ на опште-
ственото стопанство на Југославија остварен во го-
дината за која тие средства се пресметуваат, според 
принципот на чисти дејности. 

Општествениот производ од став 1 на овој член 
се утврдува според официјалните податоци на Со-
јузниот завод за статистика. 

Член 3 
Годишниот износ на средствата на Фондот од 

член 2 на овој закон за секова република и авто-
номна покраина го утврдува, со согласност од над-
лежните републички и покраински органи, Собрани-
ето на Фондот врз основа на официјалните подато-
ци од Сојузниот завод за статистика за остварениот 
општествен производ на општественото стопанство 
за секоја република и автономна покраина искажан 
според принципот на чисти дејности. 

Член 4 
Начинот на обезбедување на средствата според 

одредбите на овој закон го утврдуваат републиките 
PI автономните покраини. * 

Член 5 
Ако во текот на годината не се склучат само-

управни спогодби за здружување на трудот и сред-
ствата на начинот утврден со Договорот од член 1 
став 3 на озој закон, а меѓу заинтересираните орга-
низации на здружен труд односно заинтересираните 

републики и автономни покраини спогодбено не се 
утврди друг рок за здружување на трудот и 
средствата, републиката односно автономната по-
краина е должна до крајот на годината делот од 
средствата за таа година што не ќе се оствари со 
здружување да го уплати во Фондот како задол-
жителен заем, заради нивното насочување преку 
Фондот. 

Член 6 
Ако организацијата на здружен труд врши трај-

на стопанска дејност на териториите на две или 
повеќе републики односно автономни покраини, дол-
жна е да ја изврши обврската за делот од таа дејност 
што ја врши на територијата на одделна републи-
ка односно автономна покраина, според стапките што 
ќе ги утврдат републиките одвоено автономните по-
краини на чии територии го врши тој дел од деј-
носта. 

Износот «а име обврската што организацијата 
на здружен труд ќе ја изврши, во смисла на став 1 
од овој член, се засметува во обврската на републи-
ката односно на автономната покраина, на чија 
територија таа организација на здружен труд го 
извртила соодветниот дел од стопанската дејност. 

Организацијата на здружен труд е должна да 
состави посебен преглед на основицата за пресмету-
вање на износот за секоја република односно авто-
номна покраина, на чија територија трајно врши 
стопанства дејност. Ако организацијата на здружен 
труд на територијата на една република односно на 
една автономна покраина врши повеќе стопански 
дејности за кои се пропишани различни стапки на 
уплатуваг^е, должна е за секоја од тие дејности да 
состави посебен преглед на основицата за пресмету-
вање. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согла-
сност од надлежните републички и покраински ор-
гани, ќе пропише што се смета во смисла на овој 
член како трајно вршење на стопанска дејност, зе-
мајќи ги предвид специфичностите на одделните 
деј пости. 

Член 7 
Средствата на Фондот од член 1 став 1 точка 2 

на овој закон ги уплатуваат организациите на здру-
жен труд во еднакви месечни аконтации, и тоа до 
25 во месецот за изминатиот месец. 

Годишниот износ на средствата на Фондот од 
став 1 на овој член се утврдува со завршната смет-
ка на организацијата на здружен труд и се уплату-
ва до 15 март текуштата година за претходната 
година. 

Уплатата на средствата на Фондот од став 1 на 
овој член се врши на сметката на Фондот кај Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 8 
Средствата на Фондот од член 1 на овој закон 

првенствено ќе се насочуваат за изградба на сто-
пански објекти во стопански недоволно развиените 
републики и во Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, кои обезбедуваат побрз растеж на вра-
ботеноста и кои придонесуваат за побрз растеж, на 
доходот во согласност со општествените планови 
на републиките и општествените планови на авто-
номните покраини. 

Во согласност со став 2 член 14 од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
политиката на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и на САП Косово за 
периодот од 1981 до 1985 година ќе се разработат 
конкретните програми за здружување на трудот и 
средствата. 

Член 9 
Организациите на здружен труд што здружу-

ваат труд и средства според одредбите на ОВОЈ за-
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кон, спогодбено ги утврдуваат условите за тоа здру-
жување, пред се, врз основа на заедничкиот при-
ход и доход. 

Член 10 
Височината на годишната аконтација на сред-

ствата на Фондот врз основа на задолжителниот 
|аем и врз основа на здружување на трудот и сред-
ствата ја утврдува Собранието на Фондот за секоја 
република односно автономна покраина посебно, со 
примена на стапката од 1,83°/о на планираниот 
општествен ̂ производ на општественото стопанство 
на републиката односно на автономната покраина, 
според принципот на чисти дејности, во годината за 
која се утврдува аконтацијата. 

Собранието на Фондот е должно аконтацијата 
На постојаните средства на Фондот за текуштата 
бодина да ја утврди до крајот на февруари текуш-
тата година. 

Ако во текот на годината со месечните аконта-
ции на средствата на Фондот, по пат на задолжител-
ниот заем, на територијата на републиката односно 
на автономната покраина не се оствари износот 
утврден според член 1 став 1 точка 2 од овој закон, 
средствата во височина на настанатата разлика ги 
Обезбедуваат републиките односно автономните по-
краини. 

Разликата помеѓу износите на средствата на 
Фондот утЕрда-ш според член 1 став 1 точрга 2 од 
овој закон и износот што организациите на здру-
жен труд го уплатиле, републиките односно авто-
номните покраини ќе ја уплатат во Фондот во рок 
Од 30 дена од денот на утврдената височина на го-
дишниот износ на постојаните средства на Фондот. 

Ако републиката односно автономните покраина 
не ја изврши обврската од став 4 на овој член во 
ркжот на втасаноста, Службата на општественото 

, Книговодство по налог од сојузниот секретар за фи-
нансии ќе пренесе во - корист на Фондот соодветен 
износ на средства од средствата на бунетот на соод-
ветната република, односно автономна покраина. 

Ако средствата на Фондот се остварат со уплати 
од организациите на здружен труд во износ поголем 
од износот од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, 
за износот на повеќе уплатените средства ќе се 
намали обврската на републиката односно на авто-
номната покраина во наредната година. 

Ако вишокот на средствата на Фондот е оства-
рен од средства на републиката односна на автоном-
ната покраина, на барање од републиката односно од 
автономната покраина износот ќе и се врати на таа 
република односно автономна покраина. 

Член 11 
Брз основа на обврската на републиката однос-

но на автономната покраина од член 3 на овој за-
кон, Фондот ќе изврши конечна пресметка на обвр-
ските на републиките и на автономните покраини, 
и тоа: 

1) ако износот на годишната обврска според 
член 3 е поголем од износот на аконтацијата според 
член 10 од овој закон и од средствата здружени 
според член 1 став 1 точка 1 од овој закон, репу-
бликите и автономните покраини се должни во рок 
од 30 дена да ја уплатат разликата во корист на 
средствата на Фондот; 

2) ако аконтацијата според член 10 на овој за-
кон и средствата здружени според член 1 став 1 
точка 1 од овој закон го надминуваат износот на 
годишната обврска според член 3 на овој закон, за 
настанатата разлика ќе се намали обврската на таа 
република односно автономна покраина при утвр-
дувањето на аконтацијата за текуштата година. 

Ако републиката односно автономната покраина 
не ја изврши обврската од ciaB 1 на овој член во 
рокот на втасаноста, Службата на општественото 
книговодство по налог од сојузниот секретар за 

финансии ќе пренесе во корист на средствата на 
Фондот соодветен износ на средства од средствата 
на буџетот на соодветната република односно авто-
номна покраина. 

Член 12 
За уплатениот годишен износ на средствата на 

Фондот што се уплатуваат од задолжителните зае-
ми, на уплатувачите им се издаваат обврзници што 
гласат на доносителот. 

Задолжителниот заем се враќа во 13 еднакви 
годишни рати со камата по стапка од 5°/о годишно. 

Отплатување™ на задолжителниот заем почну-
ва со истекот на три години од денот на истекот на 
годината за која заемот е уплатен. 

Каматата пресметана за Бреме од денот на упла-
тата до денот на почетокот на отплатување^ на за-
должителниот заем му се додава на уплатениот из-
нос на задолжителниот заем и заедно со него прет-
ставува основица за утврдување на годишните ануи-
тета. 

Член 13 
За отплатување^ на задолжителниот заем ка 

начинот предвиден во член 12 од овој закон гаран-
тира федерацијата. 

Ако Фондот не ја изврши обврската од член 12 
на овој закон, Службата на општественото книго-
водство, по налог од сојузниот секретар за финан-
сии, во корист на доносителот на обврзниците на 
заемот, ќе го пренесе долгуваниот износ на средства 
од средствата на Фондот. 

Член 14 
Средствата остварени со уплата на задолжител-

ниот заем Фондот е должен да ги пласира на тери-
ториите на стопански недоволно развиените репу-
блики со просечен |>зк за враќање од 12 години и 
со камата по стапка' од 5,5% годишно, а на тери-
торијата на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово — со просечен рок за враќање од 15 години 
и со камата по стапка од 4,5% годишно. 

Отплатување™ на кредитот од став 1 на овој 
член почнува со истекот на три години од денот на 
истекот на годината ЕО која кредитот е даден. 

Каматата пресметана за времето од денот на до-
бивањето на кредитот до денот на почетокот на от-
плату вањето на кредитот му се додава на износот на 
дадениот кредит и заедно со него претставува осно-
вица за утврдување на ануитетите. 

Републиката односно автономната покраина на 
чија територија се пласирани средствата на задол-
жителниот заем му гарантира на Фондот дека сред-
ствата на кредитот ќе се вратат во согласност со 
договорените услови. 

Ако средствата на кредитот од став 4 на оро-ј 
член не се вратат во согласност со договорените 
услови, Службата на општественото книговодство, 
по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе 
пренесе во корист на Фондот соодветен износ на 
средства од средствата на буџетот на стопански не-
доволно развиените републики односно на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово. 

Член 15 
Работите на наплата на средствата на Фондот 

што се формираат со запишување на за долж: пол-
ниот заем ги врши Службата на општественото кни-
говодство. 

Работите на издавање на обврзниците и на от* 
платување на задолжителниот заем ги врши Наред-
ната банка на Југославија. 

Износот на трошоците за вршење на работите 
од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со договор по-
меѓу Фондот и Службата на општественото книго- -
водство на Југославија односно Народната банка на 
Југославија. 
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Член 16 
Поблиски прописи за издавањето и амортиза-

цијата на обврзниците на задолжителниот заем и за 
начинот ка евидентирање на средствата на Фондот 
од член 1 став 1 точка 2 на овој закон донесува 
сојузниот секретар за финансии. 

Членки 
Средствата за премостување на разликите на-

станати поради различните услози за упис на зае-
мите и пласманот на средствата на Фондот во из-
минатиот период, што втасуваат во периодот од 
1981 до 1985 година, ќе се обезбедат во согласност 
со член 17 од Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за политиката на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и на САП Косово за периодот од 1981 до 1985 
година. 

По исклучок: од одредбата на стаз 1 од овој 
член, средствата што според одредбата на тој став 
втасуваат во 1981 година ќе се обезбедат во Буџетот 
на федерацијата за 1981 година. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

1142. 

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 ДОШОЛ-
ИИТЕЛЗШТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И 
ИА АВТОНОМНИТЕ ПОХРАШШ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1931 ДО 1235 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнителните 
средства на републиките и на автономните покра-
ини во периодот од 1981 до 1985 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 декември 
1980 година. 

П бр. 59 
30 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Цзвигтин Мијатовић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ИА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
На републиката и на автономната покраина 

која оо свои средства не може да ги финансира 

општествените и други служби во републиката 
односно во автономната покраина и се обезбедуваат 
дополнителни средства во буџетот на федерацијата. 

Член 2 
Право на дополнителни средства во периодот 

од 1981 до 1985 година имаат републиките и авто-
номните покраини за кои со сојузен закон е утвр-
дено дека се сметаат за стопански недоволно раз-
висни односно изразито стопански недоволно раз-
виени во периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 3 
Дополнителните средства од член 1 на овој 

закон се утврдуваат, и тоа: 
1) во 1985 година — во износ од 0,85° о од из-

носот на општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија; 

2) во 1932 година — во износ од 0,82% од изно-
сот на општествениот производ на вкупното сто-
панство на Југославија; 

3) во 1933 година — во износ од 0,79% од 
носот на општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија; 

4) во 1984 година — во износ од 0,76% од изно-
сот на општествениот производ на вкупното сто-
панство на Југославија; 

5) во 1985 година — во износ од 0,73% од 
износот на општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија. 

Член 4 
Годишниот износ на дополнителните средства 

од чл£>н 3 на овој закон се утврдува во буџетот на 
федерацијата секоја година, според планираната 
височина на општествениот производ на вкупното 
стопанства на Југославија за таа година. 

По истекот на годината за кеја е донесен 
буџетот на федерацијата, се врши конечна пре-
сметка на средствата од став 1 на свој член, врз 
основа на општествениот производ на вкупното 
стопанство па Југославија од официјалните пода-
тоци на Сојузниот завод за статистика. 

Ако врз основа на податоците. од став 2 на 
овој член се утврди.дека средствата од став 1 на 
овој член се обезбедени во поголем односно во 
помал износ, разликата ќе се обезбеди во буџетот 
на федерацијата за наредната година, во помал 
односно во поголем износ. 

Член 5 
Од вкупниот износ на дополнителните средства 

од член 3 на овој закон претходно се издвојува 
износот кој одговара на стапката од ОД35°/о од оп-
штествениот производ на вкупното стопанство на 
Југославија за Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, на име посебни дополнителни средства 
за развој на материјалната основа на општестве-
ните служби во таа Автономна Покраина, и изно-
сот кој одговара на стапката од 0,03% ед општест-
вениот производ на вкупното стопанство на Југо-
славија за Социјалистичка Република Црна Гора, 
на име посебни дополнителни средства поради ма-
лиот број на население и малата густина на насе-
леноста во таа република. 

По издвојувањето на посебните дополнителни 
средства од став 1 на овој член, учеството на од-
делните стопански недоволно развиени републики 
и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
се утврдува во следните проценти: 

1) Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 40,15% 

2) Социјалистичка Република Македо-
нија 18,30% 
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3) Социјалистичка Република Црна 
Гора 10,300/» 

4) Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 31.25°/о 

Односите во распределбата на дополнителните 
средства од член 3 на овој закон, заедно со прет-
ходното издвојување за СР Црна Гора и САП Ко-
сово, би биле следните: 

Вкупно 100,00 
Социјалистичка Република Босна и 

Херцеговина . 31,7 
Социјалистичка Република Македонија 14.5 
Социјалистичка Република Црна Гора 12,0 
Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 41,8 

Член 6 
Бо согласност со член 20 од Договорот за осно-

вите на Општествениот план на Југославија за 
политиката на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и на САП Косово 
за периодот од 1D81 до 1985 година на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, во периодот 
од 1981 до 1985 година, ќе и се обезбедат во бу-
џетот на федерацијата средства за разликата што 
настанува со намалувањето на стапката на издво-
јувањето на средства според член 3 од овој закон 
од 1982 до 1985 година, што ќе се регулира со 
посебен договор за политиката на најбрз развој 
на САП Косово во периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 7 
Заради побрз развој на материјалната основа 

на општествените и други служби во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, на таа авто-
номна покраина во периодот од 1981 до 1985 година 
ќе и се отстапат 80°/о од нејзиниот придонес во 
буџетот на федерацијата. 

Средствата врз основа на отстапениот придо-
нес од став 1 на овој член во буџетот на феде-
рацијата ќе ги обезбедат републиките и САП Вој-
водина. 

• 

Член 8 
Стопански недоволно развиените републики и 

Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе ги 
користат дополнителните средства од член 5 на 
овој закон за покритие на кусокот на средства за 
финансирање на основните потреби на општестве-
ните и други служби, заради остварување на нив-
ните функции утврдени со уставите. 

Поблиската намена на користењето на допол-
нителните средства од член 5 на овој закон ќе ја 
утврдат стопански недоволно развиените републи-
ки и САП Косово во своите општествени планови. 

Член 9 
Доколку со сојузниот закон со кој се уредува 

'финансирањето на федерацијата се пропишат по-
инакви решенија до поглед на односите уредени 
во член 4 на овој закон, ќе се изврши усогласување 
на член 4 од овој закон ео тие решенија. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

Дечгот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

1143. 
Врз ©»снова на член 281 точка 5, член 2Ш став 2 

точ. 1 и 2 и член 257 од Уставот на- Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 1 став 2 од Законот за дополнение на Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија, Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 26 декември 1980 година, врз 
основа на согласност од собранијата на републи-
ките и од собранијата на автономните покраини, 
донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ Ш Г М И ИА 15©ЈШ-
ТИКАТА МА ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКИОТ 
РАЗВОЈ И ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СКЛУЧЕ-
НИТЕ ДОГОВОРЕН ЗА ОСНОВНИТЕ НА ©ШШТЕСТ-
ВЕИМОТ ПЛАМ ША ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИО-
ДОТ ОД 1Ѕ81 ДО 19С5 ГОДИНА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од заедничките интереси, цели и 
задачи на општествено-економскиот развој на Ју-
гославија БО периодот од 1981 до 1985 година, од 
достигнатото ниво на развиеноста на производстве-
ните сили и на социјалистичките самоуправни 
општествено-економски односи, од оцената на внат-
решните и надворешните услови на стопанисува-
њето и од континуитетот на планирањето, основа 
на општествено-економскиот развој во 1981 година 
е обезбедувањето на услови за натамошно разви-
вање на социјалистичките самоуправни општестве-
но-економски односи и решително спроведување на 
политиката на економска стабилизација, запирање 
на опаѓањето на растежот на производството и 
јакнење на извозната способност на стопанството. 

Заради реализацијата на целите од став 1 на 
оваа точка, основните задачи на развојот во 1981 
година се: 

1) доследно применување и натамошен развој 
на системот на самоуправните општествено-економ-
ски односи и натамошна доградба, разработка, 
измена и дополнение на системските решенија и на 
инструментите и мерките на економската политика 
во одделните области на општествената репродук-
ција за да се создадат услови за јакнење на матери-
јалната основа и на улогата на здружениот труд 
во стекнувањето и располагањето со доходот, за 
©гладување на работниците во организациите на 
здружен труд со тековите на репродукцијата, за 
пошироко здружување на трудот и средствата 
врз доходовни основи и јакнење на економските 
мотиви на стопанисувањето и со тоа да се создадат 
услови за натамошен развој на социјалистичките 
самоуправни односи; 

2) преземање мерки »и активности од страна на 
организациите на здружен труд и другите самоу-
правни организации и заедници и општествено-по-
литичките заедници заради воспоставување на 
похармонични стоковно-парични односи, интензиви-
рање на стопанисувањето, зголемување на продук-
тивноста на трудот и јакнење на квалитативните 
фактори на стопанисувањето и, врз таа основа, зго-
лемување и подобрување на структурата на произ-
водството, јакнење на доходовната мотивираност и 
на влијанието на економските законитости во сис-
темот на социјалистичкото самоуправување, по-
економично работење, поефикасно инвестирање, 
подобра снабденост на пазарот, ^суштествено зада-
вање на растежот на цените и сведување на сите 
видови финална потрошувачка во рамките на рас-
положивите средства; 

3) подобрување на платниот биланс на земјата 
со јакнење на извозната способност на стопанството 
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и со значително зголемување на извозот, како 
суштествен услов за подобра снабденост на сто-
панството со репродукционен материјал, за растеж 
на производството и за намалување на дефицитот 
«а платниот биланс и на релативната задолженост 
иа земјата; 

4) решително сведување на инвестициите во 
реална рамки и преземање мерки заради рацио-
нално насочување на средствата за инвестиции 
првенствено кан завршување на изградбата на ка-
пацитетите за производство на енергија, основни су-
ровини и репродукционен материјал, на основни 
земјоделски производи и производи што придоне-
суваат кон ублажување на структурните неусогла-
сености, зголемување на извозот и намалување на 
увозот; 

5) обезбедување на материјална и социјална си-
гурност и постабилни услови за работа на работните 
луѓе и граѓаните со зачувување на животниот стан-
дард и со создавање на услови за негов постепен 
растеж 

6) создавање на услови за остварување на поли-
тиката на побрз развој на- секоја стопански недо-
волно развиена република, а посебно на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, како изразито 
стопански недоволно развиена покраина, од просе-
кот на развојот на целата земја, заради намалу-
вање на разликите во степенот на стопанската 
развиеност во однос на просекот на земјата. 

Создавањето на услови за најбрз развој на из-
разито стопански недоволно развиената Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, со кои би се 
обезбедило зголемување на степенот на вработеноста 
на населението и започнување на процесот за нама-
лување на разликите во нивото на развиеноста на 
таа покраина во однос на просекот на земјата; 

7) натамошно јакнење на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

2. Тргнувајќи од сложеноста на економската 
ситуација, а посебно на економските односи со стран-
ство и неопходноста од значително намалување на 
дефицитот на платниот биланс на земјата, се оце-
нува дека реалниот растеж на општествениот про-
извод на вкупното стопанство ќе биде од 3 до 3,5%, 
на индустриското производство околу 4%, на зем-, 
јоделското производство околу 4°/о, а расте-
жот на другите дејности — во согласност со расте-
жот на општествениот производ на вкупното 
стопанство. 

За предвидениот растеж на општествениот про-
извод потребно е да се обезбеди растеж на извозот 
на стоки и услуги околу 7% и на увозот на суро-
вини и репродукционен материјал околу 4%. Вкуп-
ниот увоз на стоки и услуги ќе биде 3% понизок 
отколку во 1980 година, со значително намалување 
на увозот на опрема. 

Инвестициите во основните средства на вкуп-
ното стопанство ќе бидат околу 5°/о помали од ин-
вестициите во 1980 година. 

Се предвидува дека во општествениот сектор на 
стопанството ќе се зголеми продуктивноста на тру-
дот околу 1,3% и вработеноста до 2%. 

Во согласност со расположивите средства, ќе се 
вложат напори да се зачува животниот стандард и 
да се создадат услови за негов постепен растеж. 

3. Заради обезбедување на предвидениот растеж 
на индустриското производство, ќе се преземаат 
мерки и ќе се создаваат услови за што поголем по-
раст на производството на енергија, суровини 
и репродукционен материјал од домашни извори, 
за собирање и подобро користење на секундарните 
суровини, за унификација и повеќекратно корис-
тење на амбалажата. Со политиката на селективен 
увоз ќе се обезбедат потребните суровини и репро-
дукционен материјал, во согласност со предвидениот 
растеж на индустриското производство, што ќе се 
утврди со Проекцијата на платниот биланс на Ју-

гославија за 1981 година. Со поголема ефикасност 
и со насочување на средствата треба да се обезбеди 
побрз растеж на производството на јаглен, елек-
трична енергија, земјоделски и прехранбени произ-
води, домашна сурова нафта и природен и тех-
нички гас, железна руда, основни метали и неме-
тали, на машинградбата и базната хемија. 

Снабдувањето на индустријата со основни су-
ровини и со репродукционен материјал ќе се зас-
нова врз материјалните биланси, со кои ќе се 
утврдат" потребите за такви производи. 

Со остварувањето на задачите од ст. 1 и 2 на оваа 
точка и со преземањето на други мерки треба да се 
запре тенденцијата на опаѓање на растежот на ин-
дустриското производство и да се обезбедат услови 
за негов постепен растеж. 

Предвидениот пораст на , производството на 
енергија треба да се оствари првенствено врз до-
машните извори. Заради тоа неопходно е: 

1) да се преземат потребните мерки за созда-
вање на услови за уредно снабдување со енергија 
врз основа на единствениот енергетски биланс, што 
ќе го донесе Сојузниот извршен совет во согласност 
со извршните совети на собранијата на републиките 
и со извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини. Со енергетскиот биланс ќе се пред-
види намалување на потрошувачката на мазут и 
соодветно зголемување на производството на јаглен. 
Врз основа на донесениот енергетски биланс за 1981 
година, неопходно е до крајот на јануари да се 
склучи општествен договор и самоуправни спогодби 
за рамномерното и под еднакви услови снабдување 
со нафтени деривати, вклучувајќи го и суровифз1 

бензин, како и за снабдувањето со други производи; 
2) сите потрошувачи на енергија да преземаа 

мерки за доследна примена на заедничката прог-
рама на долгорочни мерки за рационализација, 
супституција и штедење на енергијата. Заради за-
мена на увозните горива и подобро снабдување на 
индустријата и населението, потребно е побрзо да 
се развиваат капацитетите в$>з домашни енергетски 
извори, а посебно за облагородување на лигнитот (со 
сушење, брикетирање и слично). 

Надлежните органи на федерацијата, на репуб-
ликите и на автономните позер шии ќе го анализи-
раат континуираното извршување на .донесените 
програми за штедење и рационално користење на 
енергијата и ќе преземаат натамошни мерки и 
акции во спроведувањето на политиката на ште-
дење и користењето на енергијата; 

3) увозот на сурова нафта и нафтени деривата« 
да се врши во рамките на вкупно предвидените 
средства за таа намена во платниот и во девизниот 
биланс на земјата и во платно-биланените'и девиз-
но-биланоните позиции на републиките и покраи-
ните, а во согласност со енергетскиот биланс на 
земјата и, од расположивите количества првенст-
вено да се намират потребите на петрохемијата од 
суров бензин, со тоа што, енергетската потрошу-
вачка на нафтените деривати да биде помала од 
потрошувачката во 1"980 година. Со мерките на еко-
номската политика, а посебно со политиката на 
цените и со други мерки, ќе се обезбеди рациона-
лизација и штедење на нафтените деривати, така 
што потрошувачката на бензин да биде најмногу 
до нивото во 1980 година и да се намали потрошу-
вачката на дизел-гориво во патниот сообраќај, а 
особено потрошувачката на мазут за енергетски 
цели. Потрошувачите на мазут, на масло за горење 
и на дизел гориво до крајот на февруари 1981 го-
дина ќе донесат програми за штеделе и програми 
за замена на потрошувачката на мазут и на масло 
за горење во енергетски цели со други горива. За-
ради поуспешна реализација на овие програми ќе 
се обезбеди зголемување на производството на јаг-
лен за супституција на мазутот и на маслото за 
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горење во домаќинствата. Во стопанските комори 
на републиките и во стопанските комори на авто-
номните покраини до крајот на јануари ќе се утвр-
дат приоритетите во потрошувачката на мазут; 

4) неопходно е да се склучат општествени дого-
вори и самоуправни спогодби на заинтересираните 
организации на здружен труд врз доходовни ос-
нови и врз основите на усогласените планови на 
развојот, со кои ќе се регулираат меѓусебните об-
врски и задачите за здружување на трудот и 
средствата заради обезбедување на забрзана из-
градба на нови рудници на јаглен со јамски и повр-
шински колови, модернизација на постојните 
рудници со јамски коп и отворање на затворените 
рудници каде што за тоа има услови. Републиките 
и автономните покраини ќе се договорат за мерките 
за поттикнување отворањето нови и модер-
низацијата на постојните рудници за јаглен, на 
експлоатационите полиња на нафта и гас. Сојуз-
ниот извршен совет ќе покрене иницијатива овој 
договор да се склучи до крајот на првото триме-
сечје на 1981. година; 

5) да се продолжи со политиката на забрана 
изградба на нови централи, топлани и енер: ани на 
мазут и проширување и реконструкција на постој-
ните капацитети; 

6) производителите и потрошувачите, во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија, да пре-
земат активности и мерки за создавање услови за 
развој на производството на природен и технички 
гас, така што потребите во што поголема мера да 
се намируваат со домашното производство; 

7) во подготовката на изградбата на нови енер-
гетски капацитети, инвеститорите и банките, заедно 
со домашната машинградба и електрон ашиноград-
бата, да обезбедат што поголемо учество на домаш-
ната опрема. 

Републиките и автономните покраини и самоу-
правните организации и заедници, до крајот на пр-
вото полугодие на 1981 година треба да склучат оп-
штествен договор за истражување на енергетските 
и други основни минерални суровини, со кои ќе се 
утврди обезбедување на стабилни извори на сред-
ства за инвестирање па истражните работи. 

Републиките и автономните покраини, како и 
другите опште ствено-политички заедници и стопан-
ските комори ќе ги поттикнуваат организациите на 
здружен труд кон здружување на трудот и 
•средствата за развивање на заедничкото производ-
ство, заради подобро снабдување со енергија и со 
суровини од домашните извори и. врз таа основа, 
зголемување на извозот на производи од повисоки 
фази на преработката. 

Републиките и автономните покраини ќе пре-
земаат мерки ^а не се започнува изградба на капа-
цитети за кои инвеститорите не обезбедиле енер-
гија, суровини и репродукционен материјал, пред 
се, од домашни извори. 

4. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе преземаат мерки и ќе создаваат услови 
да се обезбеди од домашно производство намиру-
вање на потрошувачката во земјата,. зголемување 
ка резервите и постабилно зголемување на извозот 
на основните земјоделски и основните прехранбени 
производи. За тие цели треба да се оствари произ-
водство на пченица околу 6 милиони топи, што ќе 
се обезбеди со посевање на површините во репуб-
ликите и автономните покраини предвидени со 
акционата програма за есенското сеење за 1980,81 
година, од што откуп од 3,2 мил. тони, пченка 
околу 10 мил. тони, како и шеќерна репка околу 
6,5 мил. тони и ма сл одај ници околу 700 илјади тони 
за намирување на потребите во шеќер и масло. Re 
се обезбеди постабилен развој на сточарството и 
производството на месо околу 1.3 милиони тони и 
ва млеко околу 4,4 млрд. литри. Врз долгорочна 

основа ќе се усогласуваат односите помеѓу произ-
водителите на добиток, индустријата за колење, 
производителите на добиточна храна, прометните 
организации и крупните потрошувачи. Со мерки и 
со активности ќе се поттикнуваат организациите 
на здружен труд кон поголема стоковност на зем-
јоделските производи во општествсно-оргавизи-
раното производство, а особено на пченицата и ќе 
се создаваат услови за подобрување на економската 
положба на производителите на основни земјодел-
ски и прехранбени производи и за побрз развој на 
сточарството. 

До 15 јануари 1981 година ќе се утврдат би-
лансите на основните земјоделски и на основните 
прехранбени производи за 1981 година, врз основа 
на кои ќе се поттикнува производството, договара-
њето на производството, ќе се преземаат мерки за 
снабдување на пазарот и планирање на извозот И 
увозот. 

Билансите на производството, потрошувачката, 
резервите, извозот и увозот на основните земјодел-
ски и прехранбени производи за 1982 година ќе се 
утврдат на ниво на републиките и автономните 
покраини до 1 септември, а на ниво на федера-
цијата до 10 септември 1981 година. Овие биланси 
ќе претставуваат основа за навремено договарање 
на производството и испораката на храна за до-
машни потреби и за извоз, и тоа пред почетокот 
на производството за познат купувач. Извозот на 
земјоделско-прехранбени производи може слободно 
да се врши над нивото на билансно утврдените до-
машни потреби. Увозот на храна, во принцип, може 
да се врши само до .нивото утврдено со билансите, 
и кога домашните поа реби не можат да се за-
доволат со сопственото производство, а во рамките 
на платнобилансните позиции на републиките и 
платнобиланспите позиции на автономните по-
краини. 

Навремено ќе се обезбедат потребните коли-
чества репродукционен материјал и резервни де-
лови за земјоделството. Со самоуправните спогодби 
помеѓу производителите и потрошувачите на веш-
тачки ѓубриња ќе се регулираат меѓусебните 
односи. Со поголемо ангажирање на организациите 
на здружен труд, на земјоделските задруги и на 
основните организации на кооперанти, во соработка 
со индивидуалните земјоделски производители, 
неосетно ќе се прошират посејаните површини со 
високородно семе, особено со хибридна пченка. 

Со селективна кредитна политика на банките 
под поволни услови и со соодветна поддршка на 
заедничката емисиона политика ќе се обезбеди Кре-
дитирање на производството, откупот и залихите на 
основните земјоделски и прехранбени производи од 
општествено-организираното и договореното произ-
водство и од стоковните резерви на општествено-
-политичките заедници. 

Ќе се поттикнува поопштествувањето на про-
изводството по пат на здружување на земјоделците 
меѓусебно и со организациите на здружен труд, 
како и создавање на услови за поопштествување и 
здружување на земјиштето. 

Републиките и автономните покраини, во со-
гласност со своите специфичности, ќе преземаат 
мерки за обезбедување на заштита и порационално 
користење на земјоделските површини и за созда-
вање на поповолни услови за проширување на 
обработливите површини на општествениот сектор 
по пат на култивирање на земјиштето, мелиорација, 
комасација, освојување на нови површини и купу-
вање на земјишта, како и ќе преземаат други мерки 
заради остварување на политиката утврдена во 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година за 
усогласување и насочување на тековите на опш-
тествената репродукција. 

Ќе се поттикнуваат вложувањата што придо-
несуваат кон попотполно користење на споредните 
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и за намалување на увозната зависност, што ќе 
овозможи поголемо здружување на трудот и сред-
ствата заради заедничко остварување на девизи. 
Врз тие основи ќе се унапреди планирањето на 
економските односи со странство во самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и автономните покраини, врз 
кои треба да се засноваат и платнобилансните и де-
визиобилансните позиции на републшште и на ав-
тономните покраиш1; 

2) зголемување на производството за извоз и 
негово побрзо приспособување по квалитетот, асор-
тиманот и цените кон барањата на странскиот 
пазар. Посебно треба да се зголемува извозот на 
индустриски производи со поголемо учество на до-
машните ресурси, знаења и технологија, опрема и 
бродови, изградбата на комплетни објекти, изве-
дувањето на инвестициони работи и заедничкото 
вложување ^о партнерите во странство, првенстве-
но во земјите во развој, како и да се развива про-
изводствената кооперација и деловно-техничката 
соработка на организациите на здружен труд и 
странските партнери. 

Со здружување на средства на заинтересира-
ните организации на здружен труд, со договор на 
републиките и автономните покраини, со самоу-
правни спогодби на банките и со мерки на моне-
тарно-кредитната политика ќе се обезбедат средства 
за кредитирање на извозот. До крајот на февруари 
1981 родина ќе се утврдат изворите на средства и 
механизмите со кои ќе се обезбеди, врз долгорочна 
и селективна основа, кредитирање на подготвува-
њето на производството и услугите, производството 
на, стоки и вршењето на услуги за извоз и зали-
хите на стоки за извоз, за да се овозможи нивниот 
траен и стабилен извоз, како и извршувањето на 
обврските преземени со долгорочни спогодби со 
одделни земји. 

За извозот на инвестициона опрема, бродови, 
технологија и изведување на инвестициони работи 
во странство на кредит ќе се обезбедат соодветни 
средства по пат на постабилни извори врз долго-
рочни основи, а посебно со самоуправни спогодби -
на банките, со кои ќе се насочи д£л од кредитниот 
потенцијал за кредитирање »на тој извоз во соглас-
ност со интересите на нивните комитенти; со пре-
земање на мерки на кредитната и монетарната 
политика, со деловна политика и со самоуправни 
спогодби на банките за кредитирање на тој извоз; 
со здружување на средства на заинтересираните 
организации на здружен труд и на банките врз са-
моуправна основа кај Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка; 

3) зголемување на извозот на земјоделски и пре-
хранбени производи: месо и преработки од месо, 
готови јадења, пченка, зеленчук, овошје; тутун, 
вино, шеќер и други производи за кои постојат 
можности за извоз; 

4) зголемување на девизниот прилив од ^ с т о -
ковното работење со странство, посебно во рамките 
на туристичкото стопанство, сообраќајните и други 
услуги и инвестиционите работи во странство; 

5) создавање услови за да имаат организациите 
на здружен труд ист доходовен интерес за извозот 
како и за работењето на домашниот пазар, што 
треба да се обезбеди со зголемување на продуктив-
носта на трудот и со намалување на трошоците на 
производството, со намалување на даноците и при-
донесите од доходот и на придонесите за самоу-
правните интересни заедници за извозните произ-
води и услуги, со политика на цените, со политика 
на единствениот реален курс и со други мерки што 
придонесуваат за зголемување на конкурентската 
способност на нашиот извоз; 

6) унапредување и рационална организација на 
надворешиотрговската мрежа во земјата и во стран-

ство,^ создавање на заедници за планска и деловна 
соработка, зголемување на активноста на секциитв 
на Стопанската комора на Југославија и на заед-
ничките стопански претставништва во странство и 
со активности на дипломатските и конзуларните 
претставништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство; 

7) побрзо зголемување на извозот, посебно во 
земјите во развој, и постигнување поголема урамно-
теженост на стоковната размена со сите региони, 
а посебно со развиените земји. 

Треба да се создадат услови за реализација на 
спогодбата со Европската економска заедница, за 
која цел, во рамките на општите здруженија и на 
Стопанската комора на Југославија, ќе се изготват 
посебни програми. Треба да се засилува погранич-
ната стопанска соработка; 

8) унапредување на системот за поттикнување 
на извозот, со тоа што системот за поттикнување 
да биде во функција на стабилизацијата и зголе-
мувањето на извозот во одделни региони и земји 
и повеќе да се поттикнува извозот со повисок сте-
пен на преработката и со поголемо учество на до-
машниот труд, знаења, технологија и супстанци. 

Со самоуправни спогодби во рамките на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство ќе се разработат, врз селективна 
основа, инструменти и објективизира!«! критериуми 
за враќање и инструменти и форми за поттикну-
вање на извозот, кои ќе бидат во функција на 
остварувањето на договорената политика на разво-
јот на економските односи со странство, на регио-
налното насочување на извозот и надминувањето на 
странските бариери на кои се наидува во извозот. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство на републиките и на авто* 
номните покраини преку самоуправни спогодби ќе 
го регулираат начинот на обезбедување на конвер-
тибилни средства на плаќање за увоз на суровини 
и репродукциони материјали за производство на 
производите што се извезуваат во земјите со кои е 
договорен клириншки начин на плаќање; 

9) ќе се поттикнува зголемувањето на девиз-
ниот прилив врз основа на дознаки на работниците 
и откуп на девизи, при што треба да се разработи 
поселективна политика на каматните стапки, насо-
чување на овие средства за станбена изградба, за 
вложување во развојот на услужните дејности, во 
земјоделското производство и др. 

На организациите на здружен труд на кои бо 
акт на орган на федерацијата им е забранет или 
исклучително ограничен извозот,, ќе им се обезбеди 
компензација во согласност со член 22 од Законот 
за девизното работење и за кредитните односи со • 
странство. Со Одлуката за единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија за 1981 година 
ќе се регулира прашањето за обезбедување на сред-
ства за девизна компензација. До 31 март 1981 го-
дина ќе се утврдат критериумите и механизмите за 
признавање на правото на компензација, за утврду-
вање височината на компензацијата и обезбедување 
девизи за остварување на тие права. 

Увозот на стоки и услуги мора да биде во со-
гласност со извозот и со ^стоковниот девизен при-
лив и во рамките утврдени во Одлуката за единст-
вената проекција на платниот биланс на Југославија 
за 1981 година и во платнобилансните позиции на 
републиките и на автономните покраини, со тоа што 
дефицитот на платниот биланс да биде помал от-
колку во 1980 година. Во остварувањето на полити-
ката на увозот треба да се обезбеди: 

1) во рамките на увозот на репродукциони ма-
теријали да му се даде приоритет на увозот на 
суровини и репродукциони материјали што имаат 
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суштествено значење за зголемување на миду с т р о -
гото производство, за зголемување на произ-
водството за извоз и за задоволување на потребите 
ка. домашниот пазар, а посебно на сурова нафта и 
нафтени деривати и јаглен за кокетирање. 

' Заради порационално и поголемо користење на 
расположивите домашни суровинска и други ре-
сурси, организациите на здружен труд што увезу-
ваат суровини, репродукциони материјали, делови 
и склопови за вградување, ќе ја забрзаат актив-
носта врз усогласување на плановите за развој со 
организациите на здружен труд — производители 
на суровини и репродукциони материјали, де-
лови и склопови, заради зголемување на^ произ-
водството на овие производи во земјата и ќе пред-
видат постојано зголемување на учеството на до-
машните суровини, репродукциони материјали, 
делови и склопови во производството на производи 
за извоз. 

Во рамките на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство, во 
единствените критериуми за стекнување право на 
купување девизи и за ограничување на правото за 
располагање со девизи, ќе се предвиди начинот на 
•обезбедување на девизи за увоз на суровини и реп-
родукциони материјали во случај да се укаже пот-
реба од увоз на определени суровини и репродук-
циони материјали што имаат суштествено значење 
за остварувањето на планираното производство, 
и тоа во рамките на платнобилансните и девизно-
билансчпте позиции на републиките и на автоном-
ните покраини; 

2) да се намали увозот на опрема, со тоа што 
да му се даде приоритет на завршувањето на об-
јектите за производство на енергија, на примарните 
фази на црната и обоената металургија, на базната 
хемиска индустрија и на капацитетите со кон зна-
чително се зголемува производството за извоз. 
Увозот на опрема и технологија ќе се насочи пр-
венствено кон изградба, модернизација и проширу-
вање на капацитетите за производство на стоки и 
услуги со коп се зголемува извозот и се намалува 
увозот, .кон производство на опрема и постројки со 
кои се обезбедува зголемување на техкичко-техно-
лошхото ниво на производството, кон изградба на 
капацитети за производство на енергија, суровини 
и храна и интегрален транспорт и за развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Уво-
зот на опрема ќе се усогласува со поголемо и пора-
ционално користење на домашните капацитети за 
производ Е ГЕО на спрема, со обезбедување на конку-
рентни услови увозната опрема да мора да биде над 
техничхр-технзлошкото ниво на домашната опрема 
и да придонесува за максимално користење на до-
машните суровини и- репродукциони материјали и 
за побрз развој на домашното производство на 
опрема и технологија и за зголемување на извозот; 

3) увозот на стоки за широка потрошувачка по 
вредност да биде на нивото на 1980 година, не сме-
тајќи го увозот на жита. 

Ео увозот на стоки за широка потрошувачка 
ќе се обезбеди увоз на стоки што имаат суштест-
вено значење за потребите на населението, а по-
себно лекови и стоки што ќе придонесат за нама-
лување на одливот на девизите на населението. 
Увозот на определени стоки за широка потрошу-
вачка првенствено ќе се врши во согласност со 
утврдената политика за регионално насочување на 
увозот; 

4) увозот на сурова нафта да Се врши во рам-
ките на вкупните средства утврдени ЕО Одлуката 
зр единствената проекција на платниот биланс на 
Југославија за 1Ѕ81 година и во Одлуката за един-
с г.ти проекција на девизниот биланс на Југо-
славија за 1981 година. 

Задолжувањето во странство ќе се врши во со-
гласност со платнобилансните и девизнобилансните 
можности на земјата и ќе се обезбеди релативната 
задолженост на земјата во странство да се намали 
најмалку за 1 процентен поен. Задолжување во 
странство ќе се врши првенствено за развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд и за финан-
сирање на предвидениот дефицит на платниот 
биланс на земјата. 

Странските финансиски кредити нема да се 
конвертираат во динари — освен кредитите на 
Меѓународната банка за обнова и развој во 
EVROFIME и кредитите за ^ ф и н а н с и р а њ е на об-
јектите што се изградуваат со користење на кредити 
од Меѓународната банка за обнова и развој и кре-
дити што се користат врз основа на неискористен ите 
права според Договорот за распоредување на пра-
вата на .задолжување во странство врз републиките 
и автономните покраини и за остварување на догово-
рената политика на развојот во периодот од 1976 до 
1980 година, Договорот за утврдување на правата на 
склучување на нови кредити во странство за 1979 
до 1980 година заради континуитет на финансира-
њето на инвестиционите објекти во периодот од 
1981 до 1985 година и за распоредот на тие права 
врз социјалистичките републики и социјалистич-
ките автономни покраини и Договорот за измени и 
дополненија на Договорот за распоредот на правата 
на задолжување "во странство врз социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини 
за остварување на договорената политика на раз-
војот од 1976 до 1980 година. По исклучок, врз ос-
нова на посебен пропис или договор на републиките 
и автономните покраини, во динари ќе можат-да се 
конвергираат и други финансиски кредити БО со-
гласност со вкупните можности за задолжување, 
утврдени, БО Одлуката за единствената проекција на 
платниот биланс на Југославија за 1981 година. 

Задолжување во странство може да се врши за 
развој со кој се отстрануваат диспропорииите во 
материјалната структура на југословенското сто-
панство, а особено за побрз развој на производството 
на стоки и услуги со кои се зголемува извозот, а се 
намалува увозот, производството на енергија 
и суровини, производството на храна, а посебно на 
основни земјоделски и основни прехранбени произ-
води, производството на опрема и постројки со кои-
се обезбедува повисоко техничко-технолошко ниво 
на производство, магистралните сообраќајници и 
интегралниот транспорт, како и за побрз развој на 
стопа?1ски недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Ео рамките на вкупните можности за задол-
жување на земјата БО странство во 1981 година, 
утврдени во Одлуката за единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија за 1981 година, 
првенствено ќе се користат правата на склучување 
и користење странски кредити врз основа на Дого-
ворот за распоредување на правата на задолжу-
вање БО странство врз републиките и автономни ге 
покраини за остварување на договорената политика 
на развојот во периодот од 1976 до 1980 година, 
Договорот за утврдување на правата на склучување 
на нови кредити ЕО странство за 1Ѕ79 до 1980 година 
заради континуитет на финансирањето на инвести-
ционите објекти' во периодот од 1981 до 1985 година 
и за распоредот на тие права врз социјалистичките 
републики и социјалистичките автономни покраини 
и Договорот за измени и дополненија на Договорот 
за распоредот на правата на задолжување во стран-
ство врз социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономна покраини за остварување на 
договорената политика на развојот од 1976 до 1989 
година. Основни носители на задолжувањето во 
странство ќе бидат организациите на здружен труд 
што се должни да обезбедат отплата на заемите. -
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Критериумите, распоредот на правата и обемот 
на задолжувањето на републиките и автономните 
покраини во странство во периодот од 1981 до 1935 

* година ќе се утврдат со посебен договор на репуб-
ликите и автономните покраини, што ќе се склучи 
до 21 март 1981 година. 

Ќе се утврдат критериумите и условите под кои 
банките можат да склучуваат и користат кратко-
рочни кредити во странство што ќе бидат во соглас-
ност со политиката утврдена во Одлуката за 
единствената проекција на платниот биланс на Ј у -
гославија за 1981 година и во Одлуката за единстве-
ната проекција на девизниот биланс на Југославија 
за 1981 година. Критериумите и условите ќе ги 
донесе Народната банка на Југославија во соработка 
со Здружението на банките на Југославија, во со-
гласност со Сојузниот извршен совет. 

Со вкупните девизни резерви ќе се обезбеди 
одржување на ликвидноста најмалку на ниво на 
двомесечното плаќање спрема странство. 

Ќе се создадат услови за функционирање на 
девизниот пазар и ќе се преземат мерки купува-
њето и продажбата на девизи да се врши на девиз-
ниот пазар. До 31 јануари 1931 година ќе се разрз -
ботат механизмите за функционирање на девизниот 
пазар, а интервенциите на Народната банка на 
Југославија на тој пазар ќе се вршат во согласност 
со утврдените проекции на платниот биланс и на 
девизниот биланс на земјата и тоа до нивото на 
теку штите девизни резерви. 

Ќе се обезбеди трајно водење на политиката на 
реалниот курс на динарот и заради тоа, до доне-
сување на Општествениот план на^ Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година, ќе се пропиша т 
методо тоги јата и критериумите за утврдување и 
следење на реалниот курс на динарот. 

Ќе се разработи целосен систем на царинската 
политика врз селективна основа, со кој ќе се обез-
беди соодветна заштита на домашното производство 
и технологија во согласност со основните правци 
на развојната политика и со нивото на сопствениот 
технолошки развој, тргнувајќи од тоа со царинската 
заштита да се компензира толерантната разлика во 
продуктивноста на трудот помеѓу домашните и 
странските производители. 

Со мерките на економската политика и со други 
мерки ќе се влијае врз намалување на девизниот 
одлив врз сите основи, посебно врз основа на посто-
ј а н о т о плаќање на сите нивоа и одливот на динари 
и девизи со патување во странство. 

Девизните издатоци за вршење на функциите 
на федерацијата, ос,;ЈН расходите за Југословен-
ската народна армија, вршењето на заедничките 
служби за водење на цивилните и воените возду-
хоплови. издржувањето на дипломатските и конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство, како 
и обврските по меѓународните договори, не можат 
да го надминат обемот на расходите во 19-30 година. 

Девизните издатоци за вонстопаиски потреби, 
како и за службени патувања во странство, ќе се 
намалат најмалку за 15% во однос на 1930 година 

Ќе се испитаат трошоците на претставништвата 
на орт анизациите на здружен труд. на банките, на 
претставништвата на Туристичкиот сојуз на Југо-
славија, на заедничките стопански претставништва 
во странство и на дипломатско-хонзуларните прет-
ставништва на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и ќе се преземат мерки да се на-
мали бројот и да се укинат претставништвата на 
организациите на здружен труд чија дејност се од-
вива претежно врз работи на увозот, при што ќе се 
води сметка за застапеноста на мрежата во земјите 
во развој. 

Федерацијата, републиките и ' автономните по-
к р и е ш , во рамките на своите надлежности, во со-
работка со стопанските комори на републиките и 

со стопанските комори на автономните покраини, ќе 
ги поттикн}гваат организациите на здружен труд да 
го забрзаат склучувањето на соодветни самоуправни 
спогодби во рамките на Стопанската комора на 
Југославија и унапредувањето на соработката со 
одделни земји, посебно со земјите во развој. 

Ќе се преземат мерки за натамошен развој на 
посестрана, подолгорочна и поурамнотежена еко-
номска соработка со сите земји и региони, а посебно 
со земјите во развој. Притоа, ќе се стреми кон зго-
лемување на учеството на земјите во развој во 
вкупната економска соработка на Југославија со 
странство, во согласност со политиката утврдена во 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за политиката на развојот на економс-
ките односи со странство во периодот од 1981 до 
1985 година. Во спроведувањето на економската 
соработка со неврзаните и другите земји во развој 
ќе се тргнува од заклучоците на Сојузниот собор и 
на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј за главните правци на акциите во 
спроведувањето на одлуките на VI конференција 
на шефовите на држави и влади на неврзаните 
земји во Хавана. 

До крајот на јануари 1981 година, сите субјекти 
во областа на економските односи со странство ќе 
ги донесат мерките од своите надлежности со кои 
ќе се осигури остварување на политиката на еко-
номските односи со странство, утврдена во оваа 
Резолуција, во?Одлуката за единствената проекција 
на платниот биланс на Југославија за 1981 година 
и Од дуката за единствената проекција на девизниот 
биланс на Југославија за 1981 година и во Одлуката 
за заедничката девизна политика на Југославија за 
1981 година, а посебно во остварувањето на предви-
дениот извоз и девизниот прилив и штедењето на 
девизи по сите основи. 

13. Заради остварување на политиката на еко-
номската стабилизација, со мерки на монетарно-
-кредитната политика ке се обезбеди паричната 
маса и пласманите pia банките да растат побавно 
од номиналниот растел? на општествениот производ, 
со тоа што да се врши тримесечно усогласување со 
номиналниот растеж на општествениот производ. 
Порастот на паричната маса и на пласманите на 
банките динамички ќе се приспособува кон сезон-
ските потреби, со тоа што во пласманите на бан-
ките ќе се зголемува учеството на организациите 
на здружен труд во стопанството. Со кредитната 
политика на банките, при соодветна поддршка од 
заедничката емисиона политика, во согласност со 
договорената политика на развојот, водејќи сметка 
за природните и производствените карактеристики 
на определени дејности, ќе се поттикнува особено: 
остварување на задачите во областа на економските 
односи со странство; остварување на задачите во 
областа на производството и пласманот на опрема 
и постројки; остварување на заедничките интереси 
во отстранувањето на структурните неусогласеност 
со побрзиот развој на производството на енергија, 
дефицитарни суровини, репродукциони материјали 
и основни земјоделски и прехранбени производи и 
создавање на неопходни резерви. Со посебен дого-
вор за политиката на најбрзиот развој на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово ќе се утвр-
дат и соодветни мерки на монетарно-кредитната 
политика за поттикнување на развојот на таа . 
Покраина со тоа што. доколку се предвиди анга-
жирање на примарната емисија, тоа ќе се утврди 
со посебен сојузен закон. 

Банките во своите годишни планови и со актите 
на деловната политика ќе го усогласат порастот на 
своите пласмани со вкупниот пораст на банкарските 
пласмани, што ќе ги утврди Народната банка на 
Југославија и ќе обезбедат тој пораст динамички 
да се остварува во текот на годината во согласност 
со сезонските потреби на стопанството. Народната 
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банка на Југославија, заради обезбедување на 
предвидениот пораст на' паричната маса, може да 
утврди колку вкупните пласмани на банките ќе 
можат да порастат по тримесечја во текот на годи-
ната. Обврската за усогласување на порастот на 
пласманите на банките во 1981 година не се одне-
сува на пласмани од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените репзгблики и автономни 
покраини, на пласманите што банките ги даваат од 
сво.]от кредитен потенцијал за. обнова и изградба на 
подрачја настрадали од земјотрес и на пласманите 
од дополнителните и посебните средства што се ко-
ристат за побрз развој на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово. 

Примарната емисија ќе се користи за купу-
вање на краткорочни преносливи хартии од вред-
ност што ги издаваат организациите на здружен 
труд од областа на стопанството врз основа на сто-
ковно-парични работи, за давање кредити на бан-
ките врз основа на тие хартии и за остварување 
на селективни^ цели на мопетарно-кредитката 
политика. Поддршка со примарната емисија на 
остварувањето на сслектпвпите цели на монетарно-

-kредитната политика ќе се врши со монетизација 
со селективно обележје на хартиите од вредност и 
н? другите исправи што произлегуваат од стоковно-
-паричнлте работи на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, што кај основните 
земјоделски и основните прехранбен^ производи ги 
опфаќа производството и залихите, како и со одо-
брување кредити на банките за извоз на стоки и 
услуги, за подготвување на производството и на 
вршењето на услуги за извоз, за увоз на најваж-
ните производи според списокот на производите од 
определени земји од коп тие производи се увезу-
ваат. а што го утврдува Сојузниот извршен совет 
БО согласност со надлежните органи на републиките 
и автономните покраини, за производство, залихи и 
резерви на основни земјоделски и основни прехран-
бени производи и за залихи на јаглен, како и за 
продажба и купување па домашна опрема, бродови 
и шински возила на кредит во земјата, а во рам-
ките што ќе се утврдат со одлука на Сојузниот из-
вршен совет за остварување на задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките сенови на кредитната политика. 

Со самоуправни спогодби на банките, со коп ќе 
се насочува кредитниот потенцијал на банките за 
лгуиорит;-гни намени, ќе се поттикнува поврзува-
ното пз организациите на здружен труд во произ-
водството и помеѓу производството и прометот, со 
здружување на труд и средства на учесниците во 
стоковно-парпчните работи, а особено врз дохо-
довни основи, и тоа со поголемо ангажирање на 
средства на стопанството и банките, на производ-
ните и потрошувачите подрачја. 

Ќе се обезбеди основните земјоделски и пре-
хранбени производи и извозот на стоки и услуги 
во целост, во селективното кредитирање да бидат 
најмалку во истата положба како и во 1980 година, 
со тоа што внатре во тоа ќе се врши соодветно 
приспособување на намената и згсловите -за корис-' 
тење на примарната емисија зависно од условите 
на пазарот. 

До крајот на првото полугодие 1981 година ќе се 
утврдат критериумите врз основа на кои ќе започне 
процесот на постепено стеснување на селективните 
намени кои преку трансформација на селективниот 
начин на кредитирање ќе се заменуваат со монети-
зацпја со селективно обележје. Овие критериуми ќе 
се утврдат со одлука ка Собранието на СФРЈ на 
предлог од Сојузниот извршен совет. 

Народната банка на Југославија, преку народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини ќе и одобруваат реесконтни 
кредити на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка, што ќе се утврди со Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1981 година. 

Со самоуправна спогодба на банките ќе се обез-
бедат средства со насочз^вање на дел од кредитниот 
потенцијал што може да се користи за долгорочни 
пласмани, за кредитирање на продажбата односно 
купувањето на домашна опрема и бродови и шин-
ски возила во земјата. 

Со самоуправна спогодба на банките за здру-
жување на средства кај Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка за периодот од 
1981 до 1985 година, а во согласност со интересите 
на комитетите, како и со монетарно-кредитната 
политика, дел од кредитниот потенцијал на бан-
ките ќе се насочи за намените за дополнително 
кредитирање на извозот на капитални добра, тех-
нологија и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит. ' 

Селективната кредитна политика ќе се спрове-
дува со самоуправни спогодби на банките, со кои 
ќе се обезбеди насочување на нивните средства за 
кредитирање и други форми за финансирање на 
приоритетните намени утврдени со договорите за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1931 до 1985 година. 

Постепено, до крајот на 1981 година, ќе се зго-
леми учеството на краткорочните пласмани до една 
година во краткорочните средства до 50%. Заради 
тоа, Народната банка на Југославија ќе донесе 
соодветни мерки. 

За бО°/о ќе се намали учеството на примарната 
емисија за финансирање на дефицитот на буџетот 
на федерацијата и ќе се укине користењето на при-
марната емисија за финансирање на финалната 
потрошувачка, освен за неопходните интервенции 
во отстранувањето на последиците од елементарни 
непогоди со поголеми размери, со рок за враќање 
до една година. 

Во 1981 година ќе се разгледа можноста 
со посебен сојузен закон дел од средствата на 
примарната емисија да се насочи за зголемување 
на обртните средства на железничките транспортни 
организации. 

Задолжителната резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија ќе се приспособува кон 
потребите за монетарно регулирање и, во согласност 
со тоа, ќе се менуваат стапките на задолжителната 
резерва. 

За да се придонесе кон стабилизацијата на сто-
панските текови и да се создадат поповолни дви-
жења на подрачјето на извозот и увозот, ќе се 
утврдат диференцирани позаострени услови на 
потрошзпзачките кредити за производите што не се 
од значење за животниот стандард. 

Со политиката на активни и пасивни стапки во 
1981 година ќе се обезбеди каматата поактивно да 
дејствува врз стабилизацијата на стопанските те-
кови, порационално користење на паричните 
средства и поефикасно работење во целост. 

Народната банка на Југославија ќе води поли-
тика на диференцирани каматни стапки со која ќе 
се обезбедат поповолни каматни стапки за купу-
вање на хартии од вредност, давање кредити врз 
база на тие хартии и за кредити за селективни 
намени, а поголеми каматни стапки за давање кре-
дити на банките за одржување на нивната дневна 
ликвидност. 

Со самоуправна спогодба за политиката на ка-
матните стапки банките ќе ја утврдат височината 
на пасивните каматни стапки на кредитите и депо-
зитите на организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството и на другите депоненти. 
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Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, до крајот на 
првото полугодие 1981 година, ќе ги согледаат ре-
зултатите и проблемите од трансформацијата на 
банките и ќе утврдат активности и мерки за оства-
рување на услови да "решава здружениот труд, во 
што поголема мера, за деловната политика на 
банките. 

Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и Народната 
банка на Југославија ќе предложат мерки што 
треба да се преземат заради усогласување на де-
визниот одлив и на плаќањето со расположивите 
средства и права на задолжување во странство и 
заради усогласување на ефектите од девизниот 
прилив и одлив со движењето на потребното коли-
чество пари во оптек. 

Во 1981 година ќе се испита можноста креди-
тите од примарната емисија за селективни намени 
да им се отстапат на трајно користење на организа-
циите на здружен труд. 

Органите и организациите на федерацијата, во 
рамките на своите права и должности, ЕО текот на 
првото тримесечје на 1981 година ќе преземат мерки 
за да се започне во утврдените рокови со експери-
ментална примена на верижниот начин на пла-
ќ а н ^ и пресметка заради согледување на можнос-
тите за применување на овој начин на плаќање 
помеѓу корисниците на општествени средства, 
мерки за усовршување и забрзување на платниот 
промет и за намалување на трошоците на платниот 
промет, како и мерки за воведување - текушти 
сметки на корисниците на општествени средства во 
Службата на општественото книговодство заради 
порационално користење на кредитите. Ќе се ин-
тензивира активноста врз натамошните истражу-
вања во врска со воведувањето на некредитна 
монетизација на побарувањата, за што до 30 јуни 
1981 година ќе се подготви посебна анализа. 

Ќе се унапредува финансиското и монетарното 
планирање заради поголемо усогласување на фи-
нансиските и материјалните текови и за да се обез-
беди плановите на самоуправните организации и 
заедници и на општествено-политичките заедници 
да се засноваат врз реални финансиски средства. 

14. Распределбата на општествениот производ 
и на доходот ќе се врши во согласност со поли-
тиката на економска стабилизација и ќе се обезбеди 
растежот на сите видови финална потрошувачка да 
биде побавен од растежот на општествениот про-
извод и доходот. Организациите на здружен труд 
со свои активности ќе ја зголемуваат ефикасноста 
на стопанисувањето по пат на заштеди, со подобро 
користење на капацитетите и работното време 
и друго. Ќе се воведе и ќе се разработи систем на 
општествено договарање и самоуправно спогоду-
вање за регулирање на растежот на издатоците за 
дневници за службени патувања, издатоците за 
репрезентација, надоместите за трошоците^ за пре-
воз на службено патување, издатоците за реклама 
и пропаганда, издатоците за авторски хонорари, 
издатоците за интелектуални услуги и издатоците 
врз основа на договор за дело, со што ќе престане 
потребата од законско регулирање на растежот на 
горенаведените издатоци. Со порационално стопа-
нисување во организациите на здружен труд, со 
спроведување на политиката на општа и заедничка 
потрошувачка и со водење на политиката на на-
малување на учеството на другите учесници во 
распределбата на доходот, ќе се создаваат услови 
да се зголеми учеството на организациите на здру-
жен труд во материјалното производство во доходот 
во однос на 1980 година за најмалку 1 процентен 
поен. Со тоа, како и со политиката за распределба 
на чистиот доход, ќе се создаваат услови за зголе-

мување на учеството на акумулацијата во доходот? 
и во чистиот доход на организациите на здружен 
труд во материјалното производство. Заради реално 
утврдување на доходот и зачувување на вредноста 
на основните средства, ќе се извршат измени и до-
полненија на прописите за ревалоризација на 
основните средства и за стапките на амортизаци-
јата, чиешто применување ќе почЈне од 1 јануари 
1981 година. 

15. Со општествени договори и самоуправни 
спогодби за распоредување на доходот и на чистиот? 
доход и за распределба на средствата за лични до-* 
ходи и на средствата за заедничка потрошувачка, 
како и со други самоуправни општи акти на орга-
низациите it заедниците и со мерки на економската 
политика на општествено-политичките заедници во 
републиките и автономните покраини, ќе се обез-
беди: 

1) зголемувањето на масата на личните доходи 
во стопанството треба да растат до нивото на расте-
жот на доходот и чистиот доход, со тоа што да са 
обезбеди побрз растеж на средствата за проширу-
вање на материјалната основа на здружениот труд 
од растежот на доходот и чистиот доход, а основни-
те организации на здружен труд, кои располагаат 
просечно со поголема маса на општествени сред-
ства, да издвојуваат поголем дел од доходот за 
јакнење на материјалната основа на трудот. 

Просечните реални лични доходи по еден вра-
ботен треба да растат до нивното на растежот на 
продуктивноста на трудот, со тоа што ќе се води 
селективна политика на порастот на личните до-
ходи според резултатите и условите за работа и 
стекнување на доходот, така што побрзо да растат? 
личните доходи во дејностите со потешки услови 
за работа, како што се рудниците со јамски коп 
и слично. Треба доследно да се спроведува полити-
ката за распределба според резултатите од трудот 
во основните организации на здружен труд и да 
се спречуваат појавите на урамниловка, и притоа 
посебно да се стимулира производствениот труд, 
рационализаторството, иноваторството и пронаоѓа-
штвото. 

Со политиката за распределба на доходот и с 
лин ните доходи треба да се обезбеди намалување 
на разликите во височината на личните доходи 
помеѓу гранките и групациите што не се резултат 
од трудот и на разликите во сложеноста на рабо-
тите и успешноста во стопанисувањето со општест-
вени средства, туку се резултат од различните ус-
лови за стопанисување и стекнување на доход. 

Републиките и автономните покраини со свои 
општествени договори и со самоуправни спогодби 
за распределба на доходот и на средствата за лични 
доходи и со активна политика на сите субјекти ќе 
го насочуваат растежот на личните доходи во 
согласност со договорената политика на личните 
доходи на ниво на земјата, така што ќе обезбедат 
реално да се вреднуваат тешките услови за работа, 
сложеноста на работата и придонесот во работата 
на производствените работници, како и креатив-
ната творечка работа, за да може со тоа да се 
обезбеди поголема продуктивност а, врз таа основа, 
стекнување на поголем доход и лични доходи. 

Значително побавно од просечниот растеж во 
стопанството треба да расте масата на личните до-
ходи во работните заедници на банките и другите 
финансиски организации и самоуправни интересни 
заедници, деловни заедници и здруженија и лич-
ните доходи во трговските организации на големо 
и во надворешнотрговските организации; 

2) вкупната маса на средствата за лични до-
ходи во ^производствените и нестопаноќите деј-
ности да расте побавно од масата на личните до-
ходи во материјалното производство. 

Личните доходи на работниците во организа-
циите на здружен труд од општествените дејности сд ^ 
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уредуваат врз основа на самоуправни спогодби за 
слободна размена на трудот. 

Личните доходи на работниците во органите и 
организациите на опште ствено-политичките заед-
ници, општествено-политичките и општествените 
организации треба да растат побавно од растежот 
на личните доходи во стопанството; 

3) средствата на основните организации на здру-
ж е н труд за заеднички потрошувачка на работни-
ците, освен средствата за станбена изградба, да 
растат побавно од растежот на доходот и да можат 
да се користат според критериумите од општестве-
ниот договор и самоуправните спогодби, при при-
мена на селективен принцип. 

Организациите на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници и општествено-политичките за-
едници ќе преземаат мерки за зачувување на ж и -
вотниот стандард, а посебно на работниците со 

ниски примања, на кои тие примања им се един-
ствен извор на приход. 

Републиките и автономните покраини ќе изгра-
дуваат и инструменти на системот, со кои ке 
обезбедат поголемо општествено влијание врз дви-
жењето на другите видови лична потрошувачка. 

Републиките, автономните покраини и општи-
ните со мерки и активности во областа на соци-
јалната политика, во рамките на своите надлеж-
ности, ќе водат грижа за заштита на животниот 
стандард на работниците и работните луѓе со ниски 
приходи по член на домаќинството, чијшто един-
ствен извор на приход е личниот доход од редов-
ниот работен однос. 

16. Обемот на инвестициите мора да се узагаси 
со реално расположивите средства што се форми-
раат од распределбата на општествениот производ, 
од средствата ка ј банките што можат да се корис-
тат за инвестиции, со насочување на дел од сред-
ствата од штедните влогови на граѓаните и странс-
ките средства во согласност со платнобилансните 
можности на земјата. Реалното ниво на инвестици-
ите во основни средства ќе биде пониско од оства-
реното во 1980 година, со што позначително ќе се 
намали нивното учество во општествениот произ-
вод. Со инвестиционата политика ќе се обезбеди 
подобрување на ефикасноста на инвестирањето со 
побрза изградба и пошироко применување на сов-
ремени технички и технолошки достигања и орга-
низација на работата, со поголемо насочување на 
средствата во производствени намени и со отстра-
нување на тесните грла во производствените ка -
пацитети, а што ќе дава поголеми ефекти во зго-
лемувањето на доходот, забавувањето на вложу-
вањата во инфраструктурни намени и намалува-
њето на вложувањата во градежни работи, првен-
ствено во ^производствени објекти. 

Организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници и општест-
вено-политичките заедници, во спроведувањето на 
(инвестиционата политика, активноста ќе ја насочат 
кон довршување на започнатите објекти што при-
донесуваат за намалување на структурните неусо-
г л а с е н о с т во стопанството, кон јакнење на извоз-
ната сопособност, намалување на увозната завис-
ност на стопанството и зголемување на ефикасноста 
на инвестициите. 

Заради остварување на политиката на инвести-
циите, ќе се преземаат следните активности и 
MepKPi: 

1) организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници, банките и 
други инвеститори, до крајот на првото тримесечје 
на 1981 година, ќе ги преиспитаат веќе донесените 
одлуки и нивната усогласеност со договорената по-
литика и со можностите и, врз основа на тоа, ќе 
(извршат ревизија на претсметковвите вредности 
на инвестициите во изградба, ќе ги утврдат прече-
корувањата и ќе преземат соодветни мерки за усо-

гласување на инвестициите со реално расположи-
вите средства, со обезбедените потребни девизни 
средства за инвестиции и со обезбедениот репро-
дукционин материјал од увоз за подоцнежното про-
изводство. 

Инвеститорите и банките, до крајот на прво-
то тримесечје на 1981 година, ќе ја запрат или 
одложат изградбата на започнатите инвестициони 
објекти што не се значајни за промената на мате-
ријалната структура, за зголемувањето на извозот 
и за супституција-^ на увозот. Притоа ќе се имаат 
предвид ставовите во Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за политиката 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автоном-
на Покрајина Косово за периодот од 1981 до'1985 
година, инвестициите во стопански недоволно раз-
виените републики и во Сонија листичка Автономна 
Покрајина Косово првенствено да се насочуваат 
кон објектите што придонесуваат за зголемување 
на доходот и вработеноста. 

Службата на општественото книговодство во 
републиките и во автономните покраини ќе ги 
обезбеди потребните податоци и постојано ќе врши 
контрола дали се обезбедени средства и дали ре-
довно се вршат плаќања за објектите чија изград-
ба е во тек и, за тоа, ќе ги информира органите 
на управувањето и надлежните општествено-поли-
тички заедници; 

2) републиките и автономните покраини ќе ги 
поттикнуваат инвеститорите, банките и другите 
учесници во инвестирањето да ги насочат распо-
ложивите средства и да преземат други активности 
заради з а в р т у в а њ е на објектите во изградба што 
се од посебно значење за подобрување на струк-
турата на производството, зголемување на извозот 
и супституција на увозот, а пред се, заради завр-
шување на објектите за енергетика и на објектите 
за производство на дефицитарни суровини и за 
производство на храна. Околу 80°/о од расположи-
вите странски кредити за инвестициони намени, 
со исклучок на кредитните линии на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој, ќе се насочат кон 
објектите за производство на енергија, суровини 
и репродукционен материјал, кон објектите за пре-
работка на метали, објектите на машиноградбата и 
бродоградбата и за производство на основните 
земјоделски и прехранбени производи, производи 
и услуги наменети за извоз, како и за магистрал-
ниот сообраќај и туризмот. Инвеститорите и бан-
ките ќе состават оперативни програми за завр-
шување на тие објекти. Ќе се води селективна 
политика во започнувањето на нови инвестиции, во 
согласност со договорените правци на , развојот. 

Ќ е се унапредуваат заедничките вложувања, 
производната кооперација, деловно-техничката со-
работка и другите форми на долгорочна економска 
соработка помеѓу основните организации на здру-
жен труд и странски лица. Заради тоа ќе се согле-
даат досегашните искуства и, по потреба, ќе се 
утврдат измени на соодветните прописи за унапре-
дувањето на таа соработка; 

3) заради намалување на учеството на ^ п р о -
изводните и ^ с т о п а н с к и т е инвестиции во вкупните 
инвестиции, односно заради намалување на несто-
панските инвестиции за 30°/о во однос на 1980 го-
дина, освен инвестициите во станбената изградба, 
ќе се донесат прописи за привремена забрана на 
располагање со општествените средства за ф и н а н -
сирање на ^производствените и нестопанските 
инвестиции. Со тие прописи ќе се регулира и огра-
ничувањето на вложувањата во изградбата на об-
јекти чие производство се заснова врз суровини 
и репродукционен материјал од увоз, освен произ-
водството наменето за извоз; 

4) нема да се започнува со иградба на нов« 
објекти што се финансираат од средствата на при-
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донесите на граѓаните, ако учеството на самопри-
донесите или на некоја друга форма на партици-
пација на граѓаните е помало од една третина од 
потребните средства; 

5) ќе се обезбедат материјални услови за об-
нова на пострада ното подрачје од земјотресот во 
СР Црна Гора, според програмата за обнова и из-
градба во согласност со Законот за средствата за 
отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалис-
тичка Република Црна Гора во 1979 година. Ќе се 
создаваат услови за санација и на другите под-
рачја пострадани од земјотреси и од други елемен-
тарни непогоди; 

6) ќе се донесат прописи со кои ќе се утврди 
зголемувањето на сопственото учество во финан-
сирањето на инвестициите, со исклучок на инвес-
тициите што се вршат заради преориентација од 
потрошувачката на течни горива кон цврсти го-
рива и на инвестициите во објектите за сместување 
и чување на стоковните резерви. 

Во текот на првото полугодие на 1981 година ќе 
се согледаат прашањата во врска со движењето на 
паричната акумулација на територијата на целата 
земја, првенствено со здружување на трудот и 
средствата, како и со трансформациите на кредит-
ните односи на доходовно поврзаните организации 
на здружен труд и со насочување на средствата 
за финансирање на инвестиционите објекти од за-
еднички интерес утврдени со Договорот за основ-
ите на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година за усогласувањето 
и насочувањето на тековите на општествената реп-
родукција. 

Во републиките и во автономните покраини ќе 
се разработи механизмот на општествената вери-
фикација на инвестиционите решенија, од станов-
иштето на оцената на општествената и економска-
та оправданост на инвестиционите вложувања. За -
ради тоа, во Стопанската комора на Југославија 
ќе се разработи соодветен систем за информирање 
и евиденција за инвестиционите намери. 

Републиките и автономните покраини ќе -го 
следат остварувањето на инвестиционата политика 
утврдена со оваа резолуција и ќе преземаат по-
требни мерки, вклучувајќи ги и мерките на прив-
ремена забрана на употребата односно располага-
њето со општествените средства, ако не се оства-
рува инвестиционата политика. 

17. Вкупните изворни приходи за намирување на 
заедничките потреби и на општите општествени пот-
реби во републиките и во автономните покраини и 
општините, освен средствата за усогласување и ис-
плата на пензиите, инвалиднините, надоместите на 
невработените лица и надоместите врз основа на 
здравствена и социјална заштита и општествена 
грижа за децата, како и придонесот во буџетот на 
Федерацијата, средствата на солидарноста за от-
странување на последиците од елементарните непо-
годи, средствата за создавање на материјални 
резерви, компензацијата за заштита на животниот 
стандард и со закон утврдените обврски за интер-
венции во стопанството од средствата на организа-
циите на здружен труд можат да растат најмногу 
четири индексни поени побавно од растежот на 
доходот, а најмногу до 199/о. Со договорите во ре-
публиките и автономните покраини ќе се утврди 
растежот на средствата по носителите на заеднич-
ката потрошувачка, зависно од специфичноста на 
одделни видови на таа потрошувачка, водејќи 
сметка да не се ограничуваат приходите што се ост-
варуваат врз основа на непосредна размена на 
трудот. 

Растежот на просечните пензии и на надомес-
тите од пензиското и инвалидското осигурување 

ќе се усогласува со растелшт на просечните лични 
доходи на работниците вработени на територијата 
на републиката односно на автономната покраина. 

Доследно ќе се применуваат начелата на сло-
бодна размена на трудот по пат на унапредување 
на делегатскиот систем во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници, како и по пат на повр-
зување на организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството и организациите на здружен 
труд од областа на општествените дејности врз 
реализацијата на заеднички утврдените програми 
со непосредна размена на трудот. 

Тримесечно ќе се согледува усогласеноста на 
средствата издвоени за општи општествени и за 
заеднички потреби со утврдената политика. Ако 
средствата остварени во претходното тримесечје се 
над планираните рамки, ќе се изврши соодветно 
намалување на обврските на стопанството и ва 
населението за наредното тримесечје, со тоа што 
вкупниот растеж на оваа потрошувачка да не биде 
поголем од растежот предвиден со оваа резолуција. 

Најдоцна до крајот на февруари 198L година 
ќе се усогласат стапките на данокот и на придо-
несот за општи општествени и за заеднички по-
треби со утврдената политика. 

Републиките и автономните покраини, во кои 
е остварен поголем растеж на средствата за општи 
општествени и за заеднички потреби, ќе пропишат 
мерки за сведувањето на оваа потрошувачка во 
предвидените рамки и ќе ги намалат обврските на 
организациите на здружен труд и на граѓаните. 
Ќе се донесат прописи со кои ќе се обезбеди за-
пирање на наплатата на приходите во корист на 
носителите на општата општествена односно на за-
едничката потрошувачка, кога тие ќе го достигнат 
динамички утврденото ниво за таа година. 

18. Буџетските расходи на федерацијата ќе 
растат побавно од растежот на општествениот про-
извод на вкупното стопанство, освен расходите за 
посебни потреби на народната одбрана во 1981 го-
дина. Овие расходи ќе се утврдат на следниот на-
чин: за финансирање на Југословенската народна 
армија во височина од 5,80'Vo од националниот до-
ход; за дополнителни средства за финансирање на 
општествените и на други служби во стопански не-
доволно развиените републики и Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово во височина од 0,85"/« од 
општествениот производ на вкупното стопанство; за 
боречко-инвалидска заштита во согласност со рас-
тежот на личните доходи на вработените; за воени 
пензии во согласност со движењето на личните 
доходи на активните воени лица, додека другите 
буџетски расходи на федерацијата можат да растат 
најмногу шест индексни поени побавно од плани-
раната стапка на растежот на општествениот про-
извод. 

19. Со преземањето на мерките предвидени со 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за политиката на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово за 
периодот од 1981 до 1985 година и со поцелосното 
и порационалното користење и активирање на про-
изводствените, човечките, природните и другите 
потенцијални и фактори на развојот ќе се оства-
рува побрз развој на производните сили на секоја 
стопански недоволно развиена република и најбрз 
развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово од просекот на земјата, што ќе овозможи 
овие подрачја да остварат: побрз растеж на опш-
тествениот производ заради јакнење на материјал-
ната основа на здружениот труд и заради оства-
рување на промените на стопанските структури; 
поефикасно вработување на работно способното 
население и унапредување на животните усло<zvi 
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и на условите за работа на работните луѓе, подоб-
рување на животниот стандард и на социјалниот 
развој во целост и намалување на разликите во 
степенот на нивната стопанска развиеност, а по-
себно во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, во однос на просекот на Југославија. 

f Особено ќе се преземаат активности и мерки 
што ќе овозможат, здружениот труд непосредно и 
во се поголема мера да ја презема улогата во пот-
тикнувањето на развојот на овие подрачја и, со 
пошироко доходовно поврзување преку здружува-
њето на трудот и средствата во целост и во рам-
ките на средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини, заедничко поднесување на ризиците, заеднич-
ко користење на техниката и технологијата, пре-
несување на научните сознанија и деловните 
искуства, да создаваат услови за побрз развој врз 
квалитетни основи, како на стопански .недоволно 
развиените така и на развиените републики и ав-
тономни покраини. 

Средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
што се формираат преку задолжителен заем односно 
со здружување на трудот и средствата, првенствено 
ќе се насочуваат за изградба на стопанските об-
јекти што обезбедуваат побрз пораст на вработено-
ста и што придонесуваат за побрз растеж на дохо-
дот. Во републиките и во автономните покраини ќе 
се разработат конкретни програми за здружување 
иа трудот и средствата и соодветни мерки за по-
ттикнување на ова здружување за да дојде веќе 
во 1981 година до реализација на здружувањето на 
трудот и средствата во рамките на средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини. 

Со посебен договор на републиките и на авто-
номните покраини, најдоцна до крајот на првото 
полугодие на 1981 година, ќе се утврди динамиката 
на здружувањето на договорениот дел од средства-
та на Фондот и други прашања врзани за разработ-
ката и спроведувањето на основните решенија 
содржани во Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за политиката на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово за периодот од 1Ѕ81 до 1985 година, 
што се однесуваат на здружувањето на трудот и 
средствата. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе ги донесат неопходните прописи од сво-
јата надлежност за да може со договор утврдените 
средства на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини и 
другите поттикнувачки мерки навремено и во це-
лост да се остварат. 

Стопанската комора на Југославија, стопанс-
ките комори на републиките и на автономните 
покраини ќе се ангажираат врз поттикнувањето 
на активностите на организациите на здружен труд 
кон здружување на трудот и средствата и, заедно 
со надлежните сојузни, републички и покраински 
органи, ќе преземаат соодветни активности и ќе 
предлагаат мерки со кои ќе се поттикнува здружу-
вањето на трудот и средствата во развојните про-
грами во стопански недоволно развиените репуб-
лики и во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. До крајот на првото тримесечје на 1981 
година ќе се разработи системот за меѓусобно ин-
формирање на организациите на здружен труд за 
постојните и за намеруваните проекти што можат 
да бидат предмет на здружувањето на трудот и 
средствата и за можностите на тоа здружување. 

Систематски ќе се следи и анализира здружува-
њето на трудот и средствата и ќе се преземаат 
мерки тоа да се оствари во целост. 

Ќе се засили активноста и одговорноста на 
здружениот труд и на општествено-политичките 
заедници, а во прв ред на стопански недоволно 
развиени ге републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, за остварувањето на по-
брзиот развој на тие подрачја. 

Во стопански недоволно развиените републики 
и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
ќе се преземаат мерки за поефикасно користење 
на постојните капацитети и за побрзо остварување 
на ефектите од досегадшите вложувања, за развој 
на дејностите, гранките и гру паци ите што обезбе-
дуваат побрз пораст на доходот и на акумулаци-
јата, за непотполно продуктивно вработување, по-
голема рентабилност на вложените средства и 
друго, што ќе придонесе" за јакнење на аКумула-
тивната и репродуктивна^^ способност на стопан-
ството и за пораст на продуктивноста на трудот. 

Побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичката Авто-
номна Покраина Косово ќе се поттикнува со реа-
лизација на договореното учество во користењето 
на кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој и на Меѓународната корпорација за инвес-
тиции и со соодветно учество во користењето на 
другите странски кредити во согласност со приори-
тетите утврдени во член 28 на Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за 
политиката на развојот на економските односи со 
странство во периодот од 1981 до 1985 година.. Овој 
развој ќе се поттикнува и со царински олесненија 
за увоз на специфична опрема под поповолни 
у ел ОБИ за изградбата на објектите врз основа на 
здружување на трудот и средствата врз доходовни 
•основи и врз база на заедничките интереси за 
развој на тие подрачја, што ќе се разработи со 
договор или со Друг акт најдоцна до крајот на 
првото полугодие на 1981 година. 

Остварувањето на политиката на најбрзиот раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово бара ангажирање на здружениот труд на сите 
републики и на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Војводина, како и полно ангажирање и моби-
лизирање на сопствените сили и одговорност на 
самата Социјалистичка Автономна Покрајина Ко-
сово за да може во нејзиниот развој да започне 
процесот за намалување на релативните разлики 
во нивото на стопанската развиеност во однос на 
просекот на земјата и побрзо и поуспешно да се 
разрешуваат стопанските и социјалните проблеми 
на таа покраина, посебно проблемот на вработу-
вањето. 

Ќе се преземат активности и мерки што ќе 
придонесат за порешително остварување на најбр-
зиот развој на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово. Тоа ќе се постигне со зголемување 
на учеството на Покраината во средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, во дополнител-
ните средства за финансирање на општествените и 
други слул^би, во кредитите на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој и со преземање и на. посебни 
мерки што ќе се утврдат со договорот за најбрзиот 
развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во периодот од 1981 до 1985 година. 

Здружениот труд и органите на Социјалистичка 
Автонохмна Покраина Косово ќе се заложат за по-
ефикасно користење на расположивите средства. 

Ќе се засили активноста на здружениот труд, 
на стопанските комори и на надлежните органи за 
забрзување на изградбата на објектите што ќе се 
градат на територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово, во согласност со Догово-
рот на републиките и автономните покраини за 
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преземање на обврските и за донесување на мер-
ките со кои се создаваат услови и се поттик-
нуваат организациите на здружен труд заради из-
градба на најмалку по еден објект на територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Ќе се обезбедат дополнителни средства за ф и -
нансирање на општествените и на другите служби 
во стопански недоволно развиените републики и во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 
согласност со Договорот. 

Ќе се донесе програма на активностите и ќе се 
забрза работата врз изнаоѓањето на објективизи-
рани критериуми и показатели за определување 
на степенот на стопанската развиеност на репуб-
ликите и на автономните покраини и ќе се разра-
боти систем за поттикнување на побрзиот развој 
на стопански .недоволно развиените републики и • 
автономни покраини во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

20. Ќе се продолжи активноста врз одбранбе-
ните подготовки, со остварување на задачите од 
сред порочниот план на развојот. 

Понатаму ќе се усовршува организацијата, 
кадровското оспособување, техничката модерниза-
ција и ќе се зголемува борбената и огнената спо-
собност на единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со потпирање првенствено, врз истражувач-
ко-развојните и производствените капацитети во 
земјата и врз нивното осовременување. Посебно 
внимание ќе се посвети на побрзото освојување на 
производството на вооружување и воена опрема, 
подобрувањето на квалитетот на материјалите за 
производство на вооружување и на порамномерното 
разместување на капацитетите. Притоа, уважувајќи 
ги потребите на народната одбрана, ќе им се дава 
предност на оние републики и автономни покраини 
во кои тоа производство досега доволно не е разви-
вано. 

Тежиштето во развојот на територијалната од-
брана ќе биде врз натамошното јакнење на так-
тичките единици, во согласност со потребите и 
можностите на месните заедници, на организациите 
на здружен труд и на општините. Ќе се продолжи 
со опремување на единиците на територијалната 
одбрана со посовремеио вооружување и кадри. 

Заднинското обезбедување на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, особено со неборбени средства, се повеќе 
ќе се потпира врз производните и услужните ка-
пацитети што ќе ги обезбедуваат тие средства во 
евентуална војна. 

Ќе се продолжи со оспособувањето на системот 
за заштита и спасување во целост, со давање при-
оритет на засолнувањето, противпожарната и РХБ 
заштита и- на првата медицинска помош. Посебно 
внимание ќе му се посвети на истражувањето на 
засолништата и на оспособувањето на постојните 
објекти за засолнување. 

Натаму ќе се оспособува службата за и з б л е -
дување, јавување, известување и тревожење за 
навремено отстранување на сите видови опасности 
и известувањето за нив. За таа цел, ќе се оспосо-
буваат и другите служби и организации во рамките 
на своите редовни дејности. 

Ќе се засилуваат подготовките на стопанските 
и општествените дејности за успешно функцио-
нирање во вонредни ситуации и во војна и ќе се 
обезбеди се поголемо усогласување на општествено-
економскиот развој со потребите за јакнење на од-
браната и безбедноста на земјата. 

Со соодветни мерки на економската политика 
ќе се поттикнува побрзиот развој на ридско-пла-
нинските и пограничните подрачја, на приморски©* 
појас и островите, вклучувајќи го и развојот на 
енергетските извори, особено на помалите капаци-
тети на малото стопанство и на другите дејности 
од интерес за народната одбрана. 

Ќе продолжи јакнењето на општествената са-
мозаштита, како трајна задача, и кадровското и 
материјално-техничкото осовременување на специ-
јализираните органи и на службите за заштита. 

Ќе се продолжи организирањето и -оспособува-
њето на населението за вооружена борба и за други 
форми на отпор, за извршување на здравствени, 
социјални и други хуманитарни задачи, за против-
пожарна заштита и други работи од посебен инте-
рес за општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита. 

21. Ќе се донесе закон за основите на опште-
ствениот систем на информирање и за информма-
циониот систем на федерацијата и ке се преземат 
мерки за неговото спроведување. 

Заради следење на остварувањето на Општест-
вениот план на Југославија за периодот од 1981 до 
1985 година и на теку негата економска политика 
и за навремено преземање на соодветни мерки, 
органите на општествено-политичките заедници, на 
организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници ќе го развиваат 
општествениот систем на Информирање и меѓусебно 
ќе соработуваат врз следењето и оцената на движе-
њето, особено во областа на потрошувачката, на 
економските односи со странство, на инвестициите, 
на здружувањето на трудот и средствата, на цените 
и другите области од значење за остварувањето на 
политиката на општествено-економскиот развој. Ќ е 
се разработи програма и ќе се донесат мерки за 
рационализација на општествениот систем на ин-
формирањето заради намалување на оптоварува-
њето на организациите на здружен труд со обврс-
ката да даваат премногу голем број податоци и 
информации. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат мерки и ќе ги извршуваат 
обврските преземени со Договорот за поттикнување 
на развојот на политичко-информативните средства . 
за информирање. 

22. Во 1981 година ќе се склучат соодветни опш-
тествени договори и самоуправни спогодби и ќе се 
донесат прописи со кои ќе се обезбедат заеднички 
критериуми и конкретни управни, економски и 
технолошки мерки за заштита на водите, воздухот 
и земјиштето од натамошното загадување и дегра-
дација, како и за отстранување и санирање на пос-
тојните штети и нивните причини, за преземање 
превентивни мерки за зачувување на природата и 
просторот, а особено во урбаните и индустриските . 
центри и агломерации и во нивната околина. 

23. За да се осигури спроведување на полити-
ката на општествено-економскиот и социјалниот 
развој во наредниот плански период, истовремено 
со донесувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 година ќе се • 
утврди програма на мерките и активностите што 
произлегуваат од договорите за основите на планот 
и од Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1981 до 1985 година, што се неопходни за 
постигање на договорените цели, и нужните измени 
на системските закони и на подзаконските акти пот-
ребни за нивно спроведување. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 322 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател на 

Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. рф 
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1144. 
Сојузниот собор ка Собранието на СФРЈ на сед-

ницата сд SO септември 1930 година ја разгледуваше 
Анализата на Сојузниот извршен совет за состојбата 
во областа на производството, прометот и потрошу-
вачката на отрови. Брз основа на расправите за оваа 
анализа на седницата на Соборот и Одборот за труд, 
здравје и социјална политика, Сојузниот собор оце-
нува дека донесувањето на сојузни и републички, 
односно покраински прописи ЕО областите на про-
изводството и прометот па отрови и средствата за 
заштита на растенијата значеше голем напредок, но 
дека уште не е изграден целосен систем (дче репу-
блики не донесоа С Е О И прописи, сите строги не се 
распоре,пени според степенот на отровност, не се 
донесени сите прописи за спроведување).' ЗаостаЕ^уеа 
и примената на усвоените прописи. Поради тоа е 
отежнато остварувањето на основните нели што се 
има желба да се постигнат — подобра заштита на 
здравјето на работните луѓе и на граѓаните, работ-
ната XI животната средина. 

Со анализа сојузните прописи БО споменатите 
области е уочено дека постојат искон неусогласено-
ст!: во одредбите за предметите за општа употреба 
(спрејом;!) и за средствата за заштита на растени-
јата, или празнини — постапување со отровите во 
транспортот (ЕИЦ транспортни средства, амбалажа, 
мерки по случај на сообраќајна несреќа ЕО Koia уче-
ствувало средство кое превезува одделни отрови). 
Кс.;о така и потребата подобро да се регулираат 
одделни прашања, наведени во анализата, како и 
други прашања: распоредување на отровите врз ос-
нова на повеќе критериуми, покрај средната смртна 
до:а пропишана со Законот, повлекување отрови од 
прометот, задолжително водење евиденција во орга-
низациите на здружен труд што пуштаат во промет 
на големо отрови, обврска на надлежните органи на 
републиките и автономните покраини да поднесу-
ваат годишни извештаи, условите што треба да ги 
исполнуваат организациите овластени за утврдува-
ње на степенот кг. отровност?* на материјата, и нивна 
обврска Ео случај на сообраќајни несреќи во кои 
учествувало средство за превоз на одделни видови 
отрови, да даваат стручни упатства за мерките на 
отстранување на штетните последици за здравјето 
на луѓето и корисните животни, како и одредби за 
заштитата при работата на работниците што доа-
ѓаат во допир со отровите и др. Уште не се дадени 
предлози за спроведување на Конвенцијата за спре-
чување и контрола на професионалните ризици пре-
дизвикани од канцерогени супстанции и агенси (по-
времено за определување на канцерогени^ супстан-
ции и агенси за кои е забрането професионално 
излагање или кои подлежат на одобрение или кон-
трола). 

Во поглед па примената на сојузните и репу-
бличките, односно покраинските прописи за произ-
водството и прометот па отрови и за средствата за 
заштита на растенијата (пестициди) Советот оцени 
дека: 

— институциите што се овластени за определу-
вање на степенот на отровноста на одделни мате-
рии не се во целост 'опремени за вршење на рабо-
тите за кои се овластени; 

— наполно заостанува организирањето на ин-
спекции и пополнувањето со стручни работници за 
вршење надзор над примената на прописите за про-
метот на отрови и средствата за заштита на расте-
нијата, како и развој на службите за заштита на 
растенијата БО скоро сите републики и автономни 
пскраини: 

— не е доволна информира поста за овие обла-
сти на органите за надзор и организациите што се 
занимаваат со промет или употребуваат отрови и 
nci/шцпди, иако со прописите и општите акти, обја-

вени во „Службен лист на СФРЈ" и во стручните 
прирачници е регулирано постапувањето со отрови-
те и пестицидите, распоредувањето на отровите спо-
ред степенот на отроЕноста, средствата за заштита 
на растенијата кои можат да бидат во промет", ин-
ституциите што се овластени за вршеле токсико-
лошки оцени и ел.; 

— надлежните органи во републиките и авто-
номните покраини стручните здруженија и медните 
заедници не му обрнуваат доволно внимание па да-
вањето на стручна помош па индивидуалните земјо-
делци за примена на средствата за заштита на ра-
стенијата во земјоделството и шумарството: 

— во земјата нема доволно стручни кадри за 
работа во овие области, спец:ijа лизацијата. а и насо-
чувањето, на соодветни факултети, виши и средни 
школи исто така стагнира. 

Развојот ка индустријата и на земјоделството 
доведува до се поширока примена на меми-'ките и 
други средства кои можат да бидат штетни' па зрпаз-
јето на работните путе и граѓаните, работната и жи-
вотната средина, та поради тоа Собирот смета дека 
е неопходно да се потопли активноста на сите над-
лежни органи и организации во општеството за да 
се попречат негативните последици на овие проце-
си. особено последиците за кои е причина незнаење, 
нестручно ракување или технолошко заостанување 
го производството транспортот и употребата на 
отровите и пестицидите. 

Во согласност со- овие оцени и ставови, врз осно-
ва на член 136 од Деловникот на Собранието на 
СФРЈ и член 219 од деловникот ла Сојузниот сог:ор 
на Собранието па С ^ Р Ј . Сојузниот собор, на сед-
мицата од 26 декември 1980 година донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА ВО ПРО-
МЕТОТ НА ОТРОВИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 

НА РАСТЕНИЈАТА 

I. Сојузниот собор на Собранието ва СФРЈ ја 
прифаќа Анализата па состојбата во областа на про-
изводството. прометот и потрошувачката на отрови 
со заклучоците што се содржани во Анализата. 

II. Соборот го задолжува: 
1. Сојузниот извршен совет 
— да ја разгледа усогласеноста на сојузните 

прописи за прометот на отрови, за заштита на ра-
стенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја, со предметите за. општа употреба и 
превозот на опасни материи, како и другите праша-
ња споменати во Анализата и во оние заклучоци, 
што би требало да се уредат со сојузни прописи, 
потоа да предложи соодветни измени и дополненија 
на тие сојузни закони. Во таа прилика треба да се 
обрне внимание и на обврските преземени од Кон-
венцијата за спречување и контрола на професио-
налните ризици предизвикани од канцерогени суп-
станции или агенси, како и од други конвенции и 
меѓународни договори во овие области. Рок: II по-
лугодие на 1981 година: 

— во соработка со извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини да ги утврдат 
програмите за организирање и развој на инспекци-
ските служби за надзор над прометот на отрови и 
средства за заштита на растенијата, како и служби-
те за заштита на растенијата, на кои би им се обез-
бедило во наредниот средпорочен период редовно и 
стручно вршење надзор на целата територија на 
земјата и на граничните премини. Рок: II полугодие 
на 1981 година. 
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2. Сојузниот комитет за труд, здравство и соци-
јална заштита 

— да изврши ревизија на Решението за опреде-
лување на установите што се овластени за утврду-
вање на степенот на отровност, со тоа што овла-
с т е т е да им се дана само на установите ипо ги 
исполнуваат сите пропишани услови. Рок: I полу-
годие на 1982 година: 

— да ја забрза постапката за распореду ван,е на 
от;:оми1 е според степенот на отровноста (сд I до IV 
група); 

3. Сојузниот комитет за земјоделство 
— да ја продолжи работата и соработката со 

надлежните органи и организации за давање струч-
на помош на индивидуалните земјоделци за употре-
бава на средената за заштита па растенијата; 

— да ја забрза постапката во упагстгата за при-
мена на одделни пестпгшли ла се додадат инструк-
ции за лична примена на помати парчеви: 

4. Сојузниот секретаријат за правосудство 
— во соработка со Сојузниот комитет за груд, 

здравство и социјална заштита. Сојузниот комитет 
за земјоделство. Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. Сојузниот комитет зг енергетика и инду-
стрија и Сојузниот комитет з- сообраќај да ја раз-
гледа можноста и да предложи решенија на едно 
место да се водат сите анана?ни податоци и паф гр-
мена'!! за отровите и средствата ЗА за а ЈТ ита на рис-
теви Јата што се пуштаат по преплет но зел!јата. за 
институциите што се овластени за опреде чување на 
отеченост на атро и и оста на .мате рп ите да обесели 
соработка и размена на информации со органите за 
надзор во земјата и соодветни институции во стран-
ство, Рок: кријат на II полугодие на 1981 година; 

5. Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
— во соработка со надлежните солзни органи 

на управата и сојузните организации ла изврши 
преглед на меѓународните конвенции во областа на 
прометот на отрови и средства за заштита на расте-
нијата што нашата земја досега не ги,потпишала и 
да предложи заземање ставови за меѓународните 
конвенции за кои ќе се оцени дека е од интерес да 
им се пристапи. Рок: крајот на I полугодие на 
1981 година; 

III — Сојузниот собор на Собранието па СФРЈ 
им препорачува на надлежните органи и организа-
ции во републиките и автономните покраини: 

— да го забрзаат донесувањето на прописи во 
областа на отровите и примената на отровите во 
занаетчиството; 

— да преземат мерки во согласност со договоре-
ната програма за јакнење, опремување и пополну-
вање со стручни работници на инспекциите надлеж-
ни за. областа на отровите и средствата за заштита 
на растенијата, каки и за организирањето или ра-
ботата на слуга:"-ите за заштита на растенијата; 

— да се зголеми бројот на токеиколозите и дру-
гите стручни работници ко овна области со соодветна 
специјализација на факултетите, односно со шко-
лување и насочуван,е на вишите и средните школи. 

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

Бр. 515-1/80-038 
26 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен собор на Собранието ка 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Том<»шезиќ-Арнессн, е. р. 

1145. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а во врска со член 39 од Законот за сојуз-
ните ел оков ни резерви, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 26 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ИА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојуз-
ната дирекција за резерви на и и ду стр а. е ки произ-
води за 1031 го::ина, што го донесе Советот на 
Сојузната дирекција за ра а а рви на индустриски 
производи, со снаја одлука* Д.Т. бр. 81 5 од 18 де-
кемврп 1980 гол ина.. 

2. Оваа одлука влегува бо сита на 1 јануари 
1931 година. 

Собрание на СФРЈ 

. АС бр. 336 
25 декември Ј980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана ТомашевићАрнесен, е. р. 

1146. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. а во врска со член 39 од Законот за сојуз-
ните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на 
седницата па Сојузниот собор од 26 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи 
за 1981 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на, прехранили! производи, 
со своја одлука бр. 03-102 4 од 25 ноември 1980 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 337 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието па СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашеѕиќ-Арнесен, е. р. 
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1147. 

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во врска со член 74 став 4 од Законот за здрав-
ственото осигурување на воените осигуреници, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Придонесот за здравственото осигурувагБе на 
воените осигуреници — активни воени лица и ко-
рисници на паричен надомест се пресметува во 
1931 година по стапка од 5.00°/о на бруто-прима-
њата. ^ 

2. Придонесот за здравственото осигурување на 
воените осигуреници — воени пензионери се пре-
сметува во 1981 година по стапка од 7,20!Vo на не-
то-псплатените пензии. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 362 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана ТомашевићАрнесен, е. р. 

1148. 

Врз основа на член 285 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во врска со член 137 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Основниот придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување на воените осигуреници се пре-
сметува по стапка од 13.(59°'о на бруто-примањата. 

2. Додатните придонеси за пензиско и инвалид-
ско осигурување на воените осигуреници се пре-
сметуваат на бр у т о - и р и у I а ТБ а т а, и тоа: 

1) по стапка од 6,80°/« — за стажот кој се 
смета како 18 месеци стаж на осигурување за се-
кои 12 месеци ефективно поминати на определени 
должности; 

2) по стапка од 4.53% — за стажот кој се 
смета како 16 месеци стаж на осигурување за 
секои 12 месеци ефективно поминати на опреде-
лени должности; 

3) по стапка од 3,40% — за стажот кој се с*мета 
како 15 месеци стаж на осигурување за секои 12 
месеци ефективно поминати на определени долж-
ности. 

3. Основниот придонес и додатните придонеси 
од точ. 1 и 2 на оваа одлука се пресметуваат поч-
нувајќи од 1 јануари 1981 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 363 
26 декември 1980 година 

Белград 

Председател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. • 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесеи, е. р. 

1149. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
член 20 од Законот за паричниот систем, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 30 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1981 ГОДИНА 

1. Целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1981 година првенствено 
се: поддржување на остварувањето на задачите на 
подрачјето на економските односи со странство, 
урамнотежнување на стоковно -паричните односи и 
забавање на инфлаторниот пораст на цените, ос-
тварување на заедничките интереси во отстрану-
вањето на структурните неусогласеност со побрз 
развој на производството на енергија, дефицитар-
ни суровини и репродукционен материјал и на ос-
новните земјоделски производи и создавање на нео-
пходните резерви. 

2. Заради остварување на целите и задачите од 
точка 1 на оваа одлука, со мерките на монетарно-
-кредитната политика ќе се обезбеди, во согласно-
ст со целите на стабилизацијата, паричната маса 
и пласманите на банките да растат побавно од но-
миналниот пораст на општествениот производ. По-
растот на паричната маса и на пласманот на бан-
ките динамички ќе се приспособува кон сезонските 
потреби на организациите на здружен труд во об-
ласта на стопанството. 

Потребното ниво на паричната маса ќе се обез-
беди со соодветно регулирање на кредитниот по-
тенцијал на банките преку примарната емисија и 
со промени на стапките на задолжителната резер-
ва на банките кај Народната банка на Југослави-
ја, со регулирање на обемот и динамиката на по-
растот на пласманот на банките, како и со про-
дажба и купување на странски средства за плаќа-
ње на девизниот пазар во Југославија, во соглас-
сност со заедничката девизна политика. 
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3. Примарната емисија ќе се користи како ин-
струмент за регулирање на порастот на паричната 
маса, во согласност со точка 2 став 1 на оваа одлу-
ка и како инструмент за поврзување на тековите 
на емисијата со репродукциони!^ текови на опш-
тественото стопанство. 

Примарната емисија ќе се користи за купува-
ње на краткорочни преносливи хартии од вред-
ност што ги издаваат организациите на здружен 
труд од областа на стопанството врз основа на сто-
ковно-паричните работи за давање кредити на 
банките врз основа на тие хартии и за оствару-
вање jra селективните цели на кредитната поли-
тика. Поддршката кон остварувањето на сел актив-
ните цели на кредитната политика со примарната 
емисија ќе се врши преку монетизацпјата со селе-
ктивно обележје на хартиите од вредностл и со да-
вање кредити на банките за следните намени: 

1) извоз на стоки и услуги со кој се обезбеду-
ва девизен прилив и тоа за: извоз на стоки и ус-
луги за готово, извоз на стоки и услуги на комер-
цијален кредит, извоз на стоки и услуги на кредит 
во земјите во развој, кредитирање на побарувања-, 
та врз основа на извоз на опрема и бродови на 
кредит и изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит, производство и подготвување 
на стоки за извоз и за кредитирање на туристички 
и угостителски организации на здружен труд за 
нивно подготвување за вршење на услуги за стра-
нски туристи: кредитирање на производството и 
подготвување на стоки за извоз по договорени ра-
боти што се наплатуваат во готово и што ги фи-
нансира Меѓународната банка за обнова и развој, 
нејзини афилијации и Eurofima и кредитирање на 
побарувањата од Меѓународната банка за обнова и 
развој врз основа на извршени и платени работи 
и вградена опрема според инвестиционите програ-
ми во Југославија; 

2) општествено • организирано производство и 
залихи на определени земјоделски и прехранбени 
производи, и тоа за: производство на пченица, 
оризова арпа, пченка, шеќерна репка, маслодајници 
и тутун; гоење на добиток (говеда, свињи, овци, 
живина), риби и производство на млеко; сезонски 
залихи на домашна пченица, оризова арпа односно 
ориз, пченка, маслодајници, домашно сурово масло, 
шеќерна репка, шеќер и тутун; сезонски залихи на 
трпезно грозје, јаболка во ладилници, залихи на 
вина во винарски визби во општествениот сектор, 
залихи на месо во ладилници и залихи на млечни 
преработки од општественото производство; 

3) пазарни стоковни резерви на земјоделски и 
прехранбени производи, наведени во потточка 2 
став 2 од точка 3; 

4) продажба, односно купува ње на домашна 
опрема и бродови на кредит во земјата; 

5) сезонски залихи на јаглен во рудниците за 
јаглен, кај термоцентралите и другите големи пот-
рошувачи на јаглен во стопанството и кај тргови-
јата во поголемите потрошувачки центри; 

6) увоз на основните суровини и репродукцио-
нен материјал од земјите во развој и од опреде-
лени валутни подрачја според списокот на произ-
води од определени земји, што ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет, врз основа на согласност 
од надлежните републички и покраински органи; 

7) врз основа на критериумите што ќе се утвр-
дат со одлука на Собранието на СФРЈ до крајот 
на првото полугодие на 1981 година во согласност 
со член 56 став 8 на Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година за усогласување и насочување 
на тековите на општествената репродукција, ќе за-
почне во текот на второто полугодие на 1981 го-

дина постапно стеснување на селективните намени 
коишто, со трансформација на селективниот начин 
на кредитирање, ќе се заменуваат со мопетизација 
со селективно обележје. 

Во случај на потреба од зголемување на обе-
мот на примарната емисија за стоковко-паричните 
работи на организациите на здружен труд во сто-
панството и за законските обврски утврден со 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика за 
1981 година, како и од снижување на утврдената 
стапка на задолжителната резерва на банките за 
рок подолг од три месеци. Сојузниот извршен со-
вет за тоа претходно ќе му поднесе извештај на 
Собранието на СФРЈ. 

4. Селективната кредитна политика ќе се спро-
ведува со самоуправни спогодби на банките, со 
кои ќе се обе*беди насочување на нивните сред-
ства за кредитирање и други форми на финанси-
рање на приоритетните намени утврдени со Опш-
тествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година односно со оваа одлука., 

5. Народната банка на Југославија, со мерките 
за спроведување на монетарно-кредитната поли-
тика. а во границите на расположивите монетарни 
рамки, ќе го поддржува самоуправното здружува-
ње на средствата на банките кај Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка за пот-
ребите на рефинансирање, а во согласност со ин-
тересите на комитентите, заради обезбедување на 
дополнителни средства за кредитирање на извозот 
на опрема и бродови и за изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит. 

Народната банка на Југославија во 1981 годи-
на ќе и одобрува на Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка краткорочни кре-
дити за рефинансирање на извозот на опрема и 
бродови на кредит и за изведување на инвести-
циони работи во странство на кредит. 

Народната банка на Југославија, најдоцна до 
30 јуни 1981 година, може на Југословенската бан-
ка за меѓународна економска соработка да и го 
одложи плаќањето на втасаните отплати по долго-
рочниот кредит кој на таа банка и е пренесен врз 
основа на Одлуката за условите, начинот и по-
стапката за пренесување на средствата, правата и 
обврските по кредитите дадени на Фондот за кре-
дитирање и осигурување на извозни работи врз 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/79). 

6. Со самоуправна спогодба на банките ќе се 
насочи дел од кредитниот потенцијал на банките 
кој може да се користи за долгорочни пласмани, 
за кредитирање на: продажбата на опрема и бро-
дови и шински возила во земјата, купувањето на 
обработливи површини од индивидуални сопстве-
ници и освојувањето на нови површини заради 
проширување на обработливите површини во опш-
тествениот сектор на земјоделството и за интензи-
вирање на земјоделството во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители. 

7: Со самоуправна спогодба на банките за 
здружување на средствата ка ј Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, ќе се насочи дел од 
кредитниот потенцијал на банките, а во согласност 
со интересите на комитетите, за дополнително 
кредитирање на увозот на капитални добра и за 
изведување на инвестициони работи во странство 
на кредит. 
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8 Народната банка на Југославија' може, нај -
доцна до 30 јуни 1981 година да го одложи напла-
ту ва њего на кредитите дадени на банките до 15 
април 1979 година за намените од точка 4 став 2 
на Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 
•1978 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78, 
3/79 и 7/79) што втасаа за враќање, а кои банките 
не м^жат да ги наплатат од организациите на зд-
ружен труд од територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора кои претрпеа штета од зем-
јотресот во април 1979 година. 

Народната банка на Југославија може најдоц-
на до 30 јуни 1981 година да го одложи наплату-
вањето на кредитите дадени на банките, што ќе 
втасаат за враќање во 1981 година, а кои банките 
не можат да ги наплатат од организациите на зд-
ружен труд од територијата на СР Србија што 
претрпеа штета од земјотресот во 1980 година. 

9. Со политиката на активни и пасивни камат-
ни стапки во 1981 година ќе се обезбеди каматата 
поактивно да дејствува врз стабилизацијата на 
стопанските текови, порационално користење на 
паричните средства и поефикасно работење во це-
лост. 

Народната банка на Југославија ќе води поли-
тика на диференцирани каматни стапки, со која 
ќе се обезбедат поповолни каматни стапки за ку-
пувањето на хартии од вредност и за намените од 
точка 3 на оваа одлука, а поголеми каматни стап-
ки за давањето кредити на банките за одржување 
на дневната ликвидност. 

Со самоуправната спогодба за политиката на 
каматните стапки банките ќе ја утврдат височината 
на пасивните каматни стапки на кредитите и де-
позитите на организациите на здружен труд од 
областа на стопанството и на другите депоненти. 

10. Заради поттикнување на процесот за здру-
жување на трудот и средствата и за намалување 
на кредитните односи во стопанството организа-
циите на здружен труд, како основачи на банки-
те, со општите самоуправни акти и со деловната 
политика на банките, во согласност со целите на 
политиката на развојот утврдена со Резолуцијата 
за основните насоки и рамки на политиката на 
општествено-економскиот развој на Југославија во 
1981 година, ќе предвидат услови за поефикасно 
остварување на различните форми на здружување 
на трудот и средствата. 

Со кредитната политика на републиките и на 
автономните покраини, а во согласност со заедни-
чките основи на кредитната политика, ќе се пре-
земаат соодветни мерки и активности за поттикну-
вање на здружувањето на трудот и средствата. 

И, Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1931 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 324 

30 декемрри 1980 година 
Београд 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, е. р. 

Претседател 
на Соборот на репуб-
ликите и покраините, 

Зоран Полич, е. р. 

1150. 

Врз основа ка член 281 став 1 точка 5 и член 
286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, во врска со чл. 
25 и 72 од Законот за девизното работење и за кре-
дитните односи со странство Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на Републиките и покра-
ините од 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕ-
ВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 

1981 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата во 1981 година 
се утврдува вкупен износ на девизи во динарска 
противвредност од 29.141,299.300 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се рас-
поредуваат: 

Динари 
1) за потребите на материјалните ре-

зерви во федерацијата 3.177,174 000 
2) за потребите на органите на фе-

дерацијата и за потребите на ост-
варува [вето на правата и должнос-
тите на федерацијата 24.993,925.303 

3) за потребите на фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недо-
волно расипените републики и ав-
тономни покраини 868,100.000 

4) за потребите на фондот на соли-
дарноста со неврзаните земји и 
со земјите во развој 102,100.000 

3. Средствата утврдени во точка 2 оп одредбата 
под 1, 3 и 4 на оваа одлука ќе се користат врз основа 
на решение на Сојузниот извршен совет, 

4. Износот на девизите и правото на купување 
на девизи за потребите на органите на федерацијата 
и за остварување на граната и должостите на фе-
дерацијата. утврдени во точка 2 на одредбата под 2 
од оваа одлука. Сојузниот извршен совет ги распо-
редува на одделни сојузни органи и организации 
што вршат работи од интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата , 

5. Односот помеѓу конвертибилна^ и клиринш-
ките девизи го утврдува Сојузниот извршен совет, 
со тоа што РО вкупно утврдниот износ од точка 1 
на ораа одлука, износот на иѓонвептпбилните деви-
зи не може да биде поголем од 80%. 

6. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат 
да се вршат плаќања до 31 декември 1981 година со 
исклучок на плаќањата на Сојузниот секретеријат 
за народна одбрана и на плаќањата за потребите на 
дипломатските и конзуларните претставништва на 
Социјал*тстичка федеративна Република Југослави-
ја во странство за кои потреби плаќањата можат да 
се вршат до 31 јануари 1982 година. 

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1981 
година. 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 329 
30 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието ка СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател на 
на Соборот на републиките и 

покраините 
Зоран Полич, е. р. 

1151. 

Брз основа на член 281 став 1 точка 5 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија а во врска со член 26 од Законот за 
финансирање на федерацијата и член 83 ст. 1 и 2 
од Законот за девизното работење и за кредитните 
односи со странство, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините 
од 30 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЦАРИ-
НИ И ОД ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ШТО ВО 
1981 ГОДИНА И СЕ ОТСТАПУВААТ НА ИНТЕ-
РЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Во согласност со Договорот за основите на 
Општествениот план на Југославија за политика-
та на развојот на економските односи со странство 
БО периодот од 1981 до 1985 година за поврат на 
царината и на другите увозни давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезу-
ваат, според програмата за извоз и Финансискиот 
план на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство (во натамошниот 
текст- Заедницата на Југославија), а заради оства-
рување на политиката на извозот утврдена со Ре-
золуцијата за основните насоки и рамки на поли-
тиката на ошптествено-економскиот развој и за 
извршувањето на склучените договори за основите 
на Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1981 до 1985 година во 1981 година, на За-
едницата на Југославија и се отстапуваат во 1981 
година 53,78°/« од остварените приходи од царини 
и од други увозни давачки, како и во целост ос-
тварените приходи од посебни давачки при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи. 

Средствата од став 1 на оваа точка се користат 
и за туристичка и економска пропаганда и за ин-
формативна дејност спрема странство заради зго-
лемување на извозот, согласно со самоуправната 
спогодба што ја склучуваат самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
на републиките и на автономните покраини во Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, врз основа на член 82 став 1 
од Законот за девизното работење и за кредитните 
односи со странство. 

2. Приходите од царината, од другите увозни 
давачки и од посебните давачки при увозот4 на 
земјоделски и прехранбени производи од точка 1 
на оваа одлука ќе се издвојуваат при секоја уп-
лата на тие приходи и ќе се пренесуваат на по-
себна сметка на Фондот на Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство 
(во натамошниот текст: Фондот) кај Службата на 
општественото книговодство на Југославија. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука из-
несуваат помалку од обврските на Заедницата на 
Југославија настанати врз основа на поврат на ца-
рините и на другите давачки по барањата приме-
ни во Службата на општественото книговодство на 
Југославија до 31 декември 1981 година, за сред-
ствата што недостигаат Сојузниот извршен совет 
ќе преземе мерки за навремено намирување на 
втасаните обврски. Ова хе однесува и на тутунот 
и на преработките од тутун. 

Ако приходите од точка 1 на оваа одлука из-
несуваат повеќе од обврските на Заедницата на 
Југославија настанати врз основа на поврат на 
царините и другите давачки по барањата примени 
во Службата на општественото книговодство на 
Југославија, ќе се запре издвојувањето на сред-
ства на Заедницата на Југославија, а вишокот на 
издвоените средства ќе се пренесе во буџетот на 
федерацијата. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се ко-
ристат сразмерно со остварениот прилив на девизи 
од извозот на стоки и услуги, предвиден во Плат-
ниот биланс на Југославија за 1981 година и во 
Девизниот биланс на Југославија за 1981 година. 

4. Со средствата од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплатуваат обврските настанати врз основа на 
поврат на царината и на другите давачки по бара-
њата примени во Службата на општественото кни-
говодство на Југославија до 31 декември 1981 го-
дина. 

5. За користењето на средствата на Фондот 
Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија и Народната банка на Југославија вр-
шат стриктно контрола, водат евиденција и подне-
суваат извештаи на начинот и врз основа на доку-
ментацијата што ќе ја утврди Заедницата на Југо-
славија, во согласност со Сојузниот извршен совет. 

6. Завршна сметка на Фондот за 1981 година 
донесува Заедницата на Југославија. 

Собранието на СФРЈ ја потврдува завршната 
сметка на Фондот за 1981 година. 

Приходите на Фондот од царини и од други 
увозни давачки и од посебни давачки при увозот 
на земјоделски и прехранбени производи се нап-
латуваат според одредбите на оваа одлука до 31 
декември 1981 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 330 
30 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
Претседател 

на Соборот на репуб-
ликите и покраините, 

Зоран Полич, е. р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за здружува-
ње на организациите на здружен труд во општи 
здруженија и во Стопанската комора на Југос нави-
ја, Собранието па Стопанската комора на Југосла-
вија, на V седница одржана на 14 април 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Стопанската комора на Југосла-

вија („Службен лист на СФРЈ ' , бр. 14/78), член 2 
се менува и гласи: 

„Со работите на Комората управаат организа-
циите на здружен труд и други организации што 
се здружени во неа врз принципот на делегатскиот 
систем, колективната работа, решавање и одговор-
ност." 

Член 2 
Во член 50 став 2 се менува и гласи: 
„Одлуките и заклучоците со задолжителна сила 

ги донесува Собранието на Комората." 

Член 3 
Во член 53 ст- 2 и 3 се бришат. 

Член 4 
В>\ член 54 став 2 се менува и гласи: 
„Делегатите во органите и телата на Комората 

се еднакви, во правата и должностите. Тие лично 
е заеднички се одговорни за работата на органите 
односно на телата чиишто се членови" 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Одговорноста на делегатите се утврдува завис-

но од нивното влијание врз донесувањето или из-
вршувањето на одлуките и заклучоците на органите 
односно Ега телата чиишто се членови," 

Член 5 
По член 60 се додаваат нови чл. 60а и 60б кои 

гласат: 

„Член 60з 
Во работата на Собранието, на Извршниот од-

бор, на координашгоните одбори, на секциите и на 
другите тела на Комората учествуваат претставни-
ците на стопанските комори на рекубликите и на 
стопанските комори на автономните покраини на 
начинот определен со договорот од член 43 на овој 
статут. 

Член 606 
Изборите за делегати во Собранието на Комо-

рата и во коорлинационите одбори ги распишува 
Собранието на Комората пред истекот на мандатот 
за кој се избрани. 

Мандатот па делегатот трае четири години. 
Мандатот на делегатот престанува пред истекот 

на мачдатниот период: 
1. со поднесување на оставка, 

" 2. со отповикување од страна на изборното тело 
што го избрало, 
3 со губење на својството делегат во органот 
односно во телото на општото здружение, што го 
избрало.8' 

Член 6 
Во член 61 став 2 се менува и гласи: 
„Бројот на делегатите во Собранието на Комо-

рата го утврдува Собранието на Комората со актот 
на член 606 од став 1 на овој статут, водејќи сметка 
во Собранието да биде претставено секое општо 
здружение и друга организација која има положба 
на општо здружение, со најмалку еден делегат." 

Ст, 3 и 4 се бришат-

Член 7 
Во член 63 по точка 9) се додаваат нови точ. од 

10) до 13), кои гласат: 
„10) покренува иницијатива за донесување за-

кони од значење за стопанството во целост; 
11) ја утврдува програмата на подготовките за 

општоЕтродна одбрана; 
12) решава за учеството на Комората во рабо-

тата на меѓународните и националните организации 
во странство; 

13) определува кои документи и податоци се сме-
таат за службена и деловна тајна-" 

Досегашните точ. од 10) до 18) стануваат точ. 
од 14) до 22). 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Работите што ги извршува Собранието на Ко-

мората според законот и работите на Собранието 
утврдени со овој статут не можат да му се доверат 
на извршниот орган ниту на други тела на Комо-
рата. 

Член 8 
Член 65 се менува и гласи: 
„Седница на Собранието на Комората свикува 

Извршниот одбор, по своја иницијатива или на 
предлог од Претседателството на Комората." 

Член 9 
По член бб се додава нов член 66а кој гласи: 

"Член 66а 
Делегатите во Собранието на Комората за сво-

јата работа лично им се одговорни на органите на 
организациите на здружен труд односно на собра-
нието на општото здружение во кое се избрани. 

Органите на организациите на здружен труд 
можат преку собранието на општото здружение да 
го отповикаат својот делегат во Собранието на Ко-
мората. 

Ако делегатот на организацијата на здружен 
труд не постапува според насоките, собранието на 
општото здружение во кое е избран ќе ги извести 
за тоа организациите на здружен труд и може да 
предложи покренување постапка на неговото отпо-
викување.14 

Член 10 
Член 67 се менува и гласи: 
„Извршниот одбор на Собранието на Комората 

е колективен извршен орган на Собранието на Ко-
мората. 

Членовите на Извршниот одбор ги избира Соб-
ранието на Комората од редот на своите членови 
и од редот на делегатите во собранијата на општите 
здруженија и на другите организации што имаат 
положба на општо здружение. \ 

Бројот на членовите на Извршниот одбор го ут-
врдува Собранието на Комората со одлуката за нив-
ниот избор" 
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производи на земјоделската и прехранбената ин-
дустрија. Ќе се создаваат можности за пензиони-
рање на земјоделците од старечктгге домаќинства. 

Со даночната политика и со други мерки ќе се 
влијае врз намалување на користењето на обра-
ботливото земјиште за неземјоделски цели и врз 
намалување на необработените површини. 

Со кредитната политика на банките и со други 
мерки ќе се обезбедат поповолни услови за креди-
тирање на откупот на земјиште врз долгорочна ос-
нова заради проширување на обработливите повр-
шини во општествениот сектор на земјоделството за 
50.000 ха, како и за други форми на проширување 
и за уредување и заштита на земјиштето. 

Со мерките на економската политика и со пре-
земање на соодветни активности ќе се создаваат 
услови за побрз развој на земјоделското задругар-
и в е и на организациите на кооперанти и за јакнење 
на материјалната основа на нивниот развој. 

5. Со подобра организација и со активности на 
организациите на здружен труд од областа на соо-
браќајот и на корисниците на сообраќајните услуги 
и со мерки на општествено-политичките заедници 
ќе се поттикнува преориентацијата од патниот на 
железнички, поморски и речен сообраќај. Во рам-
ките на своите надлежности општествено-политич-
ките заедници ќе преземаат мерки заради реализа-
ција на договорената сообраќајна политика на -Ју-
гославија и подобрување на условите за стопани-
сување на железничкиот сообраќај. Со економските 
мерки, со политиката на цените на горивото и со 
други мерки ќе се дестимулира ориентацијата кон 
превоз на стоки во патниот сообраќај на подолги 
релации. Ќе се создаваат услови за зголемување 
на учеството на домашниот сообраќај во превозот 
на стоки во извозот и во увозот и за зголемување 
на девизниот прилив на сите видови сообраќај и 
транзит. 

Ќе се води политика на побрз развој на ж е -
лезничкиот сообраќај заради зголемување на пре-
возот на стоки и патници и на неговото учество во 
вкупниот копнен транспорт. Самоуправните орга-
низации и заедници ќе ја продолжат работата врз 
електрификацијата, оспособувањето и изградбата 
на одделни делници на магистралните пруги за по-
големи брзини и осен притисок од стратегиско 
значење, како и работата врз зголемувањето на 
степенот на безбедноста и превозната моќ и набавка 
на влечни и возни средства за превоз на стоки и 
патници, со вложување во оние инвестиции коп, со 
подобра организација на сообраќајот, порационално 
користење на капацитетите и повисок квалитет на 
услугите и безбедноста, ќе дадат поголеми ефекти. 
Во согласност со Општествениот договор за сообра-
ќајната политика на Југославија, федерацијата, 
републиките и автономните покраини, со мерките 
и со активностите од својата надлежност, ќе ги 
поттикнуваат организациите на здружен труд, ca?.io-
управните интересни заедници и заедниците на 
здружен труд за меѓусебна деловна и планска сора-
ботка, со самоуправни спогодби за основите на 
плановите, односно со меѓусебно усогласените пла-
нови на гранките на сообраќајот, да ја утврдат 
поделбата на трудот и конкретните програми за 
развој. 

Во рамките на модернизацијата на магистрал-
ната патна мрежа приоритет ќе има • изградбата на 
Автопат на братството и единството и на на јфрек-
вентните правци — делници на автопатот „север-
-југ", како и редовното одржување на магистрал-
ната патна мрежа. 

6. Организациите на здружен труд од турис-
тичкото стопанство ќе преземат активности за 
подобра организација на трудот, подобро користење 
на капацитетите, организирање на соработка и по-
врзување со капацитетите во домашната рако-

творба, продолжување на туристичката сезона, 
зголемување на вонпансионоките услуги во турис-
тичкиот промет; интензивирање на туристичката 
пропаганда и подобрување на снабдувањето на ту-
ристичката потрошувачка. Федерацијата, републи-
ките и автономните покраини, со мерките на еко-
номската политика, ќе ги поддржуваат ваквите 
активности заради подобрување на условите за сто-
панисување, на јакнењето на -конкурентноста на 
туристичката понуда на меѓународниот пазар и на 
зголемувањето на девизниот приход од туризмот. 
До крајот на првото тримесечје на 1981 година ќе 
се донесе одлука за условите под кои динарите 
остварени за давање услуги и за продажба на стоки 
се пресметуваат како девизен прилив. 

Републиките и автономните покраини треба да 
го насочуваат натамошниот развој на туристичкото 
стопанство во правец на поповолно користење на 
расположивите капацитети за сместување, проши-
рување на содржината на туристичката понуда и 
изградба на нови капацитети за сместување на ту-
ристи и за други туристички услуги структурно 
приспособени кон тенденциите во меѓународната 
туристичка побарувачка, а за таа цел посебно ќе 
го поттикнуваат здружувањето на трудот и сред-
ствата и другите форми на потрајно интересно по-
врзување на организациите на здружен труд 
непосредно и посредно заинтересирани за зголему-
вањето на странскиот туристички промет. Во 1981 
година ќе се применува попуст на цените на бен-
зинот со бензински бонови. Со договорот на репуб-
ликите и автономните покраини, на стопанските 
комори и на туристичкото стопанство потребно е да 
се утврди програма на мерките и активностите, 
заради поефикасен развој на туризмот. 

7. Со подобра организација на станбената из-
градба, со мерките на опште ствено-политичките 
заедници и со другите мерки ќе се обезбеди по-
брза и порационална станбена и придружба ко-
мунална инфраструктурна изградба и континуитет 
на станбената изградба. Потребно е и натаму да 
се создаваат услови здружениот труд да оствари 
решавачка улога во спроведувањето на станбената 
политика и станбената изградба. 

Со зголемување на ефикасноста на трудот и 
одговорноста на учесниците во станбената изград-
ба во извршувањето на програмите и задачите ќе 
се обезбеди поголема рационализација, скратување 
на роковите на изградбата и забавање на растежот 
на трошоците. Потребно е да се зајакнат мерките 
и напорите кон унапредување на функционирање-
то на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на домувањето, заради обезбедување на 
решавачка улога на работните луѓе и на граѓаните 
во утврдувањето и остварувањето на станбената 
политика. Со мерките на општествено-политичките 
заедници, посебно на општините, како и на само-
управните интересни заедници од областа на до-
мувањето, ќе се создаваат услови за што поне-
посредно учество на станарите, на куќните совети 
и на месните заедници и на давателите на станови 
на користење во управувањето и користењето на 
станбениот фонд. 

Инвестициите во станбената изградба реално 
ќе бидат на нивото на претходната година. Оп-
штествената станбена изградба ќе се финансира 
од чистиот доход, а од доходот ќе се намируваат 
обврските за остварување на солидарноста во из-
градбата и користењето на становите, утврдени со 
закон. Потребно е да се обезбеди наменско корис-
тење на средствата за станбена изградба. 

.Со мерките на даночната и кредитната поли-
тика и со други мерки ќе се поттикнуваат раз-
личите форми на ангажирање на-личните средства 
на граѓаните заради решавање на нивиште стан-
бени проблеми, ќе се унапредува станбеното за -
другарство, ќе се овозможува претплата на ста-
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царско право, наменско штедење за стан и сл. Ќе 
се поттикнува м изградбата на станови за пазарот. 

Ќе продолжи процесот на постепеното угосла-
сување на станарините со градежната цена на ста-
нот, притоа водејќи сметка за политиката на еко-
номска стабилизација, за животниот стандард и 
ѕа политиката на цените, со истовремено воведу-
вање ка субвенционирање на ст ана риши те за гра-
ѓаните и за домаќинствата со пониски примања. 
Трошоците за изградба на комуналната инфра-
структура, што ја .придружува станбената изградба 
и ' домувањето, сразмерно ќе се распоредуваат врз 
сите корисници на таа инфраструктура и со тоа 
ќе се растовари цената на станот. 

8. Ќе се води активна политика на побрзо 
продуктивно вработување и порационално ангажи-
рање на работниците во материјалното производ-
ство. Со мерките на економската политика, со по-
себното планирање на кадрите во организациите на 
здружен труд и во другите самоуправни организа-
ции и заедници, ќе се создаваат услови за побрзо 
вработување на младите школувани кадри. Со раз-
војот на системот за стекнување и распределба на 
доходот, со планирањето, насочувањето и школу-
вањето на кадрите и со мерките на органите на 
ошштествено-политнчкпте заедници ќе се создаваат 
услови за вработување на работниците во дејнос-
тите што оскудеваат во кадри, како што се рудар-
ството, шумарството, градежништвото и слично. 

Со мерките на општествено-политичхите заед-
ници, на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници ќе 
се создаваат услови за зголемено вработување по 
пат на воведување втора смена и други фор АШ на 
гроЕеќесменска работа. Ќе се преземат мерки за 
да се намали суштествено обемот на прекувреме-
ната и дополнителната работа, работата по договор 
за дело и вработувањето кз пензионирани лица. 
Ќе се преземат мерки за посуштествено забавање на 
вработувањето во заедничките служби на органи-
зациите на здружен труд, во самоуправните инте-
ресни заедници и во органите на спштествено-
поллтичките заедници, како и за порационално 
распоредување и ангажирање на работниците вра-
ботени во нив. 

Заради остварување на политиката на врабо-
тување, ќе се преземаат мерки и активности за 
надминување на проблемите во врска со ^ у с о -
гласеноста помеѓу структурата и регионалниот рас-
поред на кадрите и потребите на организациите 
на здружен труд и за приспособување кон техно-
лошките и организационите промени во процесот 
на производството, што ќе се решава преку обра*-
зовниот систем, со развој на системот на профе-
сионална ориентација и преквалификација и со 
обезбедување на поголема територијална и гранска 
(подвижност на работниците, а особено со здру-
жување на трудот и средствата на организациите 
на здружен труд од развиените подрачја и орга-
низациите на здружен труд од стопански недо-
волно развиените подрачја, заради побрзо врабо-
тување во недоволно развиените подрачја. Ќе се 
создаваат услови за организациите на здружен труд 
од сто лански развиените подрачја да подигаат ка-
пацитети во стопански недоволно развиените под-
рачја, кои ќе се овозможат побрз пораст на вра-
ботеноста и на доходот, а посебно во изразито 
стопански недоволно' развиената Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово. 

Републиките, автономните покраини, општините 
и организациите на здружен труд ќе преземаат 
мерки за развој на малото стопанство заради за-
доволување на потребите од производи и услуги 
и заради »создавање услови за зголемување на 
вработеноста. Ќе се создаваат олштествеио-економ-
<зјш ;> илс^и за забавање на преминувањето на на-

селението од земјоделството и од село во неземјо-
делските дејности и во градовите. Ќе продолжи соз-
давањето на услови за успешно обезбедување на 
враќањето и прифаќањето на работниците прив-
ремено вработени во странство. 

9. Потребно е да се донесе општествен договор 
за стратегијата на технолошкиот развој и програ-
ма на мерки до крајот на првото полугодие на 
3981 година со што ќе се создадат ус леви за нама-
лување на технолошката зависност од" странство и 
за побрз развој на сопствената технолошка, наука 
и знаења. Ќе се утврди политиката и критериумите 
за трансфер на технологијата од развиените земји 
и за трансфер на технологијата меѓу организациите 
па здружен труд во земјата и ќе се обезбеди пора-
ционален увоз на технологија и примена на знае-
њата врз пошироки основи што ги даваат совре-
мените технолошки решенија. Ќе се создаваат 
услови за побрз развој на дејностите што придо-
несуваат за модернизација и за технолошки нап-
редок и подобрување на положбата на земјата во 
меѓународната стоковна размена, како што се ма-
шиноградбата. електроиндустријата, електроника! а, 
производството на сообраќајни средства и хемиска-
та индустрија. Ќе се интензивира работата врз по-
брза изградба на единствениот југословенски систем 
на технолошки информации. 

Републиките и автономните покраини со своите 
прописи ќе утврдат определен процент од вред-
носта на увезената технологија организациите 
на здружен труд да го насочуваат наменски за уна-
предување на домашната технологија и ќе ги 
поттикнуваат да издвојуваат дел од акумулацијата 
за развој на технологијата. 

Понатаму ќе се унапредува самоуправното ор-
ганизирање на науката. Плановите на истражувач-
ката работа и применувањето на научните резул-
тати треба да бидат составен дел на плановите за 
развој на организациите на здружен труд. Со 
програмите за научни истражувања ќе се обезбеди 
поделба на работата и специјализација во научно-
истражувачките организации. 

Ќе се донесат прописи за југословенските стан-
дарди и за техничките нормативи, како и други 
прописи заради забрзување на рационалната суп-
ституција на увозните суровини и производи со 
домашни, заради зголемување на извозот, заради 
поттикнување на поголеми заштеди во енергија и 
подобрување на квалитетот на производите. 

Стопанската комера на Југославија, заедно со 
стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини, ќе ги утврди до 
крајот на првото полугодие 1981 година критериу-
мите и постапката: за купување и порационално 
користење на постојните лиценци, тргнувајќи од 
принципот да им се овозможи, при увозот, кори-
стење на технологија на другите заинтересирани 
организации на здружен труд во земјата и купу-
вањето на лиценци да биде врзано за повисоки 
форми на производствена и деловно-техничка со-
работка, за развој на сопствена технологија, за 
ширење на пазарот и на можностите за пласман 
на стоките, пред се за извоз, како и за извоз на 
технологија во други земји, врз рамноправни ос-
нови. 

10. Општествено-политичките за епици и само-
управните организации и заедници ќе преземаат 
мерки и активности за поуредно снабдување на 
пазарот и за отстрануње на растројствата во снаб-
дувањето на пазарот, како и на причините што го 
пречат функционирањето на единствениот југосло-
вански пазар. Ќе се утврдат материјалните биланси 
еа поважните суровини и репродукциони матери-
јали и стоки за широка потрошувачка од домашно 
производство и од увоз и мерките за нивната реа-
лизација. Материјалните биланси ќе ги утврди 
Сојузниот извршен совет во соработка со репуб-
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ликите и автономиите покраини, со Стопанската 
комора на Југославија и со Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство. 

За одделни позначајни производи ќе се склу-
чат општествени договори и самоуправни спогодби 
со кои ке се обезбеди реализација на усвоените 
материјални биланси. Со тие договори и спогодби 
првенствено ќе се обезбеди снабдување со основ-
ните суровини и репродукциони материјали, како и 
со стоките за широка потрошувачка од домашни 
извори и ќе се утврди, во рамките на платнобиланс-
ните позиции на републиките и на автономните 
покраини, обемот и начинот на обезбедување на 
потребните девизи за увоз на основните суровини 
и репродукциони матер иј али и на стоките за ши-
рока потрошувачка, односно на увозните компо-
ненти за нивно производство. 

Во согласност со Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година за усогласување и насочување 
на тековите на општествената репродукција, со 
самоуправните спогодби склучени во рамките на 
самоуправните интересни заедници за економски 
односи со странство на републиките и на автоном-
ните покра иии ќе се искажат и обезбедат потреб-
ните девизни средства за конвертибилни и клирин-
шки плаќања за увоз на нафта, нафтени деривати 
и јаглен за коксирање, сразмерно со вкупната 
потрошувачка на нафтените деривати и коксот на 
нивната територија, во согласност со енергетскиот 
биланс на Југославија и со вкупно предвидените 
средства во платниот биланс на земјата. Во рам-
ките на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство, до 20 јануари 1981 
година со спогодби ќе се утврдат единствените кри-
териуми врз основа на кои ќе се регулира начинот 
и динамиката на обезбедувањето на девизи и нив-
ното здружување за увоз на нафта и јаглен за 
кодирање, кои ќе им се насочат на организациите 
на здружен труд што ќе вршат набавка, односно 
преработка на тие производи врз основа на спогод-
бите склучени во општото здружение на нафтеното 
стопанство и во општото здружение на црната ме-
талургија. 

До крајот на јануари 1981 година, со самоуп-
равна спогодба меѓу производителите на нафта и 
прометните организации од нафтеното стопанство, 
ќе се уреди обезбедувањето на рамномерно и под 
еднакви услови снабдување со нафтени деривати 
на сите подрачја на потрошувачката, вклучувајќи 
го и суровиот бензин согласно со утврдената потро-
шувачка во енергетскиот биланс на земјата. 

Ако на овој начин не се обезбеди рамномерно 
и под еднакви услови снабдување на сите подрачја 
на потрошувачката, Сојузниот извршен совет, во 
рамките на своите надлежности, а во соработка со 
извршните совети на собранијата на републиките 
и со извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, ќе презема соодветни мерки тоа 
да се обезбеди. 

Ако на начинот од претходниот став не се 
обезбеди редовно снабдување со нафтени деривати 
според утврдената динамика, републиките и авто-
номните покраини можат на организациите на здру-
на сите подрачја на потрошувачката вклучувајќи 
го и суровиот бензин согласно со утврдената потро-
шувачка во енергетскиот биланс на земјата. 

Во 1981 година, врз основа на искуството во 
примената на овие привремени решенија, ќе се 
утврди трајно решение до 1985 .година. 

Организациите на здружен труд, преку осигу-
рување на стабилни извори на суровини и репро-
дукциони материјали и со зголемување на произ-
водството ќе обезбедат редовно снабдување на па-
зарот со производи за потребите на населението. 
Со самоуправни спогодби ќе се утврдат потрајни 
меѓусебни односи меѓу организациите на здружен 

труд заради обезбедување на потребните количест-
ва стоки, на динамиката и роковите за испорака, 
на цените, стекнувањето и распределбата на дохо-
дот, девизите За увозни компоненти, навремено 
утврдување и распределба на стоковните и девиз-
ните контингенти и др. 

До крајот на првото полугодие на 1981 година 
ќе се донесе посебен договор за производството, 
усогласувањето на технолошкиот развој, за изво-
зот и увозот на основните фармацевтски суровини 
и полупроизводи, со тоа што тежиштето да биде врз 
производството кое придонесува за супституција на 
увозот и за" намалување на техничко-технолошката 
зависност на фармацевтската индустрија од стран-
ство. Со тој договор ќе се регулира обемот и дина-
миката на изградбата на суровинеки и преработу-
вачки капацитети, како и условите за поинтензивна 
научноистраживачка работа. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство на републиките и на авто-
номните покраини, во рамките на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство, во единствените критериуми за стекну-
вање на право на купување девизи, ќе го предви-
дат, најдоцна до 15 февруари 1981 година, начинот 
на обезбедување девизи за увоз на суровини за 
производство на лекови што не се произведуваат 
во земјата и за увоз на готови лекови што не се 
произведуваат во земјата, во согласност со потре-
бите на земјата утврдени со материјалните биланси, 
и тоа во рамките на платнобиланските позиции и 
девизнобиланените позиции на републиките и на 
автономните покраини. 

Сите општествено-политички заедници односно 
нивните соодветни инспекциски органи ќе презе-
маат решителни мерки за спречување на појавите 
на натурална размена, на врзани работи и на обу-
словување на размената со плаќање во странска 
валута. 

Заради подобро организирање на снабдувањето' 
во градовите и во. потрошувачките центри, собра-
нијата на општините и на градовите ќе преземаат 
мерки за подоследно спроведување на општестве-
ните договори за снабдување на населението со 
основни прехранбени производи, со огрев и други 
производи од значење за животниот стандард. 
Општествено-полптичките заедници во градовите 
и во поголемите потрошувачки центри ќе ја забрзаат 
активноста врз формирањето и подоброто функцио-
нирање на деловните и самоуправните интересни 
заедници за снабдување, во рамките на кои, со по-
врзување на производните и прометните организа-
ции на здружен труд, ќе се обезбеди сигурност и 
стабилност во снабдувањето на населението. 

Re се донесе програма на стоковните резерви 
за периодот од 1981 до 1985 година и, во согласност 
со тоа, ќе се утврдат трајни и стабилни извори на 
средства за нивно финансирање и за изградба на 
складишен простор, за да се обезбеди потребниот 
ооехм и структура на резервите на основни индуст-
риски суровини, репродукциони материјали и ^оп-
рема и на' основните земјоделски и прехранбени 
производи и поефикасно функционирање на систе-
мот на стоковните резерви, заради постигнување 
на стабилни односи во производството и на един-
ствениот југословенски пазар и јакнење на од-
бранбената способност на земјата. 

И. Политиката на цените во 1981 година ќе се 
води во согласност со целите на политиката на 
економска стабилизација, со тоа што растежот на 
цените да биде значително побавен од растежот во 
1980 година. При формирањето на цените, самоуп-
равните организации и заедници и сите други 
учесници во спроведувањето на политиката на це-
ните 'ќе тргнуваат од критериумите утврдени со 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените и при претходни 



Страна 2242 — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 31 декември 19$*) 

темелни анализи на влијанието на растежот на 
цените врз економската положба и врз односите на 
[производителите во примарната распределба и врз 
животниот стандард. Со договорот за^ спроведува-
њето на политиката на цените во 1981 година, што 
ќе се донесе до крајот на јануари, и со соодвет-
ните прописи ќе се утврдат мерките и условите 
за ефикасно спроведување на политиката на це-
ните. Со општествени договори и самоуправни 
спогодби на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници и на 
општествено-политичките заедници треба да се 
обезбеди во 1981 година растежот на цените да 
биде значително побавен отколку во 1980 година. 
Заради подобрување на конкурентската способност 
на стопанството, ќе се создаваат услови домашните 
цени да се движат што е можно поблиску до рас-
тежот на цените во развиените индустриски земји 
со кои го остваруваме поголемиот дел од економ-
ската размена. Наведените цели и задачи треба да 
се обезбедат: со поу сог ла сени стоковно-парични од-
носи; со јакнење на конкурентската способност на 
стопанството на светскиот пазар; со поголемо вклу-
чување во меѓународната поделба на Трудот и со 
поголемо влијание на светската продуктивност на 
трудот врз домашната продуктивност; со јакнење 
на квалитативни^ фактори на стопанисувањето и 
со посилно дејствување на економските законитос-
ти. Во рамките на ваквата политика на цените 
ќе се воспоставуваат и поусогласени односи во при-
марната распределба и во условите на стопанису-
вањето и со тоа ќе се придонесува кон отстрану-
вање на постојните диспаритет^! на цените. 

Спроведувањето на политиката на цените ќе се 
засновува врз Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените. Во 
спроведувањето на политиката на цените и при 
одлучувањето за цените, доследно ќе се примену-
ваат критериумите за формирање на цените и за 
општествена контрола на цените утврдени со за-
конот. Самоуправните организации и заедници и 
Заедниците за работи на цените, органите на оп-
штествено-политичките заедници и другите суб-
јекти на одлучувањето за цените максимално ќе се 
ангажираат врз спроведувањето на новиот систем 
на цените и ќе преземаат економски и други мерки 
и активности за неговото што поуспешно оствару-
вање. Заедниците за работи на цените и надлеж-
ните органи на општествено-политичките заедници 
ќе вршат општествена контрола на цените, и во 
случаите на отстапување од законот, ќе преземаат 
соодветни мерки за општествена контрола на це-
ните. 

Со општествени договори и самоуправни спо-
годби склучени во согласност со законот ќе се соз-
даваат услови за воспоставување на долгорочни 
односи на единствениот југословенски пазар по пат 
на јакнење на квалитативни^ фактори па стопани-
сувањето и ќе се регулираат и други прашања од 
значење за цените. Постојните самоуправни спо-
годби и општествени договори за формирање на 
цените ќе се усогласат со законот. Стопанската 
комора на Југославија и општите здруженија ќе 
го поттикнуваат склучувањето на самоуправни спо-
годби и општествени договори за цените. Ќе се 
преземаат мерки за пошироко поопштествување на 
политиката на цените со поцелосно остварување 
на улогата на здружениот труд во решавањето за 
цените и за општествената контрола на цените, 
при јакнење на неговата одговорност за оствару-
вањето на вкупните цели на економската политика 
и при намалување на влијанието на олштествено-
ѕполитичките заедници, а во рамките на определ-
бите увтрдени со закон. 

Во самоуправните спогодби и во општествените 
договори за цените организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници и 
фпштествено-политичките заедници ќе тргнуваат од 

политиката на стабилизација, со тоа што јакне-
њето на економската положба на организациите на 
здружен труд првенствено да се обезбедува со 
квалитативни фактори ца стопанисувањето, а про-
мените на цените да се усогласуваат во рамките 
на доходовно поврзаните производители со потро-
шувачите и прометните организации. 

Во согласност со политиката на развојот на 
енергетиката, со промени на целите ќе се усогла-
суваат паритетите на цените на одделни видови 
енергија. Ќе продолжи усогласувањето на цените 
на маслото за горење во домаќинството со цените 
за дизел-гориво, како и на цената за дизел-гориво 
со цената за бензин. Со политиката на цените и 
со други мерки на економската политика ќе се 
дестимулира производството и потрошувачката на 
мазут. 

Заштитните цени на основните земјоделски про-
изводи за 1982 година ќе се пропишат до 15 сеп-
тември 1981 година врз основа на критериумите 
утврдени со закон за формирање на цените и на 
упатството за применување на тие критериуми што 
ќе го донесе Сојузната заедница за работите на 
цените. 

Трошоците на прометот и другите услови на 
продажбата ќе се регулираат со самоуправни спо-
годби на организациите на здружен труд од об-
ласта на производството и прометот. Надлежните 
органи на општествено-политичките заедници ќе 
го следат спроведувањето на свие спогодби и ќе 
донесат прописи за височината на учеството на 
трошоците на прометот во продажната цена каде 
што тоа не е регулирано со самоуправна спогодба 
или не е во согласност со законот. 

Во републиките, автономиите покраини и опш-
тините, во согласност сц нивните материјални мож-
ности, со примена на компензации ќе се создаваат 
услови за намалување на влијанието на цените врз 
животните трошоци. 

Заедниците за работи на цените, органите на 
општествено-политичките заедници и другите суб-
јекти на решавањето за цените максимално ќе се 
вклучат, низ целосна општествена акција, во спро-
ведувањето на новиот систем на цените, ќе пред-
лагаат и преземаат економски и други мерки и 
активности за нивно што поуспешно остварување, 
за да се создадат услови непосредната контрола 
на цените да се сведува на што помала мера. 

12. Предвиденото зголемување на извозот на 
•стоки и услуги и неопходниот увоз на суровини и 
репродукциони материјали е основен предуслов за 
остварување на предвидениот растеж на производ-
ството и на политиката на економска стабилиза-
ција. 

Тежиштето во извозот ќе биде врз извозот на 
стоки и услуги со кои се остварува поголем деви-
зен ефект, и тоа првенствено на стоки од повисока 
фаза на преработката и на други производи засно-
вани врз поголемо учество на домашните ресурси, 
знаења и технологија во сите дејности, на храна 
и други земјоделски производи, опрема, бродови и 
технологија за услужните дејности. 

Заради остварување на предвидениот растеж 
на извозот на стоки и услуги, треба навремено, со 
мерки на економската политика, со активности на 
организациите на здружен труд, на самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и автономните покраини и на 
стопанските комори, да се обезбеди: 

1) со поцелосен развој и примена на системот 
на економски односи со странство да се обезбеди 
јакнење на улогата на здружениот труд во распо-
лагањето со девизи и да се зголеми економската 
мотивираност на организациите на здружен труд 
за зголемување на извозот и на девизниот прилив 
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Член И 
По член 67 се додава нов член 67а кој гласи: 

„Член 67а 
Извршниот одбор на Собранието на Комората 

од редот на своите членови избира претседател на 
Извршниот одбор. 

Претседателот на Извршниот одбор се избира 
за период од една година, според редоследот утвр-
ден со Деловникот на Извршниот одбор." 

Член 12 
Во член 68 на крајот од точка 5) наместо точка 

и запирка се става запирка и се додаваат зборови-
те: „и по потреба ич предлага на надлежните орга-
ни на управата доне-урпње на соодветни прописи"* 

Точ. 6, 14, 17 и 18 се бришат, а преостанатите 
точ. од 7 до 20 стануваат точ од 6 до 16-

Член 13 
Член 70 се менува и гласи: 
„Седницата на Извршниот одбор ја свикува 

претседателот на Извршниот одбор по своја иници-
јатива или на предлог од Претседателството на Ко-
мората." 

Член 14 
-По член 70 се додава нов член 70а кој гласи: 

„Член 70а 
Извршниот одбор на Собранието на Комората 

и неговите членови за својата работа се одговорни 
пред Собранието на Комората. 

Ако во постапката на разгледување на работата 
на Извршниот одбор Собранието на Комората ја 
оцени неповолно работата на тој орган, или на одде-
ли н негов член, Собранието на Комората може да го 
разреши од должноста Извршниот одбор или одде-
лни негови членови-" 

Член 15 
Во член 78 ставот 2 се менува и гласи: 
„Делегатите во координационите одбори можат 

да се избираат со мандат и за определена седница 
на координациониот одбор (променливост на деле-
гатите). водејќи сметка за соодветниот континуитет 
во разгледувањето на прашањата што веќе биле 
на дневен ред на седницата на координациониот 
одбор." 

Член 16 
Во член 79 ставот 2 се менува и гласи: 
„Претседател на Координациониот одбор избира 

Кооггпшациониот одбор од редот на своите членови." 
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Претседателот на Координациониот одбор се 

избира за период од една година." 

Член 17 
По член 88 се додава нов член 88а кој гласи: 

»,Член 88а 
Одредбите на член 66а од опој статут за одго-

ворноста на делегатите во Собранието на Комората 
сообразно се применуваат и вр° олго^" -оста на 
делегатите .во координационите одбори" 

Член 18 
Член 95 станува став 2 од член 94. 
По став 2 од член 94 се додава став 3 кој гласи: 
„Пленумот на секцијата од редот на своите чле-

нови избира претседател на пленумот за период од 
една година." 

Член 19 
По член 99 се додава нов член 99а кој гласи: 

„Член 99а 
Делегатите во Пленумот на секцијата за својата 

работа лично му се одговорни на органот на органи-
зацијата на- здружен труд што ги избрала. 

Организациите на здружен труд можат да ги 
отповикаат своите делегати во Пленумот на с е р и -
јата." 

Член 20 
Називот на дел VII „Претседател, потпретседа-

тел, генерален секретар и работници што ги име-
нува Извршниот одбор" се менува и гласи: Претсе-
дателство "на Комората, секретар на Претседател-
ството и работници што ги именува Извршниот од-
бор". 

Член 21 
Член 106 и називот на одделот над овој член се 

менуваат и гласат: 
„Претседателството на Комората 

Член 106 
Претседателството на Комората има осум чле-

нови што РП избира Собранието на Комората од ре-
дот на работниците на организациите на здружен 
труд или од редот на јавните и општествените ра-
ботници што се занимаваат со прашања на стопан-
ството, во согласност со Општествениот договор за 
кадровската политика по федерацијата. 

При изборот па члешт.ч на Прстсе-ат^л°твото 
Се води сметка за застапеноста на стопанството на 
републиките и на автономните покраини. 

Членовите на Претседателството се избираат за 
период од четири години. 

Членовите на Претседателството можат да би-
дат на постојана работа во Комората. 

Членот на Претседателството, на постојана рабо-
та во Комората, кој по истекот на мандатот не ќе 
биде распореден на друга должност, има право на 
личен доход што го имал на денот кога му преста-
нала функцијата член на Претседателството, како 
и други права од работа и врз основа на работа во 
согласност со општествениот договор за кадровската 
политика во федерацијата." 

Член 22 
Член 107 се менува и гласи: -
„Собранието на Комората од редот на члено-

вите на Претседателството на Комората избира 
претседател на Претседателството. 

Претседателот на Претседателството на Комо-
рата се избира за период од една година, според 
редоследот утврден со Деловникот на Собранието 
на Комората." 

Член 23 
Член 108 се менува и гласи: 
„Претседателството на Комората ја координира 

и ја усогласува работата на органите и телата на 
Комората врз основа на законот, Статутот и прог-
рамата за работа на Комората. 

Претседателството ги координира акивностите на 
општите здруженија и на другите организации што 
имаат положба на општо здружение. 

Претседателството на Комората се грижи за ос-
тварувањето на соработката со стопанските комори 
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на републиките и со стопанските комори на авто-
номните покраини, со Собранието на СФРЈ и со не-
говите собори, со Сојузниот извршен совет и со дру-

жите Сојузни органи, со општествено-политичките, 
'општествените и другите организации и заедници 
: Наѓ ниво на федерацијата, во согласност со овој ста-
тут," 

Член 24 
Член 112 се менува и гласи: 
„Претседателството на Комората се грижи за 

оперативното спроведување на одлуките и заклучо-
ците на Собранието и на Извршниот одбор и да би-
де работата на Комората усогласена со интересите 
на здруженото стопанство и со општите општестве-
ни интереси изразени во Уставот на СФРЈ, законите, 
општествените планови, општествените договори, 
овој статут, одлуките и заклучоците и другите акти 
на Собранието на Комората. 

Ако самоуправниот општ акт на Собранието на 
Комората или на И З В Р Ш Н И О Т одбор е во спротивност 
со сојузен закоп или со одредбите на овој статут, 
.Претседателството на Комората ќе го предупреди 
за тоа Собранието, односно Извршниот одбор и ќе 
предложи да го преиспита таквиот акт." 

Член 25 
Член 113 се менува и гласи: 
„Претседателството на Комората ја претставува 

Комората. 
Претседателот на Претседателството на Комора-

та, од името на Претседателството на Комората, ги 
претставува Комората и Претседателството на Ко-
ро мата. 

По заклучок на Претседателството, во опреде-
лени работи, Комората и Претседателството на Ко-
мората можат да ги претставуваат и одделни него-
ви членови." 

Член 26 
Член 114 сз менува и гласи: 
„Седница на Претседателството на Комората 

свикува и со нејзината работа раководи претседа-
телот на Претседателството, а во негово отсуство 
членот на Претседателството што ќе го определи 
Претседате пството. 

Начинот на работата на Претседателството поб-
лиску се уредува со неговиот деловник." 

Член 27 
Член 115 се менува и гласи: 
„Членовите на Претседателството на Комората 

се грижат за извршувањето на групи работи ед 
делокругот на Комората, според распоредот што го 
утврдува Претседателството. 

Членовите на Претседателството на Комората 
имаат право и должност да учествуваат во работа-
та на Собранието на Комората и на Извршниот од-
бор. 

Одредбите на член 70а од Статутот за одговор-
носта на извршниот одбор и на неговите членон:! 
сообразно се применуваат врз Претседателството на 
Комората и неговите членови." 

Член 28 
Чл- од 116 до 119 се бришат. 

Член 29 
Член 120 и називот на одделот над овој член се 

менува и гласи: 
; „Секретар на Претседателството на Комората 

Член 120 
Претседателството ЕШ Комората има секретар. 
Секретарот на Претседателството . помага во 

подготвувањето на седниците на Собранието, на Из-
вршниот одбор и на Претседателството и се грижи 
за спроведувањето на заклучоците на Претседател-
ството." 

Член 30 
Член 121 се менува и гласи: 
„Во имотните и другите правни односи Комора-

та, по правило» ја застапува секретарот на Претсе-
дателството, доколку Претседателството поинаку не 
реши." 

Член 31 
По член 121 се додава нов член 121а кој гласи: 

„Член 121а 
Секретарот на Претседателството на Комората го 

именува и го разрешува Извршниот одбор на Соб-
ранието на Комората. 

Секретарот на Претседателството на Комората 
се именува на период од четири години« со тоа што 
може да биде повторно именуван само за уште еден 
мандатен период. 

Секретарот на Претседателството за својата ра-
бота одговара пред Извршниот одбор на Собранието 
на Комората и пред Претседателството на Комо-
рата." 

Член 122 се брише. 

Член 33 
Член 123 се менува и гласи: 
„Претседателството на Комората има помошник-

-секретар. 
Одредбите на член 127 од овој статут се одне-

суваат и на помошник-секретарот на Претседател-
ството, со тоа што помошник-секретарот за својата 
работа му одговара и на секретарот на Претседа-
телството." 

Член 34 
Чл. 109, 110 и 111 стануваат чл. 127а, 1276 и 127в. 

Член 35 
Член 124 се менува и гласи: 
„Одредбите на член 127а од овој статут сообраз-

но се применуваат и во однос на секретарот на 
Претседателството/ и на помошник-секретарот на 
Претседателството." 

Член 36 
По член 144 се додава нов член 144а кој гласи: 

„Член 144а 
Тргнувајќи од принципот на заменливост на 

кадрите на одговорни функции и на примена на 
едногодишен мандат на претседателот, односно на 
претседавачот, како и на рамномерна застапеност 
на републиките и на автономните покраини при 
изборот на лица на тие функции, мандатот на прет-
седателот на Извршниот одбор на Собранието на Ко-
мората, на претседателот на Претседателството на 
Комората, на претседателот на Надзорниот одбор, 
на претседателот на Координациониот одбор и на 
претседателот на Пленумот на секцијата трае една 
година и на овие функции секоја година се избираат 
лица од друга република или автономна покраина, 
но така што во времето од осум години на .секоја 
од тие функции да бидат избрани лица од -секоја 
република односно автономна покраина." 
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Член 37 
Во член 132 став 3, член 133 став 3 член 135, 

•член 137 став 2, член 142, член 149 став 2, член IT8 
ет'. 1 и 3, член 163 став 2 и член 170 став 1 зборо-
вите: „Извршниот одбор" се заменуваат со зборе-* 
вите: „Собранието на Комората". 

Во член 148 став 1, член 158 став 2 и член 159 
зборовите: „Претседателот на Комората" се замену-
ваат со зборовите; „Претседателот на Претседател-
етвото на Комората." 

Во член 159 зборовите: ^потпретседателот на 
Комората" се заменуваат со зборовите: „членот на 
Претседателството што ќе го определи Претседател-
ството". 

Во член 109 став 3 зборвите: „генералниот сек-
ретар на Комората" се заменуваат со зборовите: 
„Претседателството на Комората". 

Во член 161 став 4 зборовите: ^генералниот сек-
ретар на Комората" се заменуваат со зборовите: 
„раководителот на Работната заедница". 

Во член 1G9 стаз 4 зборовите: „генералниот сек-
ретар на Комората" се заменуваат со зборовите: 
„секретарот на Претседателството на Комората". 

Член 38 
Организацијата и работата на органите и тела-

та на Комората ќе се усогласат со одредбите на оваа 
одлука во рок од три месеци од денот на нејзиното 
влегување во сила. 

Член 39 
Оваа одлука е полноважна кога ќе ја потврди 

Собранието на СФРЈ. 

Член 40 
Се овластува Извршниот одбор на Собранието 

на Комората да го утврди пречистениот текст на 
Статутот на Сопанската комора на Југославија. 

Член 41 
Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ, а влегува воч сила осмиот ден од денот на 
објавувањето. 

Бр. 0210/16 
14 април 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора 

на Југославија, 
Илија Бакиќ* е. р-

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 32 став 2 од За-
конот за здружување на организациите на здружен 
труд во општи здруженија и во Стопанската ко-
мора ^ на Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 25 "декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПАЛЕНИТЕ И ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА СТАТУТОТ НА СТОПАНСКАТА 

КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се потврдуваат Измените и дополненијата на 
Статутот на Стопанската комора на Југославија, 

што ги донесе Собранието на Стопанската комора 
на Југославија, на седницата одржана на 14 април 
1980 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 350 
25 докине рп Hf80 година 

Белград 
Председател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драге сл ав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
- Зоран Полич, е. р. 

1153. 

Врз основа на чл. 102, 106, 108 и 109 од Законот 
за основите на системот на општественото планира-
ње и за Општествениот план на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. G/76), Сојузниот извршен 
совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, Извршниот совет-на Собранието на 
СР Црна Гора, Извршниот совет на Саборот иа СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собран]ЈОТО на СР 
Македонија, Р1звршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Србија, Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово и Извршниот совет на Собранието на САГ! 
Војводина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 
ГОДИНА ЗА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА И ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА 
ДРУГИТЕ ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ ВО 
ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И БЕЗБЕД-

НОСТА НА ЗЕМЈАТА 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат заедничките ин-

тереси и цели за создавање на материјални и други 
услови за остварување и развој на општонародната 
одбрана и* општествената самозаштита, што ттзеба да 
се постигне во периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 2 
Поаѓајќи од достигнатиот степен на развојот на 

земјата и на нејзината одбрана и заштита, од про-
тпвречностите во меѓународните односи, од нужно-
ста за зачувување на независноста и од натамошниот 
развој на југословенското социјалистичко самоуп-
равно општество, а заради јакнење на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита како ин-
тегрален дел на целокупниот општествен развој, 
учесниците на овој договор се согласија да ги утвр-
дат со овој договор заедничките интереси и цели 
на" развојот на Југословенската народна армија и 
на другите компоненти на општонародната одбрана 
и на општествената самозаштита за периодот од 
1981 до 1985 година, материјалните и другите усло-
ви. како и задачите, мерките и активностите за ос-
порување на договорениот развој и, -во рамките на 
своите надлежности, да ги поттикнуваат самоуправ-
ните организации и заедници и општествено-поли-
тичките заедници, во согласност со своите матери-
јални можности, да ја организираат и подготвуваат 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита како единствена и трајна самоуправна функ-
ција. 
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Член 3 
Основни заеднички интереси и цели на развојот 

на народната одбрана и на безбедноста на земја-
та се: 

1) јакнење на вкупниот развој на земјата што 
обезбедува посилна одбрана и заштита на слободата, 
независноста, суверенитетот и територијалната це-
локупно^; 

2) развој на социјалистичките самоуправни оп-
штествено-економски односи што обезбедуваат ра-
ботните луѓе и граѓаните непосредно и во делега-
тскиот систем да решаваат за сите прашања на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаш-
тита ; 

3) натамошен развој на сите компоненти на си-
стемот на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита; 

4) подготвување на мерки, обезбедување на ус-
лови и оспособување на органите и организациите 
во општествено-политичките заедници за успешно 
функционирање на општественото уредување во 
во ј f : 

5) оспособување на стопанските и на општестве-
ните дејности за брзо преминување на работа и фун-
кционирање во сите услови и форми на агресија, а 
посебно оспособување на работните луѓе и на граѓа-
ните — обврзници на работната обврска за извршу-
вање на работите и работните задачи во војна. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласија да се 

продолжи натамошното усовршување на организа-
цијата и кадровската и техничката модернизација, 
како и да се зголемат борбените а посебно огнените 
можности на воените и на мирновременските еди-
ници на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. За таа цел треба 
да се обезбеди: 

1) со развојот и модернизацијата на Југословен-
ската народна армија понатаму да се осовремену-
ваат видовите и родовите и борбените системи за 
противвоздушна, противоклопна и противдесантна 
борба и уште повеќе да зајакне Југословенската на-
родна армија за да одговори на барањата на совре-
мената војна; 

2) да продолжи техничката модернизација на 
Југословенската народна армија заснована првен-
ствено врз истражувачко-развојните и производ-
ствените капацитети во земјата и врз нивната мо-
дернизација, како и со уважување на потребите на 
народната одбрана, а во согласност со соодветните 
критериуми, да и се дава предност на изградбата на 
капацитети во оние републики и автономни покра-
ини во кои наменското производство до сега доволно 
не се развиваше; 

3). да се интензивира работата врз развојот, ос-
војувањето и побрзото остварување на производ-
ството на вооружување и воена опрема, како и врз 
усовршување на технологијата на други материјали 
за потребите на тоа производство; 

4) да се усовршуваат обуката и военото школ-
ство сообразно со организациската и техничката мо-
дернизација на вооружените сили и да се усогласат 
со развојот на школскиот систем во целост; 

5) системот на заднинското обезбедување, особе-
но на неборбените потреби, уште повеќе да се пот-
пира врз производствените и услужните капацитети 
на општеството, што Ќе се користат во евентуална 
војна. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласија во пе-

риодот од 1981 до 1985 година во буџетот на федера-
цијата да се обезбедат постојани и стабилни сред-
ства за финансирањето на Југословенската народна 
армија во износ од 5,80% од остварениот национа-
лен доход на Југославија, по теку штите цени. 

Член 8 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-

ки територијалната .одбрана и понатаму да Се раз-
вива врз единствените основи и критериуми што ги 
даде Врховниот командант на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, така што таа да биде силен и масовен дел на 
единствените вооружени сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и најширока 
општонародна форма на организирањето и подго-
твувањето на општеството за вооружена борба и 
други форми, на отпор против агресорот, како и ор-
ганизирана сила на општествената самозаштита, а 
особено заради заштита на објектите и реоните од 
посебно значење, со тоа што да се потпира врз опш-
тествено-политичките и општествените организации 
и да биде масовна школа за подготвување на сите 
работни луѓе и способни граѓани за сите форми на 
борба и отпор против непријателот. За таа цел 
треба: 

• 1) тежиштето во развочот на територијалната 
одбрана да биде врз натамошното зголемување и 
јакнење на тактичките единици во согласност со 
потребите и можностите на месните заедници, на 
организациите на здружен труд и на општините; 

2) првенствено да се јакне борбената способност 
на здружените единици на територијалната одбра-
на и во согласност со вкупното јакнење на воору-
жените сили на земјата да се опремуваат со поаде-
кватчо вооружување; 

3) да продолжи опремувањето на единиците на 
територијалната одбрана со современи борбени сре-
дства, особено со вооружување за противоклопна 
борба, противвоздушна одбрана, за диверзантски и 
противдиверзантски дејствија и со средства за ог-
нена поддршка, првенствено од домашно производ-
ство: 

4) помасовно да се вклучуваат во територијал-
ната .одбрана младината и жените; 

5) да се интензивира истражувачко-развојната 
работа врз усвојување на соодветното вооружување 
и воена опрема специфични за потребите на тери-
торијалната одбрана, во соработка со Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана; 

6) со организациеко-формацискс усовршување, 
опремување со современи средства за врски и ко-
мандување, како и со унапредување на обуката, да 
се зголемува ефикасноста на работата на 'штабовите 
и на командите, со посебно оспособување за работа 
врз привремено заземената територија. 

Член 7 
Поаѓајќи од значењето на заштитата и на спа-

сувањето на населението, на материјалните, култур-
ните и други вредности и добра од воени дејствија, 
елементарни и други несреќи, неопходно е во перио-
дот од 1931 до 1985 година со поинтензивни подготов-
ки да се обезбеди поголемо оспособување на цивил-
ната заштита во самоуправниот одбранбеио-зашти-
тен механизам на земјата, така што цивилната заш-
тита со своето масовно и организирано дејствување 
уште повеќе да ги потсили општонародната одбрана 
и општествената самозаштита и со својата содржи-
на да ја зголеми нивната отпорност и квалитет. 

Учесниците на овој договор се согласија тежиш-
т е м во развојот на цивилната заштита да биде врз 
натамошното масовно подготвување на населението 
за лична и заедничка заштита и во подготвувањето 
и спроведувањето на мерките за заштита и спасу-
вање. Притоа ќе им се даде приоритет на засолну-
вањето. противпожарната заштита, првата медицин-
ска помош, на радиолошко-биолошко-хемиската за-
штита и на спасувањето од урнатини, на обуката, 
на материјално-техничкото опремување со потпира-
ње врз домашното производство и врз подобрувано-
то на оспособеноста на единиците и на штабовите на 
цивилната заштита, особено имајќи ги предвид спе-
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цифичностите и степенот на загрозеноста на голе-
мите градови и индустриските центри. Посебно вни-
мание ќе се посвети на изградувањето на засолниш-
та и на оспособувањето на постојните објекти за за-
солнување. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се спогоди ја служ-

бата за набљудување, јавување, известување и тре-
вожење понатаму да се развива и оспособува за да 
може навреме да ги открива сите видови опасности 
и да врши известување и тревожење за откриените 
опасности, а заради навремено подготвување и ак-
тивирање на силите за одбрана и заштита, како и 
да се формира потребниот број на визуелцо-набл>у-
дувачки станици во секое поголемо населено место, 
првенствено во приграничниот појас. 

Учесниците на овој договор се спогоди ја и во 
мир да се обезбеди во потребниот обем организира-
ност и функционирање на службата за набљудува-
ње, јавување, известување и тревожење за вонред-
ните потреби на општествено-политичкпте заедници. 

Тежиштето во развојот на службата за набљу-
дување, јавување, известување и тревожење треба 
да биде врз: пополнување со стручни кадри и обу-
чување на мирновременскиот и воениот состав, тех-
ничко опремување на центрите за известување и 
тревожење и на набљудувачката мрежа, доведува-
ње во согласност на нејзиниот развој и опремување 
со развојот и опремувањето на набљудувачите 

служби во вооружените сили, со меѓусебно поврзу-
вање на центрите за известување и тревожење од 
општините до федерацијата и поврзување на тие 
центри со центрите на воените служби за набљуду-
вање и известување, како и со сите извори на ин-
формациите, вклучувајќи го и населението. Посебно 
внимание ќе му се /посвети на оспособувањето на 
оние организации и служби што, во рамките на ре-
довната дејност, се занимаваат и со набљудување на 
определени појави за дејствување во случај на еле-
ментарни несреќи и други вонредни ситуации. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласија дека 

ќе преземат мерки: да се зголемуваат капацитетите 
на радио, радио-релејните, телеграфските и теле-
фонските врски во целост, а особено на врските за 
раководење во потесните општествено-политички 
заедници; да се заврши изградбата на радио-релеј-
ниот систем и да се забрза работата врз изградбата 
на системот на кабловската мрежа; побрзо да се ре-
шаваат проблемите на унификацијата и типизаци-
јата на средствата за врски и нивно поврзување во 
единствен систем на врските, односно меѓусебно по-
врзување на функционалните "системи за врски, ка-
ко и опремување со средства за криптозаштита, а 
посебно да се унапредува заштитата на системот за 
врски заради обезбедување на успешно и безбедно 
функционирање на врските БО сите услови. 

Со развојот на системот за врски, треба да им 
се обезбеди на раководствата на општествено-поли-
тичките организации, на службите за набљудување, 
јавување, известување и тревожење и на цивилната 
заштита непрекинатост на функционирањето на вр-
ските по пат на повеќе видови и повеќе канали. 

Член 10 
Поради големото значење на развојот на сто-

панските и општествените дејности за натамошното 
-јакнење на одбраната и заштитата, учесниците на 
овој договор се согласија дека ќе поттикнуваат во 
плановите на развојот на стопанските и општестве-
ните дејности во периодот од 1981 до 1985 година да 
се обезбеди поголема усогласеност на нивниот ошл-
тествено-економски развој со потребите на разводот 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита. 

Со плановите на самоуправните организации и 
заедници и на општествено-политичките заедници, 
како и со програмите ка развојот во стопанските и 
општествените дејности, треба со усогласување и 
реализација- на развојната политика да се создадат 
услови за интензивирање на производството на су-
ровини, енергија и храна со потпирање врз домаш-
ните извори и да се обезбеди тоа производство да 
не биде помало од потребите на потрошувачката во 
вонредни ситуации и во војна, во одделни региони 
да се постигне рационална покомплетна структура на 
производството и услугите, како и вкупниот развој, 
а особено преработувачката индустрија се -повеќе 
да се заснова врз домашните научно-технички. су-
ровинска и производствени потенцијали и така да 
се намалува зависноста од странство со обезбедува-
ње на што. порационална потрошувачка. 

Тргнувајќи од наведеното и имајќи ги предвид 
специфичните прашања што треба Да се решаваат 
во врска со што поуспешното функционирање на 
стопанските и општествените дејности во војна, уче-
сниците на овој договор се согласија: 

1) да се зголеми способноста за функционирање 
на енергетскиот систем во сите услови, вклучувајќи 
ги и воените, покрај другото и со изградбата на по-
мали капацитети (мали хидроцентрали, мали руд-
ници за јаглен и др.) и-резервни агрегати со по-
поволно разместување и подобра меѓусебна поврза-
ност, како и со поголема отпорност и запуштеност 
на сите објекти на енергетскиот систем. Посебно 
внимание ќе се посвети ка супституцијата на увоз-
ната енергија со домашна и, во врска со тоа: 

— на поголемото искористување на хидроеиер-
гијата, посебно на проточпите и малите акумула-
ции, на одржувањето и конзервацијата на постојни-
те локални хидроцентрали и термоцентрала на обе-
збедувањето подвижни извори на електрична енер-
гија со помала сила, на истражувањето и користе-
њето на уранот, на искористувањето на енергијата на 
ветрот, енергијата на сонцето, геотермалната енер-
гија, на биомасите, како и на производството на 
електрична енергија од хемиски извори и на осво-
јувањето на нови уреди, и нови суровини за произ-
водство на енергија; 

— на развојот на соодветна технологија и капа-
цитети за ' производство на сушен јаглен, брикет, 
кокс, полукокс, швелкокс, форм-кокс и' ел. од до-
машни видови јаглен, на одржувањето па производ-
ствато на рудниците со јамска експлоатација кои 
во мир немаат економично производство со давање 
на олесненија и ел., на добивањето на синтетички 
гас и течни горива од јагленот, на подоброто кори-
стење на јагленот, дрвната маса и цврстите согорли-
ви отпадоци со освојување на поекономични ложи-
ш т е уреди; 

— на интензивирањето на истражувањата на 
нафта и гас во сите подрачја на земјата, на добива-
њето на одделни течни горива од јаглен и битуме-
нозни шкрилци, на поголемото користење на алко-
холот, на подготвувањето на можности за значител-
но зголемување на црпењето на сурова нафта и гас 
од постојните лежишта, на создавањето на резерви 
на нафта, нејзини деривати и адитиви, како и на 
проучувањето на можностите исцрпените рудни ле-
жишта да се користат за складирање на нафта, гас 
и други добра: 

— на мешањето на природен и синтетички гас 
воопшто, а посебно во рамките на гасоводниот си-
стем ; 

2) побрзо да се развива производството на суро-
вини и друг репродукционен материјал, како и со-
бирањето на секундарни суровини и отпадоци, пр-
венствено оние што се увезуваат, а можат рацио-
нално да се обезбедат во земјата, со тоа што да се 
подготват најмалку оние количества што се неоп-
ходни за производство во војна, и во врска со тоа: 

— да се освојуваат челиците отпорни на високи 
температури, како и челиците со посебни својства 
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за специјални намени, освен челикот чијашто пот-
рошувачка е мала, а кои треба да се увезат и да се 
обезбедат во резервите; да се обезбеди поефикасно 
собирање на челичните отпадоци., имарли го предвид 
и собирањево во условите на вонга, кога се зголе-
муваат количествата на тие отпадоци и потребите 
за нивно користење; да се обезбеди освојување на 
производството на предредуцирани пе лети, како за-
мена за челичните отпадоци; да се работи врз заме-
на на железната руда за фришувањз со соодветни 
селекции на домашната руда; да се освои производ-
ството на некои феролегури, како и да се развијат 
капацитетите за производство на железна руда, на 
обоени метали (олово, цинк, боксит и др.) во согла-
сност со натамошните фази на преработка;-

— да се работи врз освојувањето на производи-
те во областа на карбохемијата (бензол, то лу ол кси-
лол, фенол, нафталин, антрацен ити.); да се оз ладеа 
со процесот за добивање на амониум сулфат од 
гипс и амонијак, со процесот на паралелно произ-
водство на цемент и сулфурна киселина од гипс, 
глина, кварц и пиритни изгоретини, со процесот за 
добивање сулфур од нафта, од природен гас и јаг-
лен, со добивање на фосфорна киселина и фосфат -
но ѓубре; да се користат отпадоците од земјодел-
ството и прехранбената индустрија и преку фермен-
тациони постапки да се добијат од скробни материи 
алтернативи за јаглени хидрати; поинтензивно да 
се користат отпадоците на хемиската индустрија; 

— особено интензивно да се работи врз освоју-
вањето на производството на фармацевтски сурови-
ни и готови лекови врз основа на домашни суро-
вини; да се изградат рационални нови капацитети 
на посигурни локации, а во еден дел да се разрабо-
тат и обезбедат полуиндустриски постапки за про-
изводство на суровини и лекови што сега не се про-
изведуваат во земјата и постапки со поедноставена 
технологија за постојното производство, како и да 
се конзервираат отпишаните капацитети што можат 
да бидат од значење за одбраната во војна; 

— посебно внимание Да им се посвети на суп-
станциите на суровиЕште и репродукциониот мате-
ријал за производство на облека, обувки и соодвет-
ни делови на воена опрема, како и на производите 
од гума; во врска со тоа да се работи врз подобрува-
ње на особините и проширување на областите за 
примена на домашната волна, каделата, ленот, сви-
лата, кожата, крзното и друго, .како и врз замената 
г а природните суровини со вештачки влакна врз 
база на целулоза, со синтетички влакна при обезбе-
дување на поголемо производство на мономери и 
други форми на гранулати во земјата, со регепе-
рирани текстилни влакна, со вештачка кожа и крз -
но и ел.; да се обезбедуваат замени за дефицитар-
ните хемиски средства (бои и други средства за из-
работка и доработка), како и за другите помошни 
материјали и прибери; што повеќе да се 'поедноста-
ват техничките процеси и користењето на располо-
живата опрема и изработката на соодветна про-
изводствена документации за изработка на облека, 
обувки и др., само во неколку основни броеви на 
големина; 

3) да му се посвети поголемо внимание на раз-
в е а т на агронп^устриспиот комплекс, особено со ор-
ганизирање на производството на земјоделски и 
прехранбени производи на сите расположиви повр-
шини со зголемување на добиточниот фонд, а по-
себно па ко РБ и, како и со создавање на залихи 
и резерви на прехранбени производи на полрачјата 
па росната потрошувачка, со стимулирање со соод-
ветни мерки на економската политика, заради оспо-
собување на земјата за намирување на потребите 
на населението и вооружените сили во војна, а осо-
бено со оаз.-чој на р ид е к о - пл а ни и е к i \ т е подрачја 

и со- о з гегање на рез^р^и на месо во ж р з добиток; 
притоа посебно внимание да се посвети на земјо-

делското и сточарското производство кое одговара 
на климатските и други услови на одделни региони, 
на подигањето на рентабилни преработувачки капа -
цитети врз база на суровини од сопствени и други 
подрачја, како и на натамошното изнаоѓање и оспо-
собување на извори вода за пиење. Посебно внима-
ние ќе се посвети на заштитата од поплави, мраз, 
загадување, растителни и добиточни, болести и 
штетници и чување на земјоделско-прехранбенитѕ 
производи и ДР-, имајќи ги особено предвид зашти-
тата на човековата средина и просторното уреду-
вање; 

4) да се обезбеди развој на сообраќајната ин-
фрастурктура и на сообраќајните средства што е 
можно повеќе во согласност со потребите на раз -
војот на одбраната и заштитата на земјата, со тоа 
што тоа да се постигне, пред се со: поголема сигур-
ност на вршењето на превозот; економичност на 
прзвозот; способност за приспособување на ф у н к -
ционирањето на сообраќајниот систем во различни 
услови; ^ р а м н о м е р н о територијално разместување 
на разните видови сообраќај; поголема пропусна 
моќ на сообраќајните јазли; изградба и оспособу-
вање на резервни сообраќајници и места за нато-
варување и растоварување, како и што поголема 
типизација и унификација на средствата. 

Учесниците на овој договор се согласни и да ги 
планираат активностите и да преземаат мерки за 
создавање на поповолни услови за побрз развој на 
малото стопанство, пред се преку развојот на по-
мали производствени, ремонтни и други услужни 
капацитети, домашни ракотворби ити., а особено е 
значајно тие капацитети да се развијат во оние 
региони каде што послабо се развиени стопанските 
дејности и во кои се поизразити миграционите 
движења. 

Во просторните урбанистички планови и во 
нивната реализација неопходно е да се вградуваат 
одбранбени и заштитни елементи, пред се со ^ р а -
мномерно лоцирање и развој на градовите и дру-
гите населени места, на производствените и у с л у ж -
ните капацитети, на објектите на инфраструктура-
та и др. 

Учесниците на овој договор се согласија да 
преземаат посебни мерки за јакнење на подготов-
ките на стопанските и општествените дејности за 
работа во војна и заради тоа да се остварува по-
требното меѓусебно поврзување на овие дејности, 
како и соодветна соработка на . заинтересираните 
општествени субјекти. Во рамките на тие подготов-
ки ќе се обезбедува сзгпституција на увозните, про-
изводи и суровини со * домашни, оспособување на 
граѓаните со работна обврска, изработка, чување и 
заштита на техничката и технолошката документа-
ција, како и подготвување на резервни делови, 
алати и додатни постројки за производство и вр-
шење на услуги во воени услови; изработка на 
планови за уредување на воените локации и под-
готовка на терените и објектите за изместување, 
како и за трајно фзчжционирање на определени 
капацитети на привремено заземена^ територија. 

Член 11 
Во рамките на постигањето на поголема е ф и -

касност на подготовките на општествените дејности 
за одбрана и отпор, учесниците на овој договор ќе 
преземат мерки за: 

— обезбедување на процесот за натамошно 
постојано оспособување, како и проникнување на 
целата настава во школите и образовните институ-
ции на сите степени на образованието, со содржи-
ни од интерес за општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита заради натамошно о п ф а -
ќање и подготовка на населението, а посебно на 
машката и женската младина, за да можат идејно-
политички, стручно, војнички и во поглед на ф и -
зичката готовност да се оспособат за извршување 
на одбранбените и заштитните задачи; за изработи 
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ка на наставни планови и програми за работа во 
војна; за набавка на наставни средства кои можат 
да се користат во теренски услови, како и средства 
за заштита на учениците и работниците; 

— натамошно развивање на информативно-
-пропагандната дејност во целина, а особено во 
врска со јакнењето на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита, за изградување на 
што поефикасен усогласен информативен систем за 
следење, насочување. раководење и извршување 
на задачите од областа на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита ЕО целата земја; зл 
натамошно унапредување на оспособеноста на ор-
ганите и организациите од информативно-пропа-
гандната дејност, а посебно за модернизација и оп-
ремање со мобилно радиодифузна, печатарска, 
филмска и друга техника, со средства за меѓусебно 
известување и спогодување и со други средства 
што обезбедуваат успешно функционирање на таа 
дејност во сите услови, како и за продолжување на 
процесот за освојување на производството на сред-
ства и репродукционен материјал за таа деј нс.ст 
(хартии, бои, матрици, филмски ленти. хемиска 
средства, радиоемисипни уреди, студиска и друга 
опрема и резервни делови); 

— развој на здравствената дејност врз совре-
мени принципи, што ги поттикнуваат пнтеграцио-
ните процеси, поделбата-на трудот, специјализација-
та П здружувањето врз самоуправни и СТЈ учни осно-
ви; изградбата на мрежата и капацитетите во со-
гласност со утврдените приоритети и со патолошка-
та на населението со обрнување поголемо внима-
ние ка основната здравствена заштита и на врвната 
медицина, како и за натамошно оспособување на 
сите региони на земјата за здравствено згрижува-
ње на населението и на вооружените сили во во;-
на, со тоа што да се усогласи изградбата на здрав-
ствени објекти и приспособување™ на други објек-
ти кон потребите на здравствената и социјалната 
заштита ЕО вонредни ситуации и во војка и да се 
обезбеди медицинска и друга опрема за маневарски 
болници, како и да се обезбеди потребната прерас-
пределба ка кадрите БО војна. Посебно внимание 
ќе му се посвети на обезбедувањето на подвижни 
екипи и лаборатории, како и на резерви на крв, 
лекови, санитетски материјал и др.; 

— обезбедување на потребен број работници од 
сите квалификации за функционирање на стопан-
ските и општествените дејности во војна, со орга-
низирање на работната обврска во мир која ги оп-
фаќа работниците во здружениот труд, нераспоре-
дени во вооружените сили и другите работоспо-
собни работни луѓе и граѓани од младината "и до-
маќинките до пензионерите, како и нивното струч-
но оспособување во мир за извршување на задачи-
те БО војна; 

— подобрување на условите и зголемување на 
активностите за организирано информирање, со-
бирање, образование, воспитание и подготвување 
на југословенските граѓани привремено вработени 
во странство заради нивна уште поголема поврза-
ност со земјата, со нејзината одбрана и заштита, 
со тоа што паралелно да се обезбедуваат што по-
добри .услови за нивно враќање PI прифаќање во 
редовни извонредни прилики. Заради тоа учесници-
те на овој договор се согласија, во согласност со 
економскиот и општествениот развој и со полити-
ката на вработување, и понатаму да ги развиваат и 
конкретизираат програмите на мерки и акции за 
постепено врќање па југословенските граѓани од 
странство и за нивно продуктивно работно анга-
жирање. Притоа ќе се користи поврзувањето на оп-
штествените и личните средства, ќе се зголемува 
можноста за вработување во малото стопанство, ќе 
се развиваат договорни ооганизации на здружен 
труд, кооперативни односи во земјоделството и др.; 

— поголемо интегрирање ка научноистражува-
даите потенцијали на општеството врз истражува-

њата на посамостоен сопствен развој во целина и 
намалување на зависноста од странство, посебно 
врз истражувањата на специфичните проблеми на 
развојот на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита за која изрази интерес Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана; усогласување на 
увозот на странска технологија со потребите на од-
браната и заштитата и обезбедување прибавените 
странски искуства најдобро да се користат за на-
тамошен развој на земјата и јакнење на нејзината 
одбрана и безбедност, како и паралелно со приба-
вувањето на странски искуства да се обезбедат 
програми и средства за продолжување на истражу-
вањата, натамошни вклучувања па одбранбено-за-
штптните содржини во сите научноистражувачки 
програми и проекти, како и пошироко користење 
на резултатите на науката ЕО областа на одбраната 
и заштитата нон развивање на соработка и финан-
сиско помагање на научноистражувачки-^ органи-
зации од страна на самоуправните интересни заед-
ници; 

— приспособување на програмите од културно-
-уметничка дејност за работа во воени услови; за 
чување и заши-га на културните добра, како и за 
разној на физичката култура во согласност со по-
требите на одбраната и заштитата на земјата. 

Член 12 
Имајќи ги предвид и потребите на општонарод-

ната одбрана и на општествената самозаштита, 
учесниците на овој договор се согласија дека е не-
опходно да се создаваат материјални и други усло-
ви за уште побрз развој на ридско-планинските 
региони, на приграничните подрачја и на остроните, 
а особено за побрз развој на соодветните стопански 
и општествени дејности. Посебно внимание ќе му 
се посвети на побрзиот развој на енергетските из-
вори воопшто, а особено на помалите капацитети 
на домашните ресурси; на развојот на соодветното 
земјоделско производство, а особено на сточарство-
то, на развојот на шумарството и на дрхтите изво-
ри на суровини, на преработката на земјоделски, 
шумарски и други суровини, како и на изградбата 
на соодветни индустриски капацитети коп можат 
рентабилно да работат во мир и да придонесуваат 
за задржување на населението на тие подрачја. 
Покрај тоа ќе се изградува инфрастурктура и ќе 
се создаваат други претпоставки за попо пио работ-
но ангажирање и живот на населението на овие 
подрачја а за таа цел ќе се преземаат селективни 
поттикнувачки мерки. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласеа посеб-

но внимание да му се посвети на унапредувањето 
на одбранбените подготовки во општеетвенс-поли-
тичките заедници, а особено на одбранбените под-
готовки на органите и организациите на управата 
и на самоуправните организации и заедници со 
оглед на нивната улога во подготвувањето и оства-
рувањето на плановите на одбраната, како и на 
нивните задачи во врска со вкупното функциони-
рање на општествено-економското уредување и оп-
штествено-политичкиот систем во мир и во војна. 

Член 14 
Тргнувајќи од потребите за поефикасна зашти-

та на луѓето и материјалните добра, неоходно е 
сите субјекти на општеството уште понеле да се 
ангажираат за понатамошно изградување и поскла-
ден развој на општествената самозаштита, како 
трајна уставна фзчткппја и составен дел ка редов-
ната дејност на секој субјект. 

За таа цел, учесниците на овој договор особено 
ќе ја насочат активноста: 

— врз натамошното побпштествувзње на без-
бедноста и општествената заштита, преку попот-
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полно и навремено образование, информирање на 
јавноста за општествено-политичките, општествено-
-економските и другите текови, проблеми и правци 
за нивно надминување во средините во кои работ-
ните луѓе и граѓаните работат и живеат, како и за 
прашањата од пошироко значење заради создавање 
на услови за непосредно учество на работните луѓе 
и граѓаните во координирани мерки и акции на 
одбранбено-заштитниот механизам, заради заштита 
на уставниот поредок, на самоуправниот систем, на 
општествената сопственост и на уставните слободи и 
права на рабовите луѓе и граѓаните; 

— во среднорочните планови, со секој нивни 
елемент да се опфатат и прашањата на безбедноста 
и заштитата, особено од аспектот на: спротивставу-
вањето на дејствувањето на надворешниот и внатре-
шниот непријател, меѓународниот тероризам, суз-
бивањето на криминалитетот, безбедноста на соо-
браќајот, заштита од пожари, физичкото и технич-
кото обезбедување на објекти и реони, на јавниот 
ред и мир, обезбедување на државната граница, 
заштита на тајните податоци и создавање на усло-
ви за нивното чување во согласност со важечите 
прописи ити.; 

— со развивањето на научноистражувачката 
работа да се поттикнува пронаоѓањето и освојува-
њето на домашна опрема за потребите на општес-
твената самозаштита, кака и да се придонесува за 
откривање на нови форми на дејствување на сили-
те за специјалну војна и за усовршување на заш-
титата и ефикасноста за спротивставување на не-
ријателот, посебно во областа на економските и 
другите односи со странство; 

— да се обезбеди понатамошен развој на мате-
ри ја лно-техничкото опремање (првенствено од до-
машни извори) и на осовременувањето за акционо 
јакнење и поефикасно функционирање на специја-
лизираните органи и служби за заштита на оп-
штеството, како и - потребен број на кадри со соод-
ветни стручни, работни и други к а в ^ ч т е т и во со-
гласност со усвоените општествени г<пипгтипи на 
кадровската политика заради што попотполно ос-
тварување на функцијата на целокупниот систем 
на општествената самозаштита; 

— самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници, според своите 
права, должности и можности, да Обезбедуваат 
средства и други услови за остварување на полити-
ката на развојот на општествената самозаштита 
утврдена со овој договор. 

Член 15 
Во согласност со уставот и со правата и должно-

стите на републиките и автономните покраини утвр-
дени со закон, учесниците на овој договор се согла-
сија за извршување па задачите од чл. 6 до 14 на 
овој догорео и за остварување на развојната поли-
тика утврдена со овој догорео да ги издвојуваат 
потребните средства според споите материјални 
можности, а најмалку 0,40°/о од својот национален 
доход, не сметајќи ги РО тоа средствата за изградба, 
опремање и одржување на засолништата. 

Член 16 
Во согласност со Одлуката на Претседателство-

то на СФРЈ за формирање на резерви, учесниците 
на ОБОЈ договор се согласија: ' 

— да се забрза формираните пополнувањето и 
заковувањето на стоковните резерви со основни 
прехранбени и индустриски производи од значење 
за одбраната на земјата во републиките и во авто-
носните покраини, како и да преземаат соодветни 
мерки во врска со тие резерви во општините и во 
определени организации на здружен труд, така 
што во 3 983 година да се постигне нивото на сто-
ковните резерви предвиден со Одлуката на Прет-
седателството на СФРЈ; 

— да се изнајдат и обезбедат трајни и стабил-
ни извори за финансирање на формирањето, по-
полнувањето и заковувањето на стоковните резерви 
на основни прехранбени и индустриски производи; 

— да се изнајдат и обезбедат трајни и стабил-
ни извори за финансирање на изградбата и опре-
мањето на потребен ек ла дишен простор; 

— да се поведе поширока општествена акција 
за создавање на залихи на основните прехранбени 
производи во домаќинствата, најмалку за 7 до 15 
дена војна; 

— да се усогласи изградбата па потребниот 
складишен простор со формирањето, пополнување-
то и заковувањето на резервите на основни пре-
хранбени и индустриски производи; 

— да се насочува разместувањето на стоковни-
те резерви на ридско-планинските подрачја, на 
островите и на геостратегиските подрачја во репуб-
ликите и автономните покраини; 

— да се создаваат поголеми резерви и залихи 
за снабдување на градовите и на другите потрошу-
вачки центри, за да се обезбеди адекватно нерам-
номерен распоред на залихите и земјата да се ос-
пособи за ^организирана одбрана во сите услови; 

— да се насочува разместувањето на парите, 
благородните метали и сличните вредности за вон-
редни потреби на земјата на подрачјата каде што в 
можно да се обезбеди соодветна заштита; 

— во општествено-политичките заедници и во 
организациите на здружен труд да се состават и 
меѓусебно да се усогласат плановите за евакуација 
и плановите за дисперзија на стоковните резерви, 
како и на потребните стоковни фондови, во соглас-
ност со потребите на вооружените сили и на насе-
лението. 

За таа цел, со општествени договори и самоуп-
равни спогодби треба да се утврди структурата, ко-
личеството и разместувањето на стоковните резер-
ви по носители, а освен тоа и мерките за лоцирање 
на пазарните вишоци на основни земјоделски пре-
хранбени производи, во согласност со потребите на 
потрошувачката за редовни и вонредни ситуации во 
мир. како и за војна. 

Член 17 
Тргнувајќи од тоа дека бројните општествени 

организации, како што се Сојузот на резервните во-
ени старешини. Дрвениот крст. Противпожарниот 
сојуз. Народната техника — Сојузот на организа-
циите за техничка култура (Авто-мото сојуз. Сојуз 
на радиоаматерите, Воздухопловен сојуз, Сојуз на 
астронаутичките и р а к е т и т е организации, сојузи на 
организации за активности на вода и под вода и 
др.), Стрелачкиот сојуз. Скијашкиот сојуз. Плани-
нарскиот сојуз. Сојузот на инженерите и технича-
рите, Сојузите на лекарските и фармацечтските 
друштва и сојузите на здравствените работници, 
„Партизан" — Сојуз на организациите за физичка 
култура и спортска рекреација, Сојузот на извид-
нипите и другите општествени организации, по сво-
јата програмска ориентација и npoi арените ак-
тивности, даваат значаен придонес за јакнењето 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита, учесниците на овој договор се согласија со 
своите среднорочни планови и мерки да го поттик-
нуваат развојот, да го помагаат опремањето и да 
создаваат Д Р У Г И ус пови за активности на општест-
вените организации во областа на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита во мир, како 
и за нивна подготовка за дејствување во војна. 

Учесниците на овој договор особено ќе ја по-
магаат и поттикнуваат активноста на општестве-
ните организации што придонесуваат кон организи-
рање и оспособување на работните луѓе и граѓани-
те. посебно на младите за вооружена борба и за 
други форми на отпор; за извршување на здрав* 
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ствени, социјални и други хуманитарни задачи; за 
Противпожарна заштита; за ширење на техничката 
култура и вршење на други работи од посебен ин-
терес за општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласија дека 

со своите среднорочни општествени планови, а .по-
себно со мерките на економската политика, ќе ja 
поттикнуваат и ќе ја обезбедат реализацијата на 
договорената политика во интерес на понатамош-
ното јакнење на единствениот одбранбено-заштитен 
механизам на земјата. 

Член 19 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

прифатат Сојузниот извршен совет, извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини 
кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ. собрани-
јата на републиките односно собранијата на авто-
номните покраини. 

Член 20 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
18 декември 1980 година 

Белград 
За Сојузниот извршен совет, 

Веселин Ѓурановиќ, е. р. 
претседател на Сојузниот извршен 

совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина. 

Миланко Реновица, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Момчило Демовиќ, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Перо Флековиќ, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Благој Попов, е. р. 

претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија. 

Јанез Земљарич, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Иван Стамболић е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Бахри Оручи, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

за Извршниот, совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Никола Кмезиќ, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот ка општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија, и на 
согласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седмицата на Соборот на републиките и 
покраините од 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1Ѕ81 ДО 1985 ГОДИ-
НА, ЗА РАЗВОЈОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-
РОДНА АРМИЈА И ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДРУ-
ГИТЕ ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ ВО ОБ-
ЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И БЕЗБЕД-

НОСТА НА ЗЕМЈАТА 
1 Се потврдува Договорот за основите на Опш-

тествениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година за развојот на Југословенската на-
родна армија и за утврдувањето на другите заед-
нички интереси и цели во областа на народната од-
брана и безбедноста на земјата, што го склучија "Со-
јузниот извршен совет,, извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини и го потврдија 
собранијата на сите републики и автономни покра-
ини. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 348 

25 декември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

1154. 
Врз основа на член 44 рд Законот за производ-

ството на вооружување и воена опрема („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/79) и чл. 101, 106, 108 и 109 
од Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за Општествениот план на Југо-
славија (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), Сојуз-
ниот извртен совет. Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија. Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина и Заедницата на инду-
стријата на вооружување и воена опрема на Југо-
славија, по овластување од организациите на здру-
жен труд што птзоизведуваат вооружување и воена 
опрема, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Учесниците на овој договор (во натамошниот 
текст: учесници) ги утврдуваат заедничките инте-
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реси и цели во развојот и производството на воо-
ружување и воена опрема, насоките i рамките на 
мерките на економската политика и на другите мер-
ки што треба да ги преземат органите на федераци-
јата, на републиките и на автономните покраини 
за остварување на утврдените заеднички цели и да 
ги уредуваат меѓусебните односи, права, обврски во 
остварувањето на заедничките интереси и цели, што 
треба да се остварат во периодот од 1981 до 1985 
година, согласно со Програмата за изградба и со 
Програмата за производство од Законот за произ-
водството на вооружување и воена опрема (во на-
тамошниот текст: Законот). 

Член 2 
Заедничките интереси и цели во развојот и про-

изводството (во натамошниот текст: производството * 
на вооружување и воена опрема во периодот од 1981 
до 1985 година се: 

1) долгорочно и сигурно обезбедување на пот-
ребните видови и количества на вооружување и во-
ена опрема за потребите на вооружените сили на 
СФРЈ и за други потреби на народната одбрана, во 
мир и војна; 

2) хармоничен развој на производството на воо-
ружување и воена опрема со кој се обезбедува оп-
тимално производство на вооружување и воена оп-
рема во мир и војна, во согласност со вкупниот 
општествено-економски развој на земјата; 

3) максимално користење на домашните сурови-
ни и репродукционен материјал и супституција, во 
најголема можна мера, на најважните суровини и 
материјали во производството на вооружување и 
воена опрема; 

4) воведување на современа техника, современи 
технологии и современа организација на процесот 
на работата, заради поголема ефикасност на сто-
панисувањето со општествени средства и намалува-
ње на трошоците на производството на вооружува-
ње и воена опрема; 

5) изградба на нови и модернизација, рекон-
струкција односно одржување и користење на пос-
тојните капацитети за развој и производство на во-
оружување и воена опрема според програмата за из-
градба од Законот при што, со уважување на пот-
ребите па народната одбрана, а во согласност со соо-
дветните критериуми, ќе и се дава предност на из-
градбата на капацитети во оние републики и авто-
номни покраини во кои тоа производство досега 
доволно не се развиваше; 

6) долгорочно непосредно поврзување на орга-
низациите на здружен труд што произведуваат воо-
ружување и воена опрема и другите организации 
на здружен труд што учествуваат во производството 
на вооружување и воена опрема; 

7) постојано усовршување, школување и обез-
бедување на стручните кадри неопходни за оптима-
лен развој и производство на современо вооружу-
вање и воена опрема; 

8) сестран развој на научноистражувачката ра-
бота и нејзино поврзување со научниот потенцијал 
на општеството: 

9) обезбедување и одржување на потребните ре-
зерви на суровини, репродукционен материјал и 
алати за производство на вооружување и воена 
опрема во мир и војна; 

Ш поттикнување и унапредување на соработка-
та со одделни земји, а пред се со неврзаните зем<и 
и со земјите во развој, врз основа на заемни инте-
реси и користи. 

Член 3 
Учесниците се согласни дека, во согласност со 

Законот, производството на вооружување и воена 
опрема е дејност од посебен општествен интерес. 

Член 4 
Имајќи ги предвид заедничките интереси и це-

ли утврдени во член 2 на овој договор, учесниците 
се согласија со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година, со општествените 
планови на републиките, со општествените планови 
на автономните покраини и со плановите на органи-
зациите на здружен труд кои произведуваат воору-
жување и воена опрема да се предвидат и да се обез-
бедат материјалните и други услови што, според 
програмата за изградба и програмата за производ-
ство се неопходни за производство на вооружува-
ње и воена опрема заради опремување на воору-
жените сили на СФРЈ и на другите субјекти на 
општонародната одбрана со вооружување и воени 
опрема од домашно производство, како и, во рамки-
те на своите права, должности и одговорности, да 
ги преземаат сите потребни акции и мерки за ос-
тварување на плановите за одбрана на земјата, пла-
новите за развој, изградба и опремување на воору-
жените сили на СФРЈ и воените планови за про-
изводство на вооружување и воена опрема. 

Член 5 
Учесниците се согласни со својата активност, во 

согласност со законите и со политиката на економ-
скиот и социјалниот развој на СФРЈ, да го насочу-
ваат и поттикнуваат создавањето на услови за по-
брзо здружување на трудот и средствата во областа 
на производството на вооружување, и воена опрема 
и финансирањето на договорениот развој на тоа 
производство. 

Член 6 ' 
Учесниците со свои мерки и активности, во со-

гласност со своите права и должности, ќе го иници-
раат и поттикнуваат здружувањето на трудот и 
средствата заради остварување на програмата за 
изградба и програмата за производство од Законот, 
како и со самоуправни спогодби на орт анизациите 
на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници, во рамките на банките и другите 
финансиски организации, дел од средствата на кре-
дитниот потенцијал на банките и на другите фи-
нансиски организации да се насочува во оствару-
вање на заедничките интереси и цели утврдени со 
овој договор. 

Член 7 \ 
Учесниците се согласни цените на воорулсуваЕве-

то и воената опрема, готовите производи, полупро-
изводите, склоповите, потсклоповите, деловите, ре-
продукциониот материјал, суровините и другите про-1 

изводи, како и на услугите, што се од посебно зна-
чење за производството на вооружување и воена оп-
рема, да се уредуваат во согласност со критериуми-
те утврдени во законот, во Општествениот договор 
за цените на вооружувањето и воената опрема и во 
член 10 на Законот за економските и другите одно-
си во производството и прометот на вооружување и 
воена опрема („Службен лист на СФРЈ'' бр. 25/79), 
во други прописи и самоуправни општи акти. 

Учесниците се согласни организациите на здру-
жен труд кои не испорачуваат вооружување и 
воена опрема, готови производи полупроизводи, 
склопови, потсклопови, делови, репродукционен ма-
теријал, суровини и други производи, односно кои 
не вршат услуги, што се од посебно значење за 
производството на вооружување и воена опрема 
по цените од самоуправната спогодба за основите 
на заедничкиот план за производство на вооружу-
вање и воена опрема, односно од друг самоуправен 
општ акт, односно кои не ги формираат цените на 
тие производи и услуги во согласност со тие акти, 
"да немаат право на заштита од плаќање на царина, 
увозни давачки и даноци, како и на мерки за пот-
тикнување на економските односи со странство, 
предвидени со овој договор. 
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Член 8 
Федерацијата, републиките и автономните пок-

раини се согласни, во рамките на своите права и 
должности, to прописите и критериумите за утврду-
вање на царинските контингенти и за утврдува-
њето на тие контингенти да обезбедат најголеми 
погодности за увоз на опрема, суровини, односно 
репродукционен материјал, што се неопходни .»а 
производството на вооружување и воена опрема, 
а кои не се произведуваат во земјата или се произ-
ведуваат во недоволни количества, односно во не-
соодветен квалитет, и ако се неопходни за оства-
рувањето на планираното производство на воору-
жување и воена опрема потребни за опремување 
на вооружените сили на СФРЈ и за други потреби 
на народната одбрана. 

Член 9 
Учесниците се согласни во рамките на девиз-

ниот систем и на платниот биланс на Југославија, а 
во согласност со одредбите на Законот за девизното 
работење и за кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и на Законот 
за економските и други односи во производството и 
прометот на вооружување и воена опрема да се 
обезбеди приоритет во користењето на странските 
кредити за остварување на програмата за изградба 
и програмата за производство од Законот. 

Член 10 
Учесниците се согласни остварувањето на про-

грамата за изградба и програмата за производство 
од Законот да го штитат, покрај царините и 
увозните давачки, и со други мерки што постојат 
во системот на економските односи со странство 
(поттикнување и унапредување на надворешно-
трговската размена и другите економски односи со 
странство и дрЛ како и со мерки во областа на 
даноците и другите давачки. 

Член 11 
Организациите на здружен труд што произве-

дуваат вооружување и воена опрема се согласни 
дека ќе ги преземаат сите неопходни мерки за 
развивање и унапредување на меѓусебните односи, 
за деловно поврзување и соработка заради оства-
рување на програмата за изградба и програмата за 
производство од Законот и за обезбедување на 
потребните кадри и за поттикнување на здружува-
њето на трудот и средствата, тргнувајќи притоа ед 
единството на системот на работата во производ-
ството на вооружување и воена опрема како и од 
меѓусебната зависност, поврзаност и одговорност на 
сите носители на планирањето во областа на произ-
водството на вооружување и воена опрема. 

Организациите на здружен- труд што произве-
дуваат вооружување и воена опрема се обврзуваат 
дека со усогласување на своите планови за перио-
дот од 1931 до 1985 година, непосредно и во рамките 
на Заедницата на индустријата на вооружување и 
воена опрема на Југославија со склучувањето на 
самоуправни спогодби за основите на плановите 
ќе обезбедат остварување на задачите од став 1 на 
овој член. 

Член 12 
Учесниците се согласни дека средства за фи-

нансиран,е на програмата за изградба и програмата 
за произволство од Законот, покрај оние што сог-
ласно со законот ги обезбедуваат организациите на 
здружен труд што произведуваат вооружување и 
воена опрема и Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, можат да обезбедат по пат на општествен 
договор, односно самоуправна спогодба и другите 

организации на здружен труд, другите самоуправни 
организации и заедници и општествено- политички-
те заедници. 

Член 13 
Учесниците се - согласни во остварувањето на 

програмата За изградба односно програмата за 
производство од Законот, Сојузниот секретаријат зч 
народна одбрана да соработува со надлежните ор-
гани на републиката и на автономните покраини. 

Член 14 
Учесниците се согласни со свои мерки и акции 

да придонесат за остварувањето на програмата за 
изградба и програмата за производство од Законот, 
за да се обезбеди опремување на вооружените сили 
на СФРЈ и на другите субјекти на општонародната 
одбрана со вооружување и воена опрема од домаш-
но производство. 

Член 15 
Учесниците се согласни, ЕО согласност со права-

та и должностите утврдени со Уставот и со законот 
и во согласност со утврдената економска политика, 
да преземаат акции и мерки за остварување на 
програмата за изградба и програмата за производ-
ство од Законот, а особено: 

— за создавање стабилни услови за стопанису-
вањето, заради остварување на посебниот општест-
вен интерес утврден со законот; 

— за помош и поттикнување на здружувањето 
на трудот и средствата заради- обезбедување на по-
требните средства за финансирање на програмата 
за изградба и програмата за производство од За-
конот; 

— за унапредување и поттикнување на извозот 
на вооружување и ветена опрема, инженеринг ра-
боти. услуги и други работи од областа на економ-
ските односи со странство во врска со вооружува-
њето и воената опрема; 

— за обезбедување приоритет во материјалното 
снабдување на организациите на здружен труд што 
произведуваат вооружување и воена опрема со 
енергија, суровини, репродукциони и други мате-
ријали од домашно производство и од увоз. вклучу-
вајќи го и создавањето и одржувањето на неопход-
ните материјални резерви за производство на 
вооружување и воена опрема. 

Член 16 ѓ 

Учесниците се согласни дека подобностите 
предвидени со овој договор, односно дадени врз 
основа или во согласност со овој договор можат да 
ги користат само организациите на здружен труд 
што склучиле самоуправна спогодба за основите на 
заедничкиот план на производството на вооружз"-
вање и воена опрема и други самоуправни спогодби 
предвидени со овој договор, односно што се склу-
чуваат заради негово спроведување, и под услов' 
ако тие подобности се користат заради остваруван,е 
на заедничкиот план на производството на воору-
жување и воена опрема. ^ 

Член 17 t 
Учесниците, во согласност со своите права и 

должности, ќе обезбедат при остварувањето на 
програмата за изградба и програмата за производ-
ство од Законот да се применуваат мерките неоп-
ходни за зачувување на природните и со работа 
создадените вредности на човековата средина и да 
се спречува загадувањето на воздухот, земјиштето, 
водите, морето и др. 
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Член 18 
Учесниците се обврзуваат да организираат сле-

дење на остварувањето на заедничките интереси и 
цели утврдени со овој договор и меѓусебно да се 
известуваат за состојбата и проблемите во сирово-* 
дувањето на овој договор. 

Член 19 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 20 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на 
собранијата на републиките, на извршните совети 
на собранијата на автономиите покраини и на ор-
ганите на управување на организациите на здружен 
труд што произведуваат вооружување и воена оп-
рема, односно Заедницата на индустријата на воо-
ружување и воена опрема на 'Југославија, во соод-
ветен број идентични примероци кои се сметаат 
како автентични текстови. 

Член 21 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките и сообракијата на автономните покраини. 

Член 22 
Анексот на овој договор е даден кон овој до-

говор и претставува негов составен дел. 

Член 23 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

18 декември 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

претседател на Сојузниот извршен 
совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Миланко Редовни, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

Момчило Демовиќ, с.р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска 

Перо Флековиќ, е р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 
Благој Попов, е. р. 

претседател на Извршниот сове* 

За Извршниот совет на Собраниетз 
на СР Словенија 

Јанез Земља рич, е р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

Иван Стамболић е р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

Бахри Оручи, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 

Никола Кмезиќ, е р. 
претседател на Извршниот совет 

За Заедницата на индустријата на 
вооружување и воена опрема на Ју-

гославија 
Петар Бабиќ, а р. 

Генерал-иолковник 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за 
основите на системот на општественото планирање и 
За општествениот план на Југославија и на соглас-
носта од собранијата на републиките и од собрани-
јата на автономните покраини. Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА ЗА ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија во областа на про-
изводството на вооружување и воена опрема за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, што го ек лучу ја Сојуз-
ниот извршен совет, извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собра-
нијата на автономните покраини и го потврдија 
собранијата на сите републики и автономни покра-
ини. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
— Доверливо гласило. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 349 
25 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините 
Зоран Полин, е. p. 
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1155. 

Врз основа на чл. 101, 102, 103, 106 и 108 од 
Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија, 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76 и 66/80), Сојузниот 
извршен совет. Извршниот, совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина, Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, Стопанската комора на 
Југославија, Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, Самоуправната 
интересна заедница за економски »односи со 
странство на СР Босна и Херцеговина, Самоуправ-
ната интересна заедница за економски односи со 
странство на СР Црна Гора, Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство 
на СР Хрватска, Самоуправната интересна заедница 
за економски односа со странство на СР Македо-
нија, Самоуправната интересна заедница за економ-
ски односи со странство на СР Словенија, Само-
управната интересна заедница за економски односи 
со странство на СР Србија, Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство на 
САП Косово и Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство на САП Војво-
дина, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА РОВОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОЛИТИКАТА НА РАЗВОЈОТ 
НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 19Ѕ1 ДО 1835 ГОДИНА 

I. Заеднички интереси и цели на развојот 

Член 1 
Тргнувајќи од заедничките интереси на опш-

тестзено-економскиот развој на Југославија, со овој 
договор учесниците ги утврдуваат заедничките 
интереси, цели и задачи на развојот на економските 
односи со странство и рамките за донесување на 
Мерки на заедничката економска политика и, врз 
основа на своите права и должности, ги преземаат 
обврските за нивното остварување. 

Член 2 
Заради посестран и постабилен развој на еко-

номските односи со странство врз долгорочни основ!!, 
учесниците на Договорот ги утврдуваат следните 
основни заеднички интереси и цели во периодот од 
1981 до 1985 година: 

1) натамошен развој на системот и на механиз-
мите на системот на економските односи со 
странство врз социјалистички самоуправни основи, 
така што работниците во основните организации на 
здружен труд-да ги остваруваат своите права, об-
врски и одговорности во развојот на економските 
односи со странство и ги остваруваат условите за 
траен економски и доходон интерес за зголемување 
на извозот на стоки и услуги'; 

2) суштествено подобрување на позициите 
на Југославија во меѓу на род ни те економски односи, 
со јакнење на извозната и конкурентната способност 
на стопанството и со позначитетно зголемување на 
југословенскиот извоз на стоки и услуги на 
светскиот пазар; 

3) намалување на степенот на задолженост на 
земјата спрема странство и обезбедување на надво-
решната ликвидност на потребното ниво. Задол-

жување во странство може да се врши првенствено 
за развој на материјалната основа на здружениот 
труд, за финансирање на предвидениот дефицит на 
платниот биланс и за обезбедување на потребните 
девизни резерви во согласност со заеднички догово-
рената развојна политика и со платнобилансните и 
девизнобилансните можности на земјата; 

4) намалување на увозната зависност на сто-
панството, пред се, во областа на производството на 
храна, енергија и други суровини за кои постојат 
услови за рационално производство во земјата и во 
областа на технологијата, а особено освојување на 
производството на опрема со повисоко техничко и 
технолошко ниво; 

5) постигнување на ^урамнотежени односи во 
меѓународната економска размена и суштествено 
намалување на дефицитот на платниот и на девиз-
ниот биланс на земјата, првенствено со суштествено 
подобрување на односите во трговскиот биланс со 
постепено зголемување на по^иеноста на увозот со 
извоз на стоки; 

6) унапредување на економските односи со сите 
земји и региони во светот врз рамноправни основи 
и заемност на економските интереси, со користење 
на компаративните предности, при поголема урам-
нотеженост на економската размена по регионални 
подрачја и со економски најзначајните партнери. 
Ќе се вложуваат посебни напори за побрз и посес-
тран развој на економските односи со неврзаните 
земји и со земјите во развој, а пред се со воспос-
тавување на повисоки, посестрани и подолгорочни 
форми на соработка. Ќе се унапредува економската 
соработка со соседните земји. 

Учесниците на Договорот, во согласност со сво-
ите права, одговорности и можности, ќе придоне-
суваат кон изградбата и применувањето на нов 
меѓународен економски поредок и кон спроведува-
њето на ставовите на конференциите на неврзаните 
земји и на земјите во развој. 

Член 3 
Учесниците на Договорот оценуваат дека основ-

ните и другите организации на здружен труд, са-
моуправните интересни заедници и другите само-
управни организации и заедници, во рамките на 
самоуправната интересна заедница' за економски 
односи со странство во републиката и во автоном-
ната покраина и на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство, качо и 
преку посебни самоуправни спогодби во рамките на 
асоцијациите на здружениот труд, со усогласување 
на елементите на своите планови на економските 
односи со странство — би требало да обезбедат реа-
л гзација на политиката на предвидениот растеж на 
извозот на стоки и услуги. 

II. Извоз на стоки и услуги 

Член 4 
Учесниците на Договорот преземаат обврска со 

усагласе лп мерки па развојната и текуштата еко-
номска политика од својата надлежност да создадат 
услови стапката на растежот па извозот на стали 
од Југославија како целина да расте реално дчојно 
побрзо 0 1 стапката 'та растежот на општествениот 
производ на земјата клхо дечица, односно најмалку 
8\о реално то-рппчо. та*ка што во 1985 година изво-
зот на стоки од земјата како целина да покрие 
околу 70°• <; од вкупниот увоз на стоки.*) 

Учесниците на Договорот преземаат обврска со 
усогласените мерки на развојната и текуштата еко-
номска политика од својата надлежност да созда-

*) Сите квантнфикацим во овој договор се даваат 
условно, со тоа што во понатамошните фази на подготов-
ката на општествените планови билансно ќе се проверу-
ваат до Предлогот на општествениот план на Југославија 
За периодот од 1981 до 1985 година. 
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дат услови извозот на услуги од земјата како 
целина да расте побрзо од извозот на стоки од зем-
јава како целина, а најмалку 9 до 10°/» реално го-
дишно, така што во 1985 година нето девизниот 
прилив врз основа на извозот на услуги да покрие 
најголем дел од дефицитот во стоковната размена. 

Учесниците на Договорот се согласни по своите 
планови на развојот да утврдат растеж на извозот 
на стоки и услуги со кој ќе се остварува растежот 
на извозот на Локи и услуги од земјата како не-
лина, предвиден во ст. 1 и 2 на овој член, при што 
треба да се обезбеди извозот на производи од по-
високите фази на преработка, на услуги и на храна 
да расте по стапка поголема од просечниот растеж 
на извозот. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни, заради 

остварување на предвидениот растеж на извозот на 
стоки и услуги, со м а к и т е на заедничката економ-
ика политика, како и со други мерки со кои, со 
соодветна активност на организациите на здружен 
Труд, ќе се создадат соодветни општи услови за сто-
панисување ќе им се обезбеди на организациите на 
здружен труд да имаат траен и стабилен економски 
интерес за извозот, еднаков на интересот за рабо-
тење на домашниот пазар, и тоа првенствено: 

1) со побрз и поефикасен развој на системот на 
самоуправните општествено-економски односи во 
областа на економските односи со странство, со уки-
нување на административното регулирање во оваа 
област, така што работниците во основните органи-
зации на здружен труд, со са.моуправно спогодување 
и договарање, со здружување на трудот и средствата 
и со други форми на меѓусебно интересно поврзу-
вање, непосредно да решаваат за условите за ост-
варување, стекнување и располагање со девизите и 
да ги преземаат правата, обврските и одговорнос-
тите са успешното работење со странство, во соглас-
ност со до.оверените заеднички Ц Р Т И И интерес;!*, 

2) со воспоставување на постабилни односи на 
внатрешниот пазар, посебно со намалување на стап-
ката на инфлацијата; 

3) со зголемување на конкурентната способност 
на југословенското стопанство на меѓународниот 
пазар, што треба да се постигне со постојано зголе-
мување на продуктивноста на трудот, со поголемо 
користење и унапредување на домашната техноло-
гија и знаења, со преструктуирање на стопанството 
и со соодветна производствена ориентација кон 
подобрување на квалитетот и асортиманот на про-
изводството, со намалување на трошоците на про-
изводството по единица на производ, со зголему-
вање на ачумулативната способност на организа-
циите на здружен труд и со унапредување на 
организациите на настапувањето на странскиот 
пазар. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни дека те-

жиштето ва извозот на стоки и уснути треба да 
биг*:1 врз извозот на стоки и услуги со коп се ост-
влруи поголем девизен ефект и тоа првен-
ствено за: 

1} стоки од повисоките фази на преработката 
и други производи засновани врз поголемото 
унестао на домашните ресурси, знаења и техноло-
гија во сите дејности; 

2) храна и други земјоделски производи; 
3) опрема, брозов/, и технологија; 
4) услужни дејности. 

Член 7 
'УпОСЕшците на Договорот се согласни дека ќе 

создаваат услови за зголемување на извозот во це-
лост, а посебно на производите од повисоките фази 
на преработката и на други производи чие произ-

водство е засновано врз поголемото учество на до-
машните ресурси, знаења и технологија во сита 
дејности на стопанството. 

Учесниците на Договорот се согласни дека заг-
ради зголемување на извозот во целост, а посебно 
на производите од повисоките - фази на преработ-
ката. ќе преземаат мерки и активности со кои: 

— ќе ги поттикнуваат организациите на здру-
жен труд за склучување на самоуправни спогодби 
за учество во девизите остварени со заемно произ-
водство, со финансирање или со друга економска 
соработка и на самоуправни' спогодби за уредување 
на меѓусебните економски односи; 

— ќе обезбедат да имаат еднаков економски ин-
терес за извозот сите организации на здружен труд 
што учествуваат во производството на производите 
ОД став 1 на овој член. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни дека из-

возот на земјоделски и прехранбени производи 
треба да расте побргу од стапката на растелсот на 
вкупниот извоз на стоки и заслуги, а најмалку 9 до 
10Vo реално годишно. 

Заради зголемување на производството на зем-
јоделски и прехранбени производи за извоз и зго-
лемување на извозот, учесниците на Договорот се 
согласни дека, во рамките на своите права, долж-
ности и одговорности, ќе преземаат мерки со кои 
ќе се обезбеди: 

1) економски интерес на организациите на 
здружен труд за долгорочно и стабилно зголему-
вање на производството на земјоделски и npexpaEi-
бени производи за извоз; 

2) развојот на производството на храна за извоз 
да се заснова врз среднорочните и годишните ма-
теријални биланси; 

3) во политиката на економските односи сз 
одделни земји и економски групации да се оства-
руваат поповолни услови за траен и стабилен извоз 
на домашните земјоделски и прехранбени про-
изводи; 

4) со мерки на кредитната и монетарната поли-
тика и со самоуправна спогодба на банките да се 
обезбеди кредитирање на општествено организи-
рана подготовка за производство и на произ-
водството и на залихите на земјоделски и прехран-
бени производи за извоз; 

5) текстот на оваа точка е даден во Анексот на 
овој договор, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни со мер-

ките на текуштата економска политика и со актив-
ности на организациите на здружен труд да се обез-
беди извозот на опрема, бродови, технологија и 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
да растат побргу од стапката на растежот на вкуп-
ниот извоз, а најмалку околу 10° ;о реално годишно. 

Учесниците на Договорот оценуваат дека во 
извозот на опрема, бродови и технологија и во изве-
дувањето на инвестициони работи во странство суш-
тествено ќе се унапредат начинот и формите на 
соработка со странските партнери, посебно со зем-
јите во развој, со изградба на комплексни објекти, 
при што треба да се тргнува од долгорочната ори-
ентација и заемните интереси со партнерите во 
странство. 

Учесниците на Договорот се согласни дека за 
извоз на инвестициона опрема, бродови, техноло-
гија и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит е потребно да се обезбедат 
соодветни средства преку стабилни извори врз дол-
горочни основи, а посебно: , ^ 

1) со самоуправни спогодби на банките, во со-
гласност со интересите на нивните комитенти, со 
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кои ќе се . насочи дел од кредитниот потенцијал 
за кредитирање на извозот за периодот од 1981 до 
1Ѕ35 година; 

2) со преземање на мерки на кредитната и мо-
нетарната политика, со деловната политика и со 
самоуправните спогодби на банките за кредитирање 
на.извозот; 

3) со здружување на средствата на заинтереси-
раните организации на здружен труд и на бавчите 
Ерз самоуправна основа кај Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни дека со 

мерките, во рамките на своите права, обврски и од-
говорности, ќе придонесуваат кон остварување на 
значително поголем девизен прилив врз основа на 
странскиот туризам, услугите во меѓународниот 
транспорт и изведувањето ка инвестициони работи 
во странство и на други услуги, така што во 1985 
година со позитивното салдо на приливот и одли-
вот, врз овие основи, да се обезбеди покривање на 
најголемиот дел од дефицитот во трговскиот биланс 
на земјата во целост. 

Учесниците на Договорот ќе преземаат мерки 
^стоковниот девизен прилив да расте побргу од 
растежот на извозот на стоки, а̂  најмалку реално 
околу 10°/о годишно. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни, во рам-

ките на заедничката кредитна и монетарна поли-
тика, да утврдат изворите и механизмите со кои 
врз подолгорочна и поселективна основа би се обез-
бедило кредитирање на подготовката на произ-
водството и услугите, на производството на стоки и 
на вршењето на услуги за извоз, и на залихите на 
стоки за извоз, за да се овозможи нивен траен и ста-
билен извоз, како и извршување на обврските 
преземени со долгорочните спогодби со одделни 
земји. 

Член 12 
Тргнувајќи првенствено од потребите да се 

остварува постојано и стабилно зголемување на 
приливот на девизи, учесниците на Договорот со 
мерките на економската политика, во рамките на 
своите права и обврски, ќе го поттикнуваат само-
управното спогодување за здружување на трудот и 
средствата, за здружување на паричните средства 
на општествената репродукција и другите форми 
на меѓусебно интересно, поврзување на организа-
циите на здружен труд заради зголемување на про-
изводството на стоки и вршењето на услуги 
наменети за извоз и заради распределба на Заед-
нички остварените девизи. Процесите на меѓусебно 
интересно поврзување посебно ќе се поттикнуваат 
помеѓу производствените организации на здружен 
труд, организациите ка здружен труд непосредно и 
посредно заинтересирани за развој на странскиот 
туризам и меѓу организациите на здружен труд што 
учествуваат во меѓународниот транзит и во меѓуна-
родниот превоз ка стоки и патници како и на про-
изводствените организации на здружен труд што 
изведуваат инвестициони работи во странство. 

Учесниците на Договорот- се согласни, во рам-
ките на своите надлежности, првенствено да го ини-
цираат и да го поттикнуваат процесот на здружу-
вање на трудот и средствата и другите форми на 
самоуправно поврзување врз трајни и долгорочни 
основи помеѓу производителите на храна и органи-
зациите на здружен труд во туризмот, заради соз-
давање на услови за побрз растеж на заедничкиот 
девизен прилив и за негово распоредување 
сразмерно со учеството во создавањето на соодвет-
ниот доход. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни со мате-

ријалните биланси и со самоуправните спогодби на 
заинтересираните организации на здружен труд да 
се обезбеди поефикасно усогласување, врз' селек-
тивна основа, на производството и потрошувачката, 
ка ИЗ РС? ОТ и увозот ка одделни стоки што се од 
исклучил чио значено за снабдувањето на југосло-
венскиот па?:\о и кои позначително учествуваат во 
надво-решкотргоБсхиот промет, со предвидениот 
вкупен растеж на производството, со инвестицио-
ната активност и со потребите на производството, 
на домашниот пазар и на извозот. 

Член 14 
Учесниците ка Договорот се согласни на орга-

низациите на здружен труд на кои, со актите на 
органите на федерацијата извозот им е исклучи-
телно ограничен или забранет, да им се обезбеди 
компензација во согласност со член 22 од Законот 
за девизното работење и за кредитните односи со 
странство. Со Одлуката за заедничката девизна 
политика на Југославија, со Одлуката за единстве-
ната проекција на платниот биланс на Југославија 
и со Одлуката за единствената проекција на девиз-
ниот биланс на Југославија ќе се регулира пра-
шањето за обезбедување на средствата за компен-
зација. 

Учесниците на Договорот преземаат обврска 
дека до 31 март 1981 година ќе ги утврдат крите-
риумите и механизмите за признавање на правото 
на компензација, за утврдување на височината на 
компензацијата и за обезбедување на девизните 
средства за остварување на тие права. 

Член 15 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 16 
Текстот на овој член е даден БО Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ44 — Доверливо гласило. 

III. Увоз ка стоки и услуги 
Член 17 

Учесниците на Договорот оценуваат дека е 
можно да се оствари стапка на реален растеж на 
увозот на стоки и услуги од 1,1®/о годишно. 

Заради рационална супституција на увозот, 
учесниците на Договорот ќе преземаат мерки и ак-
тивности со кои, во согласност со заедничката раз-
војна' политика, ќе се придонесува кон развивање 
на производството врз база на домашни ресурси — 
особено на производство на енергија и суровини, 
храна, стоки и услуги со кои се намалува увозот 
и опрема и постројки со кои се обезбедува пови-
соко техничко-технолошко ниво. 

Член IS 
Учесниците на Договорот се согласни: 
— во рамките на политиката за отстранување 

на структурните неусогласеност во стопанството, 
увозот на опрема и технологија првенствено да се 
насочи кон: изградба, модернизација и проширу-
вање на капацитетите за производство на стоки и 
услуги со кои се зголемува извозот и се намалува 
увозот; производство на опрема и постројки со кои 
се обезбедува зголемување на техничко-технолош-
кото ниво на'производството; изградба на капаци-
тети за производство на енергија, суровини и храна, 
магистралните сообраќајници и за интегралниот 
транспорт; 

— увозот на опрема и технологија да се насочи 
и за развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и на САП Косово. 



Страна 2296 — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР«) Среда, 31 декември 1980 

Текстот на став 2 о^ овој член е даден во Анек-
сот на озој договор, кој се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Учесниците на Договорот се согласни увозот на 
опрема и т е х н о л о г а од став 1 на овој член да се 
врши во согласност со плановите на организациите 
на здружен труд, со општествените планови на ре-
публиките и со општествените планови на- автоном-
ните покраини и со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, а 
во ра.мките на платниот биланс и на девизниот би-
ланс на земјата и на платнобилаисните позиции и 
девизнобилансните позиции на републиките и на 
автономните покраини. 

Учесниците на Договорот се согласни увозот на 
опрема да се усогласува со поголемото и порацио-
налното користење на домашните капацитети за 
производство на опрема, при обезбедување на кон-
курентни услови, и увозната опрема да мора да 
биде над техничко-технолошкото ниво на дохмаш-
ната опрема и да придонесува кон максималното 
користење на домашните суровини и репродукцио-
нен "материјал и кон побрз развој на домашното 
производство на опрема и технологија и кон зголе-
мување на извозот. 

Член 19 
Учесниците на Договорот се согласни да ја 

преземат обврската, во рамките на развојната по-
литика на земјата, увозот на лиценци да се насо-
чува во согласност со усогласените планови за 
развој на организациите на здружен труд заради 
користење на нај современата технологија и во 
функцијата на поттикнување на развојот на до-
машната технологија. 

Стопанската комора на Југославија, како учес-
ник на Договорот е согласна да ги утврди заедно 
со стопанските комори на републиките и на авто-
номните покраини, критериумите и постапката за 
купување на лиценци, тргнувајќи од принципот при 
увозот да се обезбеди користење на технологијата 
на другите заинтересирани организации на здру-
жен труд во земјата, купувањето^ на лиценци да 
бидо врзано за повисоки форми на^ производствена 
и деловно-техничка соработка, за развој на соп-
ствената технологија, за ширење на пазарот и на 
•можностите за пласман на стоките, пред се за 
извоз, како и за извоз на технологија во други 
земји врз рамноправни основи. 

Учесниците на Договорот се согласни дека утред 
одобрувањето на увозот на лиценци треба да се 
обезбедат сите можности за размена на домашната 
технологија и лиценци помеѓу домашните органи-
зации на здружен труд. 

Член 20 
Учесниците на Договорот се согласни, заради 

рационално користење на расположивите домашни 
суровини и други производствени ресурси, органи-
зациите на здружен труд што увезуваат суровини 
и репродукционен материјал, делови и склопови за 
вградување, со усогласените планови на развојот 
од 1981 до 1985 година, со организациите на здру-
жен труд, со производителите на суровини, репоо-
дукционен Материјал, делови и склопови, да обез-
бедат пораст на учеството на домашниот . репро-
дукционен материјал, на деловите и склоповите од 
домашни извори и да предвидат со зголемувањето . 
на извозот постојано да се подобрува односот по-
меѓу потребите за увоз и другите плаќања во стран-
ство и девизниот прилив што го остваруваат со 
извоз на стоки. 

Учесниците на Договорот се согласни органи-
зациите на здружен труд кои потребите за увоз 
не ги намируваат со сопствен девизен прилив, со 
здружување на трудот и средствата и со други 

самоуправни форми на поврзување врз доход«« 
основи со организациите на здружен труд што из-
везуваат и што остваруваат девизен приход пого-
лем од своите потреби, како и со други извори 
предвидени со Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство, да обезбедуваат 
првенствено зголемување на производството за из-
воз и рационална супституција на увозот. 

Член 21 
Учесниците на Договорот се согласни со заед-

ничката девизна и кредитна политика да се соз-
дадат услови за обезбедување на средства за увоз 
на поважаните стоки за потребите на домашниот 
пазар кога условите за набавка на тие стоки на 
светскиот пазар се најповолни. За тој увоз ќе се 
обезбедат потребните девизни средства во рамките 
на платнобилансните позиции и девизнобилансните 
позиции на републиките> и на автономните покра-
ини и на утврдените средства за потребите на 
федерацијата. 

IV. Политика на заштита 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни дека ос-

новен вид на заштита на домашното производство 
е царинската заштита и дека со политиката на 
заштита на домашното производство и на развојот 
на технологијата треба да се овозможи позитивно 
влијание на странскиот пазар врз домашното сто-
панство, првенствено врз зголемувањето на про-
дуктивноста на трудот и јакнењето на другите 
квалитативни фактори на стопанисувањето. 

Учесниците на Договорот се согласни дека тре-
ба со нивото на царинската заштита да се ком-
пензира толерантната разлика во продуктивноста 
на трудот помеѓу домашните и странските произ-
водители и- за таа цел да се разработи целосен 
систем на царинската политика врз селективна 
основа, со која ќе се обезбеди соодветна заштита 
на домашното производство и технологија во со-
гласност со основните правци на развојната поли-
тика и нивото на сопствениот технолошки развој. 

Учесниците на Договорот се согласни да се раз-
работи посебен систем за заштита на производството 
на земјоделско-прехранбени производи со воведу-
вање на лизгачки прелевмани, сезонско ограни-
чување и забрана на увозот на одделни земјо-
делско-прехранбени производи. 

Учесниците на Договорот се согласни стоков-
ниот режим во регулирањето на надворешнотргов-
скиот промет да претставува додатен инструмент за 
заштита во функцијата на развојот, што ќе се 
заснова врз долгорочно самоуправно спогодување 
на организациите на здружен труд заради усогла-
сување на производството и потрошувачката, на 
извозот и увозот на определени производи и ќе се 
спроведува по пат на контингенти врз основа на 
усогласените материјални биланси на производи-
телите и потрошувачите на определени стоки, врз 
долгорочни основи. 

Учесниците на Договорот се согласни дека вон-
царинската заштита треба повеќе да се заснова врз 
применувањето на технолошките стандарди, типи-
зацијата, узансите, атестите, техничките услови и 
врз други слични инструменти и да се вградат ме-
ханизми на вонцаринска заштита во прописите за 
надвореш/нотрговскиот режим. 

Учесниците на Договорот се согласни, во со-
гласност со програмата зѓ. долгорочно регулирање 
на надворешнотрговската размена, да се намалува 
бројот на позициите на увозот по рестриктивни 
режими. 
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Член 23 
Учесниците на Договорот се согласни, заради 

заштита на домашните производители од штетни 
последици што молчат да настанат поради привре-
мената денонјунхтура (осетен пад на цените, нама-
лување на побарувачката и др.) на светскиот па-
зар, да се разработат механизми во кредитно-моне-
тарната политика и- во политиката на заедничките 
стоковни резерви со кои ќе се обезбедат привре-
мено поповолни услови за кредитирање на зали-
хите на стоките произведени за извоз, со тоа што 
тие механизми и нивното применување да ги утврди 
Сојузниот извршен совет во- согласност со репуб-
ликите и автономните покраини. 

V. Платен биланс и девизен биланс на Југославија 
и платнобилансни и девизнобиланспи позиции на 

републиките и на автономните покраини 
Член 24 

Учесниците на Договорот преземаат обврска со 
мерките на економската политика и со други ак-
тивности да обезбедат значително намалување на 
дефицитот на платниот биланс на земјата, така 
што во периодот од 1981 до 1985 година дефицитот 
на платниот биланс на Југославија кумулативно 
да не може да го надмине износот од шест мили-
јарди долара (во текуштите цени). 

Член 25 
Учесниците на Договорот се согласни дека про-

екциите на платнобиланспите и на девизнобиланс-
ните позиции на републиките PI на автономните 
'покраини треба да се засноваат врз* усогласените 
планови на организациите на здружен труд за из-
возот, увозот, приливот и одливот на девизи и врз 
кредитните односи со странство, а што треба да 
ги одразуваат репродукционите текови помеѓу ор-
ганизациите на здружен труд на единствениот југо-
словенски пазар и да се засноваат врз тие текови. 

Републиките и автономните покраини се со-
гласни да преземаат мерки, во рамките на своите 
овластувања, самоуправните организации и заед-
ници да ја обезбедат вкупната потрошувачка на 
нафтени деривати и кокс на својата територија, 
утврдена во енергетскиот биланс на земјата, а во 
рамките на договорените можности за увоз на наф-
та, нафтени деривати и јаглен за коксирање во 
платниот биланс и во девизниот биланс на Југо-
славија. 

Учесниците на овој договор се согласни со тоа 
дека во рамките на своите права, и должности ќе 
преземаат мерки и други активности заради пот-
тикнување на организациите на здружен труд, со 
самоуправни спогодби во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници за економски односи со 
странство на републиките и на автономните покра-
ини, да ги обезбедат и да ги здружат потребните 
девизни средства за увоз на нафта, нафтени дери-
вати и јаглен за коксирање и, спогодбено, во 
рамките на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство, да ги утврдат 
единствените критериуми врз основа на кои ќе го 
регулираат: 

1) начинот и динамиката на обезбедување на 
девизи за увоз на тие производи, во согласност со 
износот на средствата искажани во платнобиланс-
ните и девизнобилансните позиции на сите репуб-
лики и автономни покраини; 

2) здружување на девизите потребни за увоз 
на сурова нафта и јаглен за коксирање, што ќе 
им се насочуваат на организациите на здружен 
труд кои ќе вршат набавка односно преработка на 
тие производи врз основа на спогодбите склучени 
во рамките на Општото здружение на нафтеното 
стопанство и на Општото здружение на црната ме-
талургија; 

3) други прашања во врска со увозот на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање. 

Народната банка на Југославија, во договор 
со народните банки на републиките и на автономните 
покраини и со банките овластени за работење со 
странство, ќе обезбеди приоритет во плаќањето на 
увозот на производите од став 3 на овој член, во 
согласност со самоуправната спогодба од тој став. 

Учесниците на Договорот се согласни со мер-
ките од својата надлежност да ги поттикнуваат 
организациите на нафтеното стопанство — прера-
ботувачи на нафта и прометните организации на 
нафтеното стопанство, што ја преземат обврската 
за увоз и преработка на сурова нафта или за увоз 
на деривати, во рок од 30 дена од денот на доне-
сувањето на енергетскиот биланс да склучат само-
управна спогодба со која ќе обезбедат од вкупните 
расположиви произведени и увезени количества на 
нафта и нафтени деривати, рамномерно и под ед-
накви услови, снабдување на сите подрачја на 
(потрошувачката, сразмерно со утврденета потро-
шувачка во енергетскиот биланс на земјата за 
републиките и автономните покраини, со тоа што 
првенствено да се обезбедат потребите на петро-
хемијата со суров бензин и извозот врз основа на 
постојните договори за заедничкото вложување. 
Увозот и преработката на јаглен за кокеирање, 
како и производството и обезбедувањето на кокс 
за домашната потрошувачка, ќе се врши на на-
чинот предвиден за нафтата и дериватите на нафта. 

АКО на начинот од став .5 на овој член не се 
обезбеди рамномерно и под еднакви услови снаб-
дување на сите подрачја на потрошувачката, учес-
ниците на Договорот се согласни Сојузниот извр-
шен совет, во рамките на своите надлежности, а 
во согласност со извршните совети на републиките 
и на автономните покраини, да преземе мерки тоа 
снабдување да се обезбеди. 

Учесниците на Договорот се согласни, ако на 
начинот од став 6 на овој член не се обезбеди 
редовно снабдување со нафтени деривати според 
утврденета динамика, републиките и автономните 
покраини на организациите на здружен труд 
можат да им овозможат увоз на потребните коли-
чества нафтени деривати во согласност со енергет-
скиот биланс на Југославија. 

Во платнобиланснЛте позиции и во девизно-
билансните позиции на републиките и на авто-
номните покраини ќе се искажат потребните де-
визи за конвертибилни и клириншки плаќања за 
увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен за КОК-
сирање сразмерно со вкупната потрошувачка на 
нафтени деривати и кокс на нивната територија, 
во согласност со енергетскиот биланс на Југосла-
вија и со вкупно предвидените девизни средства 
во платниот биланс и во девизниот-биланс на зем-
јата. 

Во рамките на Општото здружение на нафте-
ното стопанство ќе се обезбеди координирано наста-
пување во странство за набавка на нафта, нафтени 
деривати и природен гас, а во рамките на Општото 
здружение на црната металургија — за набавка на 
јаглен за коксирање. 

Во текот на 1981 година, врз основа на иску-
ствата БО применувањето на овие привремени реше-
нија, ќе се утврдат трајни решенија до 1985 година. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство на републиките и на 
автономните покраини, како учесници на Догово-
рот, се согласни, во рамките на Интересната заед-
ница на Југославија за економски односи со стран-
ство, во актот за единствените критериуми за стек-
нување право на купување на девизи да се пред-
видат начинот на обезбедувањето на девизи за 
увоз на суровини и репродукционен материјал ако 
се укаже потреба за увоз на суровини и репродук-
ционен материјал што се од суштествено значење 
за остварувањето на планираното производство, и 
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тоа во рамките на платнобилансните позиции и на 
девизнобилапсните позиции на републиките и на 
автономните покраини. 

Учесниците на Договорот се согласни во Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство да се утврдат со акт единстве-
ни критериуми за стекнување право за увоз на 
репродукционен материјал за производство на про-
изводи за посебна намена за извоз PI за произ-
водство на соодветни производи за потребите на 
општонародната одбрана и на општествената само-
заштита и во рамките на платнобилансните и де-
визнобилпиените Позиции на републиките и на 
автономните покраини да се остваруваа правата 
на -увоз во согласност со актот- за договорените 
единствени критериуми. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ску! односи со странство на републиките и на авто-
номните покраини како учесници на Договорот се 
согласни, во рамките на Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство, во 
актот за единствените критериуми за стекнување 
право на купување девизи да се предвиди начинот 
на обезбедување на девизи за увоз на суровини 
за производство на лекови кои во земјата не се 
произведуваат и за увоз на готови лекови ка и во 
земјата не се произведуваат, во согласност со по-
требите на земјата и со утврдените материјални 
биланси и тоа во рамките на платнобилансните по-
зиции и девизнобилансните позиции на републи-
ките и на автономните покраини. 

Член 26 
Учесниците на Договорот се согласни височи-

ната на девизните расходи на федерацијата да се 
утврдува во согласност со платнобилансните и де-
ви з И ОО планон I IT е, можности на земјата. 

VI. Девизни сметки на граѓаните 

Член 27 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" — Доверливо гласило. 

VII. Политика на задолжувањето во странство 
и обезбедување екстерна ликвидност на земјата 

Член 28 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 29 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 30 
Текстот На. овој__~член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

Член 31 
Учесниците- на Договорот се долани да презе-

маат мерки за обезбедување на ликвидноста на 
плаќањето спрема странство, а сите учесници во 
прометот на стоки и услуги со странство се одго-
ворни за своите обврски за плаќање спрема 
странство. 

Член 32 
Текстот на овој член е даден во Анексот на 

овој договор, кој се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" — Доверливо гласило. 

VIII. Политика на курсот на динарот 
Член 33 

Учесниците на Договорот се согласни, заради 
остварување на целите и задачите утврдени во 
Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1935 година, да се обезбеди трајно во-
дење на политиката на реалниот курс на динарот 
и заради тоа, до донесувањето на тој план, ќе се 
пропишат методологија и критериуми за утврдува-
ње и следење на реалниот курс на динарот. 

IX. Заеднички вложувања на странски лица ве 
домашни организации на здружен труд и други 
повисоки форми на економската соработка со 

странство 

Член 34 
Учесниците на Договорот се согласни да ги 

поттикнуваат заедничките. вложувања на странски 
лица во домашни организации на здружен труд, 
а особено во • организациите на .'здружен труд х>д 
неразвиените подрачја. Ќе се осигури стабилност 
на прописите со кои се регулираат заедничките 
вложувања на странски лица во домашни органи-
зации на здружен труд. 

Член 35 
Учесниците на Договорот се согласни дека ос-

новните критериуми за оцена на оправданоста на 
заедничките вложувања на странски лица во до-
машни организации на здружен труд треба да би-
дат развојот на стопанството и унапредувањето на 
домашната технологија врз база на специјализа-
ција во производството заради трајно зголемување 
на извозот и јакнење на конкурентната способност 
на домашните производители на странскиот пазар. 

Учесниците на Договорот ќе преземаат мерки 
заедничките вложувања да не се вршат во капа-
цитети за монтажа и склопување на производи, 
делови и склопови увезени од странство, освен ако 
врз таа основа се обезбедува извоз најмалку во 
вредност на непосредно и посредно увезените про-
изводи и оплата на обврските врз основа на заед-
ничките вложувања, во валути што се од значен.© 
за ликвидноста на земјата во меѓународните пла-
ќања. 

Член 36 
Учесниците на Договорот се согласни со мерките 

на економската и развојната политика да го поттик-
нуваат натамошното развивање на повисоките фор-
ми на економската соработка врз база на долго-
рочна производствена кооперација, специјализаци-
ја, деловно-техничка соработка, трансфер на тех-
нологија, обука па кадри, создавање на заеднички 
стопански претставништва и други форми на дол-
горочна^ економска соработка. 

X. Регионална насоченост на економските односи со 
странство 

. Член 37 
Учесниците на Договорот се согласни, во на-

тамошниот развој на економските односи на Југо-
славија со странство, да се стреми кон остварување 
на посестрана, подолгорочна и ^урамнотежена еко-
номска соработка со сите земји и региони, особено 
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со оние со кои се остварува позабележителен деба-
ланс во стоковната размена, првенствено со зголе-
мување на извозот. 

Член 38 
Учесниците на Договорот се согласни со тоа 

дека ќе преземат мерки за посестран развој и уна-
предување на економската соработка • на Југосла-
вија со земјите во развој1 за да се обезбеди, во 
периодот од 1981 до 1985 година значително да се 
зголеми нивното учество во вкупната размена на 
Југославија со странство, а во согласност со обо-
страните интереси, со развојните планови и про-
грами на Југославија и на тие земји. 

Учесниците на Договорот се согласни Југосла-
вија, врз база на високиот степен на комплемеи-
тарност на домашното стопанство и на стопанството 
на земјите во развој, врз долгорочна основа, без 
посредници, да увезува производи од земјите во 
развој. 

Учесниците на Договорот се согласни во еко-
номската соработка на Југославија со земјите во 
развој да се развиваат повисоки форми на еко-
номската соработка, посебно по пат на заеднички 
вложувања, долгорочна производствена коопера-
ција и специјализација, развој и трансфер на тех-
нологијата и знаењата и основање на заеднички 
претпријатија врз билатерална и мултилатерална 
основа во Југославија и во земјите во развој. 

Член 39 
Самоуправните интересни заедници за економ-

ски односи со странство на републиките и на авто-
номните покраини, како учесници на овој договор, 
се согласни да ги поттикнуваат организациите на 
здружен труд увозот на опрема и технологија од 
одделни земји за потребите на развојот и на сто-
панството на Југославија да го поврзуваат со оства-
рувањето на пошироките можности на извозот од 
Југославија во тие земји, со тоа што позначајните 
набавки на опрема и технологија од одделни земји 
треба да бидат условени со соодветен извоз на 
домашни стоки, врз долгорочна основа. 

Член 40 
Учесниците на Договорот се согласни со соод-

ветни активности и мерки на економската и раз-
војната политика да го поттикнуваат организира-
ното настапување на трети пазари, особено во реа-
лизацијата на комплетните проекти, врз рамноправ-
ни основи, заемност на интересите и врз искорис-
тувањето на компаративни^ предности. 

Член 41 
Учесниците на Договорот ќе преземаат посебни 

мерки, во рамките на своите права и надлежности, 
за унапредување на пограничната стопанска сора-
ботка со соседните земји со развивање на посестра-
ни и подолгорочни форми на економската сора-
ботка врз основите на заемноста, интересите и рам-
ноправно^ партнерство. 

Учесниците на Договорот ќе преземат потребни 
мерки за остварување на обврските што СФРЈ ги 
презеде со Спогодбата за унапредување на. стопан-
ската соработка помеѓу СФРЈ и Република Италија 
и со Протоколот за Слободната зона. 

XI. Организираност на здружекиот труд во наста-
пувањето на странскиот пазар 

Член 42 
Заради поуспешно настапување на стопанството 

»а странските пазари, учесниците на Договорот се 

согласни со своите општествени активности, да го 
поттикнуваат создавањето на ра ши форхми на орга-
низирана соработка на организациите на здружен 
труд, првенствено оние што меѓусебно се зависни 
во тековите на репродукцијата. 

Член 43 
Учесниците на Договорот ќе го поттикнуваат 

побрзото организирање и оспособување на. органи-
зациите на здружен труд за развивање на посе-
страна соработка со сите земји,и региони, а првен-
ствено со земјите во развој- Во врска со тоа ќе се 
насочува развивањето и создавањето на адекватна 
надворешнотргоЕСка мрежа во земјата и во стран-
ство. Заради совладување на тие сложени работи 
и синхронизирање на сите активности, ќе се утврди 
програма за спроведување на трансформацијата на 
надворешнотрговската мрежа во одделни земји и 
региони и за постигнување на поголем обем и по-
поволна структура на' извозот на стоки и услуги 
и урамнотелѕување на вкупната размена и на по-
широките економски односи. Резултатите во зголе-
мувањето на извозот ќе бидат основно мерило за 
успешноста на работењето на надворешнотрговски-
те организации. Во согласност со тоа, ќе се утврдат 
критериумите за регистрација на надворешнотргов-

, ските организации на здружен труд според кои 
може да се регистрира за надворешнотрговско 
работење. 

Учесниците на Договорот ќе ги насочуваат 
организациите на здружен труд кон изнаоѓање на 
можности за развивање на повисоки форми на 
долгорочна соработка на домашното стопанство со 
деловните партнери од одделни земји (долгорочна 
производствена кооперација, специјализација, за-
еднички вложувања, трансфер на технологија, 
обука на кадри, заедничко испитување на пазарот 
во одделни земји и др.). 

Член 44 
Учесниците на Договорот ќе се грижат да се 

обезбеди потребната координација во настапува-
њето на југословенското стопанство спрема стран-
ство. Заради тоа ќе се работи^ врз создавање на 
потребните услови и кадри и ќе се поттикнуваат 
организациите на здружен труд меѓусебните односи 
во секоја одделна земја или група на земји кон-
кретно да ги регулираат со самоуправна спогодба 
со која организациите на здружен труд, во соглас-
ност со своите интереси, обезбедуваат единство во 
преговарањето, склучувањето на работите и спре-
чувањето; на нелојалната конкуренција. 

Учесниците на Договорот преземаат обврска, во 
рамките на своите надлежности, во соработка со 
стопанските комори на републиките и со стопан-
ските комори на автономните • покраини, да ги 
поттикнуваат организациите на здружен труд да го 
забрзаат склучувањето на соодветните самоуправни 
спогодби во рамките на Стопанската комора на 
Југославија за унапредување на соработката со 
одделни земји. 

Учесниците на Договорот преземаат обврска, во 
рамките на своите надлежности, да обезбедат ефи-
касно функционирање на работата на заедничките 
стопански претставништва врз извршувањето на 
своите задачи, осебено во поглед на испитувањето 
на пазарот, координирањето на работата на прет-
ставничката мрежа на организациите на здружен 
ТРУД и на нивните деловни единици во странство, 
следењето на развојните програми и потребите на 
одделни земји, поврзувањето на домашните и стран-
ските деловни партнери и создавањето на трајни 
деловни односи на организациите на здружен труд 
со партнерите во странство. 
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Член 45 
Учесниците на Договорот ќе обезбедат да се 

организира ефикасен систем на навремено инфор-
мирање од странство и за странство како пред-
услов за добра деловна ориентација на стопан-
ството. Заради тоа ќе се поттикнуваат организа-
циите на здружен труд, општите здруженија, сек-
циите и заедничките стопански претставништва не-
посредно да се ангажираат во создавањето на овој 
систем и во неговото функционирање. 

Учесниците на Договорот ќе обезбедат изградба 
на единствен систем на информации што би при-
донел основните организации на здружен труд да 
можат непосредно и поквалитетно да решаваат за 
работењето со странство. 

Член 46 
Учесниците на Договорот, а првенствено Сто-

панската комора на Југославија, ќе настојуваат да 
се синхронизираат сите активности врз работите на 
стопанската пропаганда, саемите и изложбите, заради 
поефикасна работа, намалување на трошоците и на-
сочување врз позначајните задачи во оваа област. 
Заради тоа ќе се настојува во поголема мера по-
квалитетна да се опфатат и да се синхронизираат 
тие активности кај поголем број учесници и врз 
долгорочна основа. За таа цел треба да послужат 
долгорочните и текуштите програми на тие актив-
ности, што учесниците на Договорот заеднички ќе 
ги утврдат. 

XII. Завршни одредби 

Член 47 
Секој учесник на Договорот може да даде ини-

цијатива за повторно разгледување на прашањата 
што се предмет на овој договор, како и за негови 
измени и дополненија. 

Измените и дополненијата на овој договор се 
вршат на начинот и по постапката што се пред-
видени за неговото донесување. 

Член 48 
Овој договор се смета како склучен кога ќе го 

прифатат и потпишат Сојузниот извршен совет, из-
вршните совети на собранијата на републиките, 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Стопанската комора на Југославија, Ин-
тересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство и самоуправните интересни 
заедници за економски односи со странство на ре-
публиките и на автономните покраини и кога ќе 
ја потврдат Собранието на СФРЈ и собранијата на 
републиките, односно собранијата на автономните 
покраини. 

Член 49 
Анексот на овој договор е даден кон овој дого-

вор и претставува негов составен дел. 

Член 50 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

18 декември 1980 година 
Белград« 

За Сојузниот извршен совет, 
Веселин Турановиќ, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Босна и Херцеговина, 
Миленко Реновица, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Црна Гора, 
Момчило Цековиќ, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Саборот на 
СР Хрватска, 

Перо Флековиќ, е. p., 
претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 
СР Македонија, 

Благој Попов, е. p., 
претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Словенија, 
Јанез Земљарич, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 

СР Србија, 
Иван Стамболић, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието нд 

САП Косово, 
Бахри Оручи, е. p., 

претседател 

За Извршниот совет 
на Собранието на 
САП Војводина, 

Никола Кмезиќ, е. p., 
претседател 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. p., 
претседател 

За Интересната заедница на 
Југославија за економски 

односи со странство, 
Мухамед Хаџиќ, е. p., 

претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
СР Босна и Херцеговина, 
Менсун Смаиловић, е. p., 

претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
СР Црна Гора, 

Никола Самарџић е. p., 
претседател 
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За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
СР Хрватска, 

Ивица Трнокоп, е. p., 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од -

носи со странсгвг на 
СР Македонија, 

Мерие Шами, е. p., 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
СР Словенија, 

Јанез Белина, е. p., 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
СР Србија, 

Сретен Цвиовиќ, е. p., 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
САП Косово, 

Неџат Жуби, е. p., 
претседател 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски од-

носи со странство на 
САП Војводина, 

Здравко Мутин, е. p., 
претседател 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот. на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Зако-
нот за основите на општественото планирање и за 
општествениот план на Југославија и на соглас-
носта од собранијата на републиките и од собрани-
јата на автономните покраини. Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ПОЛИТИКАТА НА РАЗВОЈОТ НА 
ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1, Се потврдува Договорот за основите на Опш-
тествениот план на Југославија за политиката на 
развојот на економските односи со странство во пе-
риодот од 1981 до 1985 година, што го склучија Со-
јузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини и го потвр-
дија собранијата надеите републики и автономни 
покраини. 

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

Собрание ва СФРЈ 

АС бр. 346 
25 декември 1980 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи-

ките и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

1156. 

Врз основа на чл. 101. 102, 103, 106 и 108 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 6/76 и 66/80), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора. Извршниот совет на 
Собранието на СР Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина Стопанската комора 
на Југославија и Советот на Сојузот на синдикати-
те на Југославија, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 
ГОДИНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ 
НА ТЕКОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРО-

ДУКЦИЈА 

Член 1 
Учесниците на овој Договор ги утврдуваат заед-

ничките интереси и цели, насоките и рамките за 
донесување мерки на економската политика и на 
други мерки од својата надлежност и ги преземаа! 
правата и обврските за усогласување и насочува-
ње на тековите на општествената репродукција во 
периодот од 1981 до 1985 година, заради воспоста-
вување на ^хармонични односи во општествената 
репродукција. 

I. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ 

Член 2 
Поаѓајќи од достигнатото ниво на развиеноста 

на социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи и од нивниот натамошен развој врз 
уставните начела — со доследно спроведување на 
системските закони, со јакнење на влијанието на 
работниците во здружениот труд во овладувањето 
со општествената репродукција во целост, со по-
широко поврзување врз доходовна основа, со са-
моуправно спогодување и општествено договарање 
и со поефикасно функционирање на делегатскиот 
систем — и од решителната ориентација кон по-
стигнување на поголема економска стабилност, а 
имајќи ги предвид степенот на развиеноста на сто-
панството, економската ситуација во земјата и во 
светот и проблемите и тенденциите што се прене-
суваат од претходниот период, учесниците на овој 
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договор се согласни заеднички интереси и цели во 
усогласувањето и насочувањето на тековите на оп-
штествената репродукција во периодот од 1931 до 
1935 година да бидат: 

1) стекнувањето на поголем доход — со зголе-
мување на продуктивноста на трудот и со јакнење 
на другите квалитативни фактори на стопанисува-
њето, со изедначување на општите услови за стек-
нување на доход, со јакнење на економската моти-
вираност и на економските критериуми во стопа-
нисувањето и со поцелосно дејствување на економ-
ските законитости — и зголемувањето на уделот на 
организациите на здружен труд од материјалното 
производство во општествениот производ; 

2) воспоставувањето на ^хармонични стоков-
но-парнични односи во тековите на општествената 
репродукција — со јакнење на акумулативната и 
репродуктивната способност на организациите на 
здружен труд, со поефикасно насочување на распо-
ложивата акумулација заради отстранување на 
^усогласеноста во стопанството и со општествено 
порационално користење на средства и на трудот 
во стекнувањето и распоредувањето на доходот; 

3) поуспешното и поинтензивното вклучување 
во меѓународната поделба на трудот и подобрува-
њето на положбата во меѓународните економски 
односи — со јакнење на извозната способност на 
стопанството, како една од суштествените претпос-
тавки на динамичниот стопански растеж, со побрз 
пораст на производството за извоз и за супститу-
ција на увозот — и подобрувањето на платниот би-
ланс на Југославија, релативното намалување на 
увозната зависност на стопанството и на задолже-
н о с т на земјата спрема странство; 

4) решителната ориентација кон намалување и 
надминување на структурните неусогласености во 
стопанството, како суштествен предуслов за не-
хармоничен, постабилен и динамичен развој на 
вкупното стопанство — со поцелосно и порацио-
нално користење на расположивите средства и из-
вори и со зголемување на производството што при-
донесува за супституција на увозот и за зголему-
вање на извозот; 

5) постигнувањето на повисоко техничко-тех-
нолошко ниво на стопанството, пред се, со побрз 
развој и поцелосна примена на сопствената науч-
ноистражувачка и развојна работа и со развој на 
производството со кое може да се намали техно-
лошката зависност од странство и, врз таа основа, 
утврдувањето и водењето на заедничка стратегија 
на техничко-технолошкиот развој; 

6) натамошниот пораст на продуктивното вра-
ботување, особено во стопански недоволно развие-
ните подрачја на земјата; 

7) подобрувањето на условите за живот и ра-
бота и зголемувањето на животниот стандард и на 
социјалната сигурност на работните луѓе и граѓани-
те, во согласност со индивидуалната и општестве-
ната продуктивност на трудот, со остварениот доход 
и со расположивите материјални можности; 

8) унапредувањето и заштитата на човековата 
животна и работна средина, како суштествен со-
ставен дел на сите општествени, стопански и раз-
војни активности; 

9) похармоничниот регионален развој на зем-
јата. а во рамките на тоа побрз развој на секоја 
стопански недоволно развиена република, а посеб-
но на САП Косово како изразито стопански недо-
волно развиена автономна покраина, од просекот 
на развојот на целата земја, заради намалување на 
разликите во степенот на стопанската развиеност 
во однос на просекот на земјата, што е од посебно 
значење за остварување на материјалната основа 
на рамноправноста на народите и народностите на 
Југославија, за уедначување на материјалните ус-
лови на општествениот живот и работа на работ-

ните луѓе и за поусогласеи развој на стопанството 
на земјата како целост; 

10) натамошното јакнење на одбранбената спо-
собност и на општествената самозаштита на зем-
јата; 

11) успешната обнова и изградба на стопански-
те објекти, на станбениот фонд и на други матери-
јални и општествени добра на подрачјето настра-
даш) од земјотресот во СР Црна Гора, во согласност 
со прописите и со договорената политика. 

Член З1) 
Поаѓајќи од условите и можностите на опште-

ствено-економскиот развој на Југославија за пери-
одот од 1981 до 1985 година и од заедничките инте-
реси, цели и задачи на развојот, учесниците на овој 
договор заеднички оценуваат дека е можно да се 
остварат следните стапки на реалниот растеж на 
основните категории на општествената репродукци-
ја: на општествениот производ на вкупното стопан-
ство 4 до 4,5%, на индустриското производство 4,5 
до 5,0%, на земјоделското производство 4,5%; на 
вработеноста 2,5% и на продуктивноста на трудот 
2%; на извозот на стоки и услуги 8% и на увозот на 
стоки и услуги 1,1%; на животниот стандард 2,7%-
и на инвестициите во основни средства 1,5%. 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО УСОГЛАСУВАЊЕТО И 
НАСОЧУВАЊЕТО НА TEKOBPITE НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА 

Член 4 
Заради остварување на задачите од заеднички 

интерес, учесниците на овој договор ќе создаваат 
услови за остварување на структурните неусогласе-
н о с т и за јакнење на извозната способност на сто-
панството — и врз таа основа за постигнување на 
поголема ефикасност на стопанисувањето и за стек-
нување на поголем доход, за поцелосно и поефи-
касно користење на природните ресурси, на сопст-
вената технологија, кадровскиот потенцијал и дру-
гите расположиви домашни фактори на производ-
ството — и за производство во согласност со бара-
њата на домашниот и странскиот пазар, за поширо-
ка кооперација и поврзување на организациите на 
здружен труд во земјата и за остварување на пос-
ложени форми на соработка на домашните органи-
зации на здружен труд со деловните партнери во 
странство*. 

Поаѓајќи од заедничките цели на развојот од 
член 2 на овој договор и од определувањето од став 
1 на овој член, а заради подобрување на материја-
лната структура во стопанството, заеднички инте-
рес и задача е особено побрзиот развој* на произ-
водството и услугите со кои се постигнуваат позна-
чајни резултати во извозот и намалување на уво-
зот и се решаваат платиобилансните и девизнобилан-
сните проблеми на земјата; на енергетиката врз ос-
нова на користење на сопствените енергетски изво-
ри; на производството на суровини и примарни про-
изводи, посебно на секторот на основните метали, 
неметалите и дефицитарните базни хемиски произ-
води; на производството на храна, а посебно на ос-
новни земјоделски; и основни прехранбени произ-
води; на производството на опрема и постројки со 
кои се обезбедува г!овисоко техничко-технолошко 
ниво; на магистралните сообраќајници и интеграл-
ниот транспорт. 

1) Сите квалификации во овој договор и во Догово-
рот за основите на Општествениот план на Југославија за 
политиката на развојот на економските односи со стран-
ство во периодот од 1881 —- 1985 година, се даваат условно 
со тоа што во натамошните ф а ш на подготвувањето на 
општествените планови билансно ќе се проверуваат до 
Предлогот на општествениот, план на Југославија за пери-
одот од 1981 — 1985 година. 
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Учесниците на овој договор сметат дека поуспе-
шното и поинтензивно^ вклучување на југословен-
ското стопанство во меѓународната поделба на тру-
дот е примарна задача во усогласувањето на теко-
вите на општествената репродукција, што треба да 
се остварува, во прв ред, со постабилен развој на 
вкупното стопанство, со суштествено зголемување 
на извозот на стоки и услуги, со освојување и раз-
вивање на производството на проР13води и репро-
дукциони материјали што можат да го супституи-
раат увозот, со релативно намалување на задолже-
ноета спрема странство и со посилно потпирање врз 
сопствените техничко-технолошки достигања. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

преземаат мерки, во рамките на својата надлежност, 
преку договорите и саг.шзшравните спогодби за ос-
новите на плановите, да се преземат обврските за 
обезбедување на поинтензивно и долгорочно истра-
жување и развој на производството од домаш-
ни извори на енергија, посебно јаглен, хидроенер-
гија, нафта, гас и уран и за користење на новите 
видови на енергија (посебно сол зрната, геотермал-
ната и енергијата на биомасите), заради побрза 
замена на увозната енергија со домашна. 

Учесниците на овој договор се согласни дека, во 
рамките на својата надлежност, ќе преземаат мерки 
и активности и ќе ги поттикнуваат соодветните са-
моуправни организации и заедници да ги регули-
раат со самоуправни спогодби правата, обврските и 
одговорностите заради остварување на оценетото 
потребно производство на енергија во 1Ѕ85 година. 

1. Учесниците на ОБОЈ договор оценуваат дека е 
потребно да се обезбеди зголемување на производ-
ството на електрична енергија од околу 59 илјади 
GWh во 1980 година на околу 81 илјада GWh во 
1985 година. Во 1985 година би се располагало со 
вкупни капацитети за производство на електрична 
енергија од 21.500 MW, со тоа што нивната струк-
т,ура — каде што тоа веќе не е сторено — | е се ут-
врди со самоуправни спогодби на заинтересираните 
самоуправни организации и заедници од областа на 
енергетиката. 

Учесниците на овој договор, со мерките од сво-
јата надлежност, ќе создаваат услови да се обезбе-
ди, со зголемување на производството на електрич-
на енергија врз база на јагленот и хидропотенција-
лите, замена на дел од увозните течни и гасовити 
горива. 

Учесниците на овој договор се согласни да не се 
градат нови термоцентрали и топлани ка мазут. 

Постојните капацитети на мазут, односно дого-
ворените капацитети во изградба, ќе се користат, 
само кога потребите во електрична енергија не мо-
жат да се намират од расположивите капацитети на 
хидроцентрали, термоцентрали ка јаглен и нукле-
арни централи освен таму каде што производството 
на електрична енергија е споено во процесот со 
производството на технолошка пареа и топлотна 
енергија за греење, доколку не е можно технички и 
не е економски рационално тоа производство да се 
супстигуира од други извори. 

Републиките и автономните покраини се соглас-
ни да преземат обврска и одговорност дека ќе пре-
земаат мерки, во рамките на своите овластувања, 
самоуправните организации и заедници од областа 
на енергетиката да ги обезбедат вкупните потреби 
на стопанството и населението во електрична енер-
гија во периодот од 1981 до 1985 година. За тпа цел, 
самоуправните организации и заедници — преку 
меѓусебно усогласенР2те планови за развој во пос-
тапката за донесување на плановите, во рамките на 
единствениот енергетски биланс — ќе ги утврдат со 
електроенергетскиот биланс на секоја република и 

автономна покраина за периодот од 1981 до 1985 го-
дина потребите и можностите за производство на 
електрична енергија од сопствени извори кусокот 
на електрична енергија што треба да се обезбеди од 
извори надвор од подрачјето на односната републи-* 
ка и автономна покраина, како и обемот и динами-
ката на изградбата на нови електроенергетски ка-
пацитети со кои би се, задоволиле вкупните потреби 
во електрична енергија. 

Учесниците на овој договор, во рамките на сво-
ите права и должности, ќе преземаат мерки и дру-, 
ги активности заради поттикнување на организа-
циите на здружен труд и нивните самоуправни ин-
тересни заедници во подрачјата дефицитарни во 
електрична* енергија и јаглен да го обезбедат кусо-
кот за намирување на своите потреби, пред се, со 
здружување на средства заради изградба на капа-
цитети за производство на хидроенергија и термо-*, 
енергија во подрачјата кои располагаат со позначи-
телни резерви во хидропотенцијал и јаглен, утвр-
дувајќи ги притоа меѓусебните права, обврски и од-
говорности. 

Учесниците на овој договор се согласни врз ос-
нова на електроенергетските биланси на републи-
ките и на автономните покраини да се донесе един-
ствен електроенергетски биланс на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година. 

Учесниците на овој договор сметаат дека един-
ствениот електроенергетски биланс на Југославија 
треба да ги содржи производството и потрошувач-
ката на електрична енергија, кусокот на електрич-
на енергија што треба да се обезбеди од други из-
вори и капацитетите за производство и пренос на 
електричната енергија, извозот и увозот на елек-
трична енергија, како и меѓусебните права и обврс-
ки за стабилно и квалитетно снабдување на потро-
шувачите со електрична енергија. Учесниците на о-
вој договор се согласни, врз основа на електроенер-
гетскиот биланс на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, секоја година да се донесува годи-
шен електроенергетски биланс на Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни со тоа 
дека увоз на електрична енергија може да се врши 
само до нивото утврдено со електроенергетскиот би-
ланс на Југославија, во согласност со платниот и де-
визниот биланс на Југославија, односно со платно-
билансните и девизнобилансните позиции на репуб-
ликите и на автономните покраини. 

Учесниците на овој договор се согласни разво-
јот на мрежата за пренос и трансформација на 
електричната енергија и изградбата на диспечерски 
центри за управување со електроенергетскиот сис-
тем да се усогласуваат со расположивите капаците-
ти за производство на електрична енергија и со по-
требите за рационално функционирање на едистве-
ниот електроенергетски систем на Југославија и о-
безбедувањето на потребите на потрошувачката, ка-
ко и за таа цел да се продолжи со изградбата на 
далноводи (380, 220, 110 KV) и други објекти што го 
поврзуваат електроенергетскиот систем. 

2. Учесниците на овој договор оценуваат дека е 
потребно да се зголеми производството на јаглен од 
45 мил. тони во 1980 година на 82 мил. тони во 1985 
година со изградба на нови капацитети на рудници-
те за јаглен од околу 32 мил. тони и со реконструк-
ција и модернизација на постојните капацитети, при 
што посебно ќе се интензивира производството на 
квалитетен и облагородување на нискокалоричен 
јаглен. 

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека 
ќе преземаат мерки самоуправните организации и 
заедници, врз основа на меѓусебно . усогласените 
планови на развојот, да ги утврдат потребите и мо-
жностите на производство на јаглен за производен 
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во на електрична енергија за потребите на индуст-
ријата и на широката потрошувачка и, врз таа ос-
нова, да ги регулираат меѓусебните права, обврски 
и задачи, пред се со здружување на трудот и сред-
ствата Брз доходовна основа. 

Учесниците на овој договор ќе иницираат да се 
изучат можностите и да се утврдат програмите за 
повеќенаменска употреба на јагленот, посебно од 
гледиштето' на неговата натамошна преработка и 
производството на гас. 

3. Учесниците на овој договор се согласни, во 
рамките на долгорочната политика на развојот и на 
примената на нуклеарна енергија во енергетиката до 
2000 година, што ќе биде утврдена со посебен дого-
вор, а во согласност со вкупните потреби во енерги-
ја утврдени со енергетскиот биланс во периодот од 
1931 до 1935 година, да в р т јт подготовки за ната-
мошна« изградба на нуклеарни електроцентрали и, 
во согласност со тој договор, натамошни истражува-
л а и експлоатација на нуклеарните суровини, да се 
развива и технологијата на нуклеарниот горивен 
ЦИКЛУС, да продолжи проектирањето и развојот на 
Производството на материјали и опрема за нуклеар-
ните централи. 

По изборот на нуклеарниот горивен циклус, со-
гласно со посебниот договор што ќе се склучи до 
крајот на 1981 година, ќе почнат подготовките и из-
градбата на нуклеарните електрични централи. 

4. Учесниците на овој договор се согласни вку-
пните потреби од нафта и деривати на нафта во 
1985 година да се намират со околу 19 мил. тони со 
штедење и со рационално користење на енергијата, 
намирувајќи ги првенствено технолошките потреби. 

Ќе се интензивираат истражувањата на нафта и 
гас во земјата i: истражувањата во странство за со-
пствените потреби за да се оствари растеж на про-
изводство-^ на нафта во земјата и да се достигне 
ниво од најмалку 5 мил. тони нафта и најмалку 5 
млрд NM1 гас во 1985 годидна. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 
да се забрза изградбата на постројките за секундар-
на преработка на нафтата, за да се постигне со по-
рационално рафинирања на нафтата учеството на 
мазутот да се сведе под 25 V». 

Учесниците на свој договор преземаат обврска 
дека во согласност со енергетската политика утвр-
дена со овој договор, ќе преземаат определени мер-
ки на економската политика со кои ќе се обезбеди 
рационална потрошувачка и штедење на енергет-
ските суровини, а посебно на нафта и гас. Секаде 
каде што тоа технички, и технолошки е изводливо 
и економски оправдано ќе се врши замена на енер-
гетската потрошувачка на мазутот со јаглен и со 
други видови домашна енергија. За таа цел учесни-
ците на овој договор, согласно со договорената енер-
гетска политика, ќе создаваат услови за побрз раз-
вој на производството на јаглен, природен и 
технички гас, нафта и енергија од други домашни 
извори. 

5. Учесниците на овој договор се согласни со е-" 
нергетекист биланс на Југославија да ги утврдат 
потребите на примарната, секундарната и на вкуп-
ната енергија зз задоволување на потребите на сто-
панството и населението во периодот од 1981 до 1985 
година, и тоа во: електрична енергија, јаглен, при-
роден и технички гас, нафта и нафтени деривати и 
други видови на енергија по енергетските гранки и 
по републиките и автономните покраини. Со еиер-
гетскот биланс за секоја република и автономна.по-
краина ќе се утврди производството, потрошувачка-
та, кусокот на енергија што секо1а република м 
автономна покраина треба да го обезбеди од други 
извори надвор од нејзиното подрачје, увозот и из-
возот, соодветните расположиви капацитети за про-
изводство; пренос и преработка, меѓурепубличко-по-

краинската размена на енергија, како и потребата 
од изградба на нови капацитети со-кои ќе се обез-
бедат оценетите потребни количества на енергија во 
1985 година. 

Врз основа на самоуправно усогласените Енер-
гетски биланси во републиките и во .автономните 
покраини, ќе се донесе енергетски биланс на Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 година. Поаѓај-
ќи од тој биланс, ќе се донесува годишен енергет-
ски биланс на земјата. 

Учесниците на овој договор годишниот енергет-
ски биланс на Југославија ќе го донесат најдоцна 
до 20 декември на текуштата година за наредната 
година. 

6. Републиките и автономните покраини се со-
гласни дека, во рамките на своите овластувања, ќе 
преземат мерки самоуправните организации и заед-
ници да ја обезбедат вкупната потрошувачка на на-
фтени деривати и кокс на својата територија, утвр-
дена во енергетскиот биланс на-земјата, а во рам-
ките на договорените можности за увоз на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање во плат-
ниот и девизниот биланс на Југославија. 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и одговорности, да преземаат 
мерки и други активности заради поттикнување на 
организациите на здружен труд со самоуправни спо-
годби, во рамките на самоуправните интересни за-
едници за економски односи со странство на репуб-
ликите и на автономните покраини, да обезбедат и 
да ги здружат потребните девизи за увоз на нафта, 
деривати на нафта и јаглен за коксирање и спогод-
бено, во рамките на Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со странство, да утвр-
дат единствени критериуми врз основа на кои ќе се 
регулираат: 

1) начинот и динамиката на обезбедувањето на 
девизни средства за увозот на овие производи во 
согласност со износот на средствата искажани во 
платнобилансните и девизнобилансните позиции на 
сите републики и автономни покраини; 

2) здружувањето на девизните средства потреб-
ни за увоз на сурова нафта и јаглен за коксирање, 
што ќе им се насочат на организациите на здружен 
труд кои ќе вршат набавка односно преработка на 
овие производи, врз основа на спогодбите во Опш-
тото здружение на нафтеното стопанство и во Оп-
штото здружение на црната металургија, и 

3) други п р а ш а л а во врска со увозот на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање. 

Нара дната банка на Југославија, во договор со 
народните банки на републиките и. народните банки 
на автономните покраини и со банките овластени за 
работење со странство, ќе обезбеди приоритет во 
плаќањето на увозот на овие производи во соглас-
ност со самоуправната спогодба од став 2 на оваа 
точка. 

Учесниците на договорот се согласни, со мерки 
од своја надлежност, да ги поттикнуваат организа-
циите на нафтеното стопанство — преработувачите 
на нафта и прометните организации на налутеното 
стопанство, што ќе ја преземат обврската за увоз и 
преработка на сурова нафта или за увоз на дерива-
ти, во рок од 30 дена од денот на донесувањето, на 
енергетскиот биланс да склучат самоуправна спогод-
ба со која ќе обезбедат од вкупните расположиви 
производствени и увезени количества, на нафта и 
нафтени деривати, рамномерно и под еднакви усло-
ви, снабдување на сите подрачја на потрошувачка-
та сразмеоно со утврдената потрошувачка во енер-
гетскиот биланс на земјата за републиките и авто-
номните покраини, со тоа што првенствено да се о-
безбедат потребите на петрохемијата во суров бен-
зин и извозот врз основа на постојните договори за 
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заедничко вложување. Увозот и преработката на ја-
глен за коксирање, како и производството и обезбе-
дувањето на домашната потрошувачка на кокс ќе се 
врши на ист начин како и ка ј нафтата и деривати-
те на нафта. 

Доколку на начинот од претходниот став на овој 
член не се обезбеди рамномерно и под еднакви ус-
лови снабдување на сите подрачја на потрошувач-
ката, учесниците на овој договор се согласни Сојуз-
ниот извршен совет — во рамките на своите надле-
жности, а во соработка со извршните совети на ре-
публиките и на автономните покраини — да презе-
ме мерки тоа да се обезбеди. 

Учесниците на овој договор се согласни доколку 
на начинот од претходниот став не се обезбеди ре-
довно снабдување со нафтени деривати според ут-
врдената динамика, републиките и автономните по-
краини да можат на организациите на здружен труд 
да им овозможуваат увоз на потребните количества 
на нафтени деривати во согласност со енергетскиот 
биланс на Југославија. 

Во платнобилансните и девизнобилансните по-
зиции на републиките и автономните покраини ќе 
се искажат потребните девизни средства за конвер-
тибилни и клириншки плаќања за увозот на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање сразмерно 
со вкупната потрошувачка на нафтени деривати и 
кокс на нивната територија во согласност со енер-
гетскиот биланс на Југославија и со вкупно предви-
дените девизни средства во платниот биланс на зем-
јата. 

Во рамките на Општото здружение на нафте но-
то стопанство ќе се обезбеди координиран настап во 
странство за набавка на нафта, нафтени деривати и 
природен гас, а во рамките на Општото здружение 
на црната металургија — за набавка на јаглен за 

. коксирање. 
Во текот на 1981 година, врз основа на искус-

твото во примената на овие привремени решенија, 
ќе се утврдат трајни решенија до 1985 година. 

7. Учесниците на овој договор ќе преземаат 
мерки заинтересираните самоуправни организации 
и заедници да склучат до крајот на март 1981 годи-
на посебен договор за истражување на енергетските 
извори и за користење на нови видови енергија и за 
повеќенаменско користење на јагленот и ќе ги ут-
врдат изворите на средствата за финансирање на 
тие истражувања. Стопанската комора на Југосла-
вија ќе покрене иницијатива за склучување на тој 
договор. 

8. Учесниците на овој договор ќе создаваат ус-
лови и ќе преземаат соодветни мерки, во согласност 
со утврдените потреби во енергија, вклучувајќи ги 
и потребите за обезбедување на континуитет, во до-
говорите и самоуправните спогодби за основите на 
плановите, а врз основа на меѓусебно усогласените 
планови на развојот, да се утврдат обемот, динами-
ката и структурата на инвестиционите вложувања и 
други прашања на финансирањето на објектите од 
заеднички интерес, засновајќи ги вложувањата, 
пред се, врз здружувањето на трудот и средствата 
врз доходовни односи. 

9. Учесниците на овој договор, поаѓајќи од до-
говорените критериуми на заедничката енергетска 
политика, ќе создаваат услови за воспоставување 
на рамноправна економска положба и на соодветни 
услови за стекнување на доходот во енергетиката, 
како и ќе преземаат мерки на заедничката економ-
ска политика со кои ќе се обезбеди остварување 
на договорениот развој на енергетиката. 

Член 6 
1. Учесниците на овој договор се согласни те-

жтиптето во развојот на производството на сурови-
ни и репродукциони материјали да биде врз истра-
жувањето на рудните резерви, изградбата на ру-

дарски капацитети, облагородување^ и збогатува-
њето на рудите на железо, обоени метали и немета-
ли и врз изградбата на капацитети во примарните 
фази на производството на суровини и полуфабри-
кати во црната и обоената металургија, во произ-
водството на неметали и хемијата. 

Заради намалување на структурните неусогласе-
н о с т во стопанството, посебно треба да се обезбеди 
развој на производството на оние суровини и реп-
родукциони материјали што се предуслов за отстра-
нување на неусогласеноста помеѓу суровииските и 
преработувачките капацитети и зголемување напро-
изводството наменето за извоз и за супституција на 
увозот, а со тоа и за поголемо користење ца постој-
ните преработувачки капацитети. 

2. Учесниците на овој договор оценуваат дека со 
развојот на црната металургија е потребно да се 
обезбеди околу 80 Vo од потребите во челични произ-
води — со фазно усогласено производство. Оценето 
е дека вкупната потрошувачка на челични произ-
води ќе се зголеми од 4,8 мил. тони во 1980 година 
на 6,1 мил. тони во 1985 година. Ќе се увезуваат са-
мо квалитети и сортимани на челици што во земја-
та не се произведуваат. 

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат 
производителите, преработувачите и потрошувачите 
на челик со самоуправни спогодби за основите на 
плановите да ги усогласат програмите на развојот и 
да извршат поделба на работата врз основа на до-
ходовното поврзување и здружувањето на трудот и 
средствата. 

Учесниците на овој договор заеднички оценија 
дека треба да се зголеми производството во 1985 го-
дина, во однос на 1980 година, по одделни техноло-
шки фази, и тоа: на кокеот од 2,5 мил. тони на 3,3 
мил. тони, на железната руда од 4,7 мил. тони на 
8,5 мил. тони, на железото од 2.5 мил. тони на 3,5 
мил. тони, на суровиот челик од 4,0 мил. тони на 6,5 
мил. тони (учеството на електрочелиците е околу 
25°/о до 35%). Притоа ќе се преземаат мерки да се 
постигне што помала потрошувачка на енергија и у-
возни супстанции по единица производство на че-
лик. 

3. Учесниците на овој договор ќе ги насочуваат 
организациите на здружен труд со самоуправни спо-
годби за основите на плановите приоритет во разво-
јот на обоената металургија да му даваат на истра-
жувањето на резервите на руди и на зголемувањето 
на капацитетите на рудниците и топилниците. Учес-
ниците на овој договор оценуваат дека треба да се 
зголеми производството на боксит од 3,9 мил. тони 
на 4,9 мил. тони, на глиницата од 1,1 мил. тони на 
1,62 мил. тони и на алуминиум-метал од 190 илјади 
тони на 440 илјади тони, на бакарна руда од 19,0 мил. 
тони на 33,7 мил. тони, бакар во метал од 140 илјади 
тони на 210 илјади тони, на оловната руда и на 
цинкот од 4,5 мил. тони на 6,5 мил. тони. на металот 
на оловото од 110 илјади тони на 200 илјади тони, 
на цинкот од 90 илјади тони на 180 илјади тони, на 
рудата на никел од зЅиил. тони за производство на 
30 илјади тони никел во фероникел; на руда на ан-
тимон од 100 илјади тони на 320 илјади тони и на 
производството на анодии блокови од 86 илјади то-
ни на 128 илјади.тони. 

4. Учесниците на овој договор со својата актив-
ност ќе дејствуваат да се обезбеди зголемување на 
потребното производство на неметали, пред се про-
изводството на огноотпорни и изолациони матери-
јали, на кварцни и азбестни производи, како и на 
производи наменети за извоз. Учесниците на овој 
договор оценуваат дека треба да се зголеми произ-
водството на неметали и тоа: магнезит од 600 илјади 
тони на 800 илјади тони, огноотпорна глина од 400 ил-
јади тони на 800 илјади тони, кварцен песок од 2,2 
мил. тони на 3.5 мил. тони, цемент од 11,2 мил. тони 
на -16 мил. тони, азбестно влакно од 15 илјади тони 
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на 80 илјади тони, каолин од 160 илјади тони на 350 
илјади тони, фосфати (33°/о) 900 илјади тони во 
1985 година, соли од 390 илјади тони на 610 илјади 
тони, бентонит од 90 илјади тони на 160 илјади тони 
и барит од 60 илјади тони на 100 илјади, тони. 

5. Учесниците на овој договор се согласни дека 
приоритет во развојот на хемиската индустрија ќе 
има зголемувањето на производството на изразито 
дефицитарните базни хемиски производи и на фар-
мацевтски^ суровини, и тоа: сулфурна киселина од 
1,2 мил. тони во 1980 на 2,0 мил. топи во 1985 година; 
фосфорна киселина од 250 илјади тони на 550 ил-
јади тони; амонијак од 520 илјади тони на 1,4 мил. 
тони; хлор од 145 илјади тони на 200 илјади тони; 
етилен од 150 илјади тони на 645 илјади тони, винил 
хлорид од 100 илјади тони на 340 илјади тони; ме-
танол од 80 илјади тони на 230 илјади тони, како 
и дека во 1985 ќе започне ново производство на ка-
пролактам од 50 илјади тони, на акрилонитрил од 
50 илјади тони, на линеарен алкилбензол од 40 ил-
јади тони, на синтетски каучук од 70 илјади тони, 
на полипропилен од 10 илјади тони, на оксоалко-
хол од 85 илјади тони и на п»нтаеритритол од 10 
илијади тони. 

Учесниците на овој договор се согласни, до кра-
јот на првото полугодие 1981 година, да се донесе 
посебен договор за производството, извозот и уво-
зот на основните фармацевтски суровини и полу-
производи, со тоа што тежиштето да биде врз 
производството кое придонесува за супституција на 
увозот и за намалување на техничко-технолошка-
та зависност на фармацевтската индустрија од 
странство. Со тој договор ќе се регулираат обемот 
и динамиката на изградбата на суровинските PI пре-
работувачките капацитети, како и условите за 
поинтензивна научноистражувачка работа. 

6; Во развојот на шумарството тежиштето е врз 
зголемувањето на производството на основните 
производи на шумарството, врз база на порацио-
нално користење на постојниот шумски фонд, со 
побрзо отворање на шумите и со поголема меха-
низација на производството, како и врз проширу-
вањето на шумскиот фонд со подигање плантажи 
на брзорастечки видови дрво и со пошумување и 
мелиорирање заради зајакнување на суровинската 
основа и унапредување на општо корисните фун-
кции на шумите. 

7. Учесниците на овој договор ќе ја поттикну-
ваат ориентацијата кусокот на суровини и репро-
дукционен материјал во земјата да се обезбе-
дува преку економска соработка со другите земји, 
особено преку рамноправна соработка со земјите 
во развој врз потрајни основи. 

8 Заради порационално користење на сурови-
ните, учесниците на овој договор ќе преземаат ак-
тивности и ќе донесуваат мерки заради организи-
рано прибирање и употреба на секундарните суро-
вини. а особено на дефицитарните, што ќе придо-
несе за подобра снабденост на производството и за 
подобрување на платниот и девизниот биланс на 
земјата. 

9. Учесниците на овој договор се согласни да 
преземаат соодветни мерки на економската поли-
тика и да покренуваат други активности заради 
изедначување на условите за стекнување на до-
ходот и за поттикнување на организациите на здру-
жен труд кон здружување на трудот и средствата 
и кон други форми на меѓусебно интересно повр-
зување за финансирање на изградбата на капаци-
тетите за потребното производство од овој член, 
и да насочуваат дел од странските кредити за тие 
намени. 

Член 7 
Учесниците на овој договор, тргнувајќи од сос-

тојбата и специфичноста на земјоделското произ-
водството, по пат на соодветни мерки на заеднич-

ката економска политика и други мерки, ќе созда-
ваат услови за поголема економска заинтереси-
раност на производителите, за динамичен развој на 
земјоделското производство, којшто ќе обезбеди 
намирување на потребите на лсхраната на населе-
нието, суровини за прехранбената индустрија, соо-
дветни резерви на човечка и добиточна храна и 
континуирано зголемување на извозот на земјодел-
ско-прехранбените производи. Развојот на земјо-
делското производство ќе се заснова врз поширо-
кото воспоставување и побрзиот развој на самоуп-
равните општествено-економски односи во агроин-
дустрискист комплекс и на село, и врз побрзо поди-
гање на технолошкото ниво на земјоделското 
производство, врз примената на современи агро-
технички мерки и подигањето на продуктивноста 
на трудот. Општествено организираното производ-
ство треба да стане основен носител на целокупниот 
развој на земјоделството. N 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
планирањето на производството на храна за извоз 
е составен дел на развојната политика во областа 
на производството на храна. Со стабилен растеж на 
извозот и со елиминирање на увозот на земјодел-
ски производи, коишто економично и во доволни 
количества можат да се произведат во земјата, ќе 
се обезбеди поголемо вклучување на агроиндустри-
скиот комплекс во меѓународната поделба на тру-
дот и со тоа позначајно ќе се придонесе за зголе-
мување на производството и за подобрување на 
платниот и девизниот биланс на земјата. За таа цел 
треба да се поттикнуваат и да се развиваат посо-
времени форми на соработка, како што се долго-
рочната производствена кооперација, заедничките 
вложувања, трансферот на технологијата, обуката 
на кадрите, проектирањето и организирањето на 
производството и други видови соработка. 

Ќе се обезбеди побрз развој на општествениот 
сектор на земјоделството со зголемување на произ-
водствените капацитети и на обработливите повр-
шини и со воведување на современа техника и тех-
нологија. заради побрзо активирање на расположи-
вите ресурси и интензивирање на производството. Ќе 
се создаваат услови првенствено за подобро користе-
ње на постојните површини во општествениот сектор 
на земјоделството, како и за зголемување на обрабо-
тливите површини. Учесниците на овој договор се 
согласни да преземаат соодветни мерки заради 
создавање на поповолни услови за подобро корис-
тење, како и за проширување на обработливите по-
вршини на општествениот сектор на земјоделството. 

Ќе се создаваат услови за побрз развој на про-
изводството на индивидуалните зелтјоделски стопан-
ства, со пошироко вклучување во општествено ор-, 
ганизираното производство преку разни форми на 
здружување на трудот, средствата и земјата и со 
поврзување на производствените, прометните и дру-
гите организации на здружен труд. За побрзо ак-
тивирање на производствените потенцијали на ин-
дивидуалните земјоделски стопанства, со договара-
ње врз долгорочни основи за производствените про-
грами и со соодветни мерки, ќе се создаваат услови 
за зголемување на приносите и за поцелосно са-
моорганизирање на индивидуалните производители 
во земјоделски задруги и други форми на здружу-
вање и општествено организираното производство. 

Учесниците на овој договор, со мерките на аг-
рарната политика и со преземање и иницирање на 
други активности, ќе го поттикнуваат развојот на 
општествено-економските односи на село, со созда-
вање на услови за побрз развој, на земјоделското 
задругарство и на организациите на кооперанти и 
за јакнење на материјалната основа на нивниот 
развој. На тој начин ќе се создаваат поповолни ус-
лови за користење на производствените штенци-
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јели на индивидуалните стопанства за зголему-
вање на нивното производство и доход и за поши-
роко вклучување на земјоделците во системот на 
социјалното и пензиското оспоравање. 

. Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-
ви за рационално користење на земјоделското зем-
јиште, за здружување на земјата на земјоделците, 
меѓусебно и со општествениот сектор, и за поинтен-
зивно користење на земјата на остарените земјо-
делци. 

Учесниците на овој дот овер ќе преземаат мер-
ки со кои ќе се обезбеди подобра заштита, уреду-
вање и користење на земјоделското земјиште — по 
пат на самоуправно здружување, арондација, ко-
масација, хидромелиорација и со други мерки на 
земјишната политика. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-
ки за создавање на услови за поцелосно користење 
на споредните производи и отпадоци во земјодел-
ството и прехранбената индустрија, заради поевти-
нување на добиточната исхрана и за производство 
ва новите финални производи. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-
ки за создавање на услови за побрза изградба на 
системи за наводнување и за нивно поефикасно ко-
ристење како и за зголемување на обработливите 
површини на кои ќе се врши наводнување, заради 
остварување на поголеми приноси и поголемо вку-
пно производство. 

Тргнувајќи од развојните и од одбранбените ин-
тереси на земјата, учесниците на свој договор ќе 
создаваат услови за позабрзан развој на земјодел-
ското производство во ридскопланинского подрачје 
и на пограничната територија, заради тоа и репуб-
ликите и автономиите покраини, со мерки во рам-
ките на својата надлежност, ќе ја поттикнуваат из-
градбата на инфраструктурните објекти, развојот 
на сточарството и производството на добиточна 
храна, развојот на друго соодветно земјоделско 
производство, како и развојот на неземј одел ските 
дејности. 

Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-
ви за интензивирање нЃЗ научноистражувачката ра-
бота заради примена на новите техничко-техпо-
лошки постапки со кои се обезбедува поголемо ко-
ристење на материјалните и човечките потенцијали, 
усвојување на современата технологија и зголему-
вање на продуктивноста на трудот во земјодел-
ството. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
е од заеднички интерес, заради намирување на до-
машните потреби и заради зголемување на извозот на 
храна, да се создаваат услови за обезбедување на 
побрз растеж на вкупното земјоделско производ-
ство, а особено на: пченицата, пченката, оризовата 
српа, шеќерната репка, сончсгледот, сојата, масло-
дајиата репка, тутунот, месото, млекото и волната, 
како и компирот, гравот, јачмен от, овошјето, гроз-
јето и зеленчукот. • 

Потребното производство на пченица треба да 
се стабилизира на нивото над 6 милиони тоии, а 
откуп на пченица на околу 3,5 милиони тоеи, и да 
се обезбеди рационална потрошувачка на пчени-
цата. 

Потребното производство на пченка до 1985 го-
дина треба да се зголеми најмалку на 12 милиони 
тони. За остварување на производството на пчен-
ка. треба посебно да се интензивира производство 
на индивидуалните стопанства и да се изградат 
соодветни капацитети за сушење и складирање на 
пченката за индустриска преработка и резерви. 

Во 1985 година треба да се обезбеди потребното 
производство на шеќерна репка од 8.720 илјади 
тони, односно на шеќер од 1.100 илјади тони и 
производство на маслодајни растенија и тоа: на 
сончоглед од 750 илјади тони, на соја од 120 ил-

јади тони, на мас леда јна репка од 110 илјади то-
ни, што овозможува производство на масло* за ја-
дење од околу 38а илјади'тони, на оризова арпа 
од 48 илјади тони и на тутун од 75 илјади тони. 

Re се создаваат услови за побрз и постабилен 
развој на сточарството и, за таа цел за доходовно 
поврзување на производителите на добиток, на ин-
дустријата за преработка на месо и млеко, на прои-
зводител ите на добиточна храна и на организации-
те за снабдување на домашниот пазар, и за извоз. 
Ќе с<? стимулира развојот на сточарството на ин-
дивидуалните стопанства, при што ќе се интензи-
вира користењето на потенцијалот на ридско-пла-
кпнските подрачја. Заради намирување на потре-
бите во земјата и за извоз во 1985 година, треба да 
се зголеми производството на месо на околу 1,5 
мил. тони, производството на млеко на околу 5 млрд 
литри и на волна на 12 илјади тони. 

Учесниците на овој договор се согласни да пре-
земат обврска и одговорност дека ќе преземаат 
мерки, во рамките на своите овластувања, самоу-
правните организации од областа на производство-
то на земјоделски и прехранбени производи, и дру-
гите заинтересирани , самоуправни организации и 
заедници, касѕо и општествено-политичките заед-
ници, во рамките на своите надлежности, да ги 
обезбедат потребите на населението во храна, суро-
вините за преработка, како и резервите на човеч-
ката и добиточна храна. Истовремено ќе се презе-
маат мерките што се потребни за зголемување на 
производството за извоз. 

За таа цел, врз основа на меѓусебно усогласените 
планови на развојот на самоуправните организации и 
заедници од областа на производството на храна и на 
другите заинтересирани самоуправни организации 
и заедници, до крајот на првото полугодие на 1981 
година, Брз основа на единствената методологија, 
ќе се утврдат билансите на републиките и на авто-
номните покраини за потребите, односно потрошу-
вачката и можностите на сопственото производ-
ство. на увозот и извозот, како и потребите во ре-
зерви за периодот од 1981 до 1985 година. 

Врз основа на билансите на републиките и на 
автономните покраини, на ниво на федерацијата ќе 
се донесе усогласен биланс на производството и на 
домашните потреби, на увозот и извозот, вклучу-
вајќи ги и материјалните резерви на ниво на фе-

дерацијата, за периодот од 1981 до 1985 година, за 
следните основни земјоделско-прехранбени произво-
ди: за пченицата, брашното, пченкѕга. оризот, сончо-
гледот, сојата, ?ласлодајната репка, маслото за ја-
дење, говедското, свинското и овчото месо, говеда-
та, свињите и овците, шеќерната репка, шеќерот, 
тутунот и долната. Врз основа на така би лансира-
ните можности на производството и на задоволува-
њето на домашните потреби, ќе се предвидуваат 
можностите за извоз и потребите за увоз на оние 
производи кои не можат да се обезбедат со произ-
водството во земјата. 

Наведените биланси се основа за долгорочно 
самоуправно спогодување на сите заинтересирани 
самоуправни организации и заедници заради дол-
горочна ориентација на развојот на земјоделското 
производство, а заради договарање на производ-
ството и испораките за домашните потреби и за из-
возот, како и за регулирање на другите меѓусебни 
обврски на производителите и потрошувачите на 
храна. 

Увоз на храна, во принцип, може да се врши до 
нивото утврдено со наведените биланси, и доколку 
домашните потреби не можат да се задоволат со 
сопственото производство, а во рамките на плзтно-
би ла испите позиции на републиките и платноби-
лансните позт?ции на автономните покраини. Изво-
зот на земјоделстѕо-прехранбени производи може 
слободно да се врши над нивото на билансно утвр-
дените домашни потреби. 
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Тргнувајќи од билансот за периодот од 1981 до 
1985 година, секоја година, во републиките и во 
автономните покраини, најдоцна до 1 септември, а 
за федерацијата до 10 септември текуштата годи-
на, ќе се утврдат меѓусебно усогласени биланси за 
наредната економска година. Со тие биланси ќе се 
утврдат производството, потрошувачката, увозот, 
извозот и резервите, како основа за навремено до-
говарање на производството и на испораките за 
домашните потреби и за извоз, пред почетокот на 
процесот на производството. 

Ќе се поттикнува самоуправното спогодување 
помеѓу организациите на здружен труд во произ-
водството, преработката и прометот и крупните по-
трошувачи на храна, заради обезбедување на по-
стабилно производство и поефикасно функциони-
рање на пазарот на земјоделски и прехранбени 
производи. 

Заради стабилизација на производството и на 
пазарот на земјоделски и прехранбени производи, 
ќе се разработи системот на функционирањето и 
финансирањето и на тој начин ќе се зајакне уло-
гата на материјалните стоковни резерви, особено на 
ниво на федерацијата, на републиките и на авто-
номните покраини и на големите потрошувачки 
центри. И понатаму ќе се градат неопходните про-
стори за сместување и разладните простори, имај-
ќи ги предвид одбранбените и заштитните потреби 
на земјата. 

Учесниците на овој договор се согласни да ги 
поттикнуваат организациите на здружен труд, по 
пат на самоуправни спогодби за основите на пла-
новите да ја спроведуваат политиката на развојот 
на агроиндустрискиот комплекс, заради што поце-
лосно користење на расположивите можности за 
зголемување на производството на храна, како и 
поради нејзиното значење за подобрувањето на по-
ложбата „ на зехмјата во економските односи со 
странство и за функционирањето на единствениот 
југословенски пазар. 

Републиките и автономните покраини, во сог-
ласност со заденичките интереси за зголемување 
на производството и за задоволување на потребите 
во храна, ќе создаваат услови и ќе преземаат мер-
ки, со самоуправните спогодби за основите на пла-
новите да се утврдат обемот и структурата на 
средствата што се потребни за вложувањето во 
производството на храна, засновајќи ги тие вложу-
вања во што поголема мерка врз здружувањето на 
трудот и средствата врз доходовните односи. 

Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-
ви за воспоставување на рамноправна економска 
положба и соодветни услови за стекнување на до-
ходот во производството на храна и ќе преземаат 
мерки од заедничката економска политика со кои 
ќе се обезбеди остварување на договорната полити-
ка во производството на храна. 

Член 8 
Тргнувајќи од производствената ориентација 

од член 4 на овој договор и од нужноста за зголе-
мување на извозот на стоки и услуги, учесниците на 
овој договор се согласни производствената ориен-
тација, од становиште на развојот и на интензиви-
рањето на економските односи со странство, да се 
насочи кон: 

1) зголемување на ефикасноста на стопанство-
то и на продуктивноста на трудот и на користење-
то на производствените фондови заради зголему-
вање на конкурентската способност на светскиот 
пазар во најголем број стопански сектори; 

2) производство кое обезбедува долгорочно 
вклучување и јакнење на положбата на стопанство-
то во меѓународната поделба на трудот врз основа 
на сопствените техничко-технолошки решенија, и 
кое во претежниот дел се заснова врз сопствените 

ресурси, особено врз поголемиот удел на сложениов 
труд; 

3) модернизација и проширување на капаците-
тите што придонесуваат за зголемување на девиз-
ниот прилив во меѓународниот сообраќај и во 
транзитот низ Југославија и од туризмот; 

4) отстранување на несогласноста во производ-
ството во рамките на одделни економско-технолош-
ки целини, со зголемување на производството кое 
овозможува побрза супституција на увозот, и тоа 
особено: на деловите и склоповите во индустријата 
за преработка на метали, руди, концентрат!! и по-
луфабрикати од црната и обоената металургија, 
вештачки материи, синтетички влакна, синтетички 
каучук, некои фармацевтски суровини и некои 
земјоделско прехранбени производи; 

5) изведување на инвестициони работи во стран-
ство, со поголема примена на сопствената техноло-
гија и со вградување на домашна опрема и кон по-
голем извоз на сопствената технологија. 

Учесниците на овој договор се согласни наве-
дените задачи да се остваруваат во рамките што ги 
определува неопходноста од намалување на текуш-
тиот дефицит на платниот биланс, и од намалува-
ње на релативната задолженост на земјата од 1985 
година. 

Член 9 
Учесниците на овој договор ја утврдуваат по-

требата за зголемување на странскиот туристички 
промет така што бројот на ноќевањата да се зго-
леми од 37 милиони ноќевања на 52 милиони но-
ќевања, а девизниот приход од туризмот во перио-
дот од 1981 до 1985 година да расте просечно годиш-
но за околу 8()/<>. 

Републиките и автономните покраини ќе го на-
сочуваат натамошниот развој на туристичкото сто-
панство во правецот на поцелосно користење на 
расположивите капацитети за сместување, проши-
рувањето на содржината на туристичката понуда 
и изградбата на нови капацитети за сместување на 
туристи и за други туристички услуги што струк-
турно се приспособени кон тенденциите во меѓу-
народната туристичка побарувачка, а посебно врз 
основите за здружување на трудот и средствата, и 
со Други форми за потрајно интересно поврзување 
на организациите на здружен труд, непосредно и 
посредно заинтересирани за зголемување на стран-
скиот туристички промет. 

Член 10 
Тргнувајќи од исклучителното значење на. разво-

јот на сопствената научноистражувачка работа, учес-
ниците на овој договор се согласни да се склучи дого-
вор за стратегијата на технолошкиот развој, со кој ќе 
се утврдат целите и програмата на мерки за забр-
зан технолошки развој со побрз развој на сопстве-
ната техно логи ја и со оптимално користење на 
странската технологија. 

Со договорот за стратегијата на технолошкиот 
развој ќе се утврдат критериумите за трансфер на 
технологијата од развиените земји и ќе се создадат 
услови за поголема рационализација на увозот на 
технологија заради заедничка примена на совреме-
ните технолошки решенија, за нејзино натамошно 
усовршување и приспособување кон домашните по-
треби и услови, како и за создавање на поголеми 
можности за сопствените технолошки иновации. 
Посебно ќе се дефинира патентната и лиценцната 
политика заради намалување на технолошката за-
висност од странство. 

Учесниците на овој договор, со мерките на еко-
номската политика од својата надлежност, ќе ги . 
поттикнуваат активностите, утврдувањето на про-
грамите за научноистражувачка и развојна рабо-
та, во рамките на самоуправните интересни заедни-
ци на науката да се врши со неопходно учество на 
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организациите на здружен труд од стопанските, од-
носно од општествените дејности. Со здружување 
на знаењата, трудот и средствата во заедничките 
програми за развој, ќе се врши избор на техниката 
и технологијата и со тоа ќе се штити заедничкиот 
интерес и единството на југословенскиот пазар. 

Учесниците на ,озој договор ќе преземаат мерки 
и активности за унапредување и насочување на 
иновациската дејност и ќе обезбедат што помасовно 
учество на работниците во тоа, како и за адекватно 
вреднување на резултатите. на творештвото, во со-
гласност со одредбите на Законот за здружениот 
труд. 

Учесниците на овој договор со согласни, со до-
говорите за основите на плановите на републиките 
и на автономните покраини и со самоуправните спо-
годби за основите на плановите на соодветните са-
моуправни организации и заедници да се утврдат 
програмите за развој на научноистражуБанките и 
истражувачкоразвојните организации, вклучувајќи 
го и усовршувањето на научноистражувачките кад-
ри. 

Член И 
Учесниците на овој договор се согласни, во со-

гласност со Општествениот договор за сообраќајна-
та политика на Југославија, во развојот на сообра-
ќајот и врските тежиштето да биде врз реконструк-
цијата, одржувањето, модернизацијата и изградбата 
на магистралните сообраќајници од заеднички ин-
терес, и врз побрзиот развој на интегралниот тран-
спорт, како и врз зголемувањето на ефикасноста на 
функционирањето на сообраќајниот систем и без-
бедноста на сообраќајот. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 
заради изградба на магистралните сообраќајници и 
други сообраќајни објекти, во согласност со презе-
мените обврски според меѓудржавните договори. 

Учесниците на овој договор сметаат дека една 
од главните задачи на сообраќајната политика е по-
брзиот развој на железничкиот сообраќај заради 
зголемување на превозот на стоки и патници и на 
неговото учество вохвкупниот копнен транспорт. Ос-
новни правци на развојот на железничкиот сообра-
ќај ќе бидат: електрификацијата, оспособувањето и 
изградбата на одделни делници на магистралните 
пруги за поголеми брзини и осен притисок, изград-
ба на нови пруги од стратегиско значење, како и 
зголемувањето на степенот на безбедноста и на пре-
возната моќ и набавката на влечни возни средства 
за превоз на стоки и патници, со вложување кои, 
при подобра организација на сообраќајот, порацио-
нално користење на капацитетите и повисок квали-
тет на услугите и на безбедноста, ќе дадат поголеми 
ефекти, 

Учесниците на овој договор се согласни да пре-
земаат мерки, во рамките на своите надлежности, 
заради остварување на заедничките интереси и це-
ли на развојот од Самоуправната спогодба за ос-
новите на заедничкиот план на Заедницата на југо-
словенските железници во периодот од 1981 до 1985 
година. 

Во рамките на модернизацијата на магистрал-
ната патна мрежа, учесниците на овој договор се 
согласни приоритет да има изградбата на автопатот 
,,Братство-единство" и најфреквентните правци — 
делници на автопатот „Север-југ", како и редовно-
то одржувале на магистралната патна мрежа. 

Учесниците на овој договор се согласни со тоа 
побрзиот развој на интегралниот транспорт да се 
остварува со изградба и опремување на современи 
претоварни и складишни терминали во луките, при-
стаништата и во претоварните центри на магистрал-
ните сообраќајни правци и со развивање на сопст-
веното производство на транспортни средства, оп-
рема и уреди за примена на современата технологија 

на работата. Учесниците на овој договор ќе презе-
маат мерки за обезбедување на услови за воведува-
ње на единствени стандарди за средствата и опре-
мата на интегралниот транспорт и за типизација на 
транспортните средства и опремата, како и други 
техиичко-технолошки услови. 

Учебниците на овој договор се согласни тежиш-
т е м во развојот на ПТТ сообраќај да биде врз из-
градбата на магистралните кабловски, радио-релеј-
ни и други магистрални системи за врски, вклучу-
вајќи го и развојот на комуникациите за потребите 
на интегралниот систем на информира њето 
со поврзување на постојните системи за врски да 
се обезбеди и нивно порационално користење. 

Учесниците на овој договор се согласни разво-
јот на поморскиот и речниот сообраќај во наредни-
от период да се насочи врз поголемата валоразаци-
ја на географската положба на Југославија, со зго-
лемување на учеството на домашната флота во пре-
возот на стоки за потребите на увозот, извозот и 
транзитот. Со зголемувањето на превозот по речни-
те патишта подобро ќе се користат компаративни^ 
предности на речниот сообраќај, посебно во комби-
нираните превози со железницата. 

Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат 
самоуправното спогодување на заитересираните ор-
ганизации на здружен труд за набавки во домаш-
ните бродоградилишта на поморската и речната 
флота и за зголемување на нејзиното учество во 
надворешнотрговската размера. 

Учесниците на овој договор се согласни во раз-
војот на воздушниот сообраќај тежиштето да биде 
врз усогласеното зголемување на капацитетите, по-
добрувањето на квалитетот на услугите и зголемува-
њето на4 безбедноста и порамномерниот развој на 
земјата, за да добие тој вид превоз поголемо зна-
чење во домашниот превоз и во надворешнотргсв-
ската размена и туристичкиот промет. 

Учесниците на овој договор, во рамките на сво-
ите надлежности, со посебни мерки ќе обезбедат 
развојот на сообраќајот и врските да се усогласи со 
посебните потреби на општонародната, одбрана и на 
општествената самозаштита. 

Заради остварување на утврдените заеднички 
интереси во развојот на сообраќајот, учесниците на 
овој договор, во согласност со Општествениот дого-
вор за сообраќајната политика на Југославија, со 
мерки и активности од својата надлежност ќе ги 
поттикнуваат соодветните организации на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници и . заедни-
ците на здружен труд за меѓусебна деловна и план-
ска соработка, со самоуправни спогодби за основите 
на плановите односно со меѓусебно усогласените 
планови на гранките на сообраќајот, да ја утврдат 
поделбата на работата и конкретните програми на 
развојот, водејќи притоа сметка за специфичните 
потреби на одделните републики и автономни пок-
раини и за потребите на општонародната одбрана. 

Член 12 
Учесниците на "овој договор се согласни разво-

јот на преработката на метали, на машиноградбата 
и на бродоградбата во наредниот период да се насо-
чи кон селекционираните и комплементарните прог-
рами што квалитетно можат да ги намируваат до-
машните потреби на развојот, потребите на модер-
низацијата и на технолошкиот напредок, и врз по-
трајни основи да се подобри положбата на земјата 
во меѓународната стоковна размена. 

Тежиште во развојот треба да има производст-
вото на енергетски постројки (особено развојот на 
компонентите за енергетска опрема), производството 
на опрема и комплетни постројки за процесната ин-
дустрија и за индустријата на суровини (особе-
но производството на опрема за рударството, за 
дрвната индустрија и шумарството, за прехран-
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бесната индустрија, за хемиската индустрија и за 
индустријата за градежен материјал), производст-
вото на градежни, земјоделски и златни машини и 
изведувањето на комплетни инвестициони објекти 
(вклучувајќи гп и инженерингот, опремата и изве-
дува. Бего на инвестиционите објекти). 

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат 
соодветните организации на здружен труд, во рам-
ките на економско-технолошкпте целини, со само-
управни спогодби во согласност со утврдените заед-
нички интереси да ги утврдат конкретните програ-
ми за развој и меѓусебните развојни, материјални и 
доходовни односи. 

Член 13 
Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-

ви за да биде политиката на вработувањето во по-
голема мерка потчинета на потребите за зголемува-
ње на продуктивноста на трудот и за зголемување 
иа рационалноста и ефикасноста на стопанисување-
то и, во такви услови, порастот на вработеноста да 
се обезбеди, во прв ред: (1) со поцелосно користење 
и со проширување на постојните капацитети и со 
изградба на нови, пред се, работно интензивни, сов-
ремени производствени капацитети на подрачјата 
што имаат низок степен на вработеност на населе-
нието и во општествениот сектор; (2) со проширува-
ње на производствената кооперација со странски 
претпријатија и со поголем обем на инвестициони 
работи во странство; (3) со политиката на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и на САП Косово; (4) со стимулирање на разво-
јот на малото стопанство на општествениот сектор и 
на личниот труд со средства во сопственост на гра-
ѓаните и на развојот на договорените организации 
иа здружен труд; (5) со стимулирање на продуктив-
ното вработување на работно способното население 
во земјоделското производство и со проширување 
на различните форми на производствена соработка 
на земјоделците ао организациите на здружен труд; 
(6) со поголемо забавање на порастот на вработено-
ста во ^производствените работи во основните ор-
ганизации на здружен труд на материјалното про-
изводство и во заедничките служби на вонстопанс-
ките дејности. 

Учесниците на овој договор се согласни со тоа 
дека е неопходно сите носители на планирањето да 
ги согледуваат потребите и можностите за работно 
активирање на населението и да водат активна по-
литика на вработувањето. 

Во републиките и во автономните покраини ќе 
се разработат политиката и рамките на мерките за 
побрзо вработување врз основа на личен труд со 
средства во сопственост на граѓаните. 

Учесниците на овој договор ќе создаваат услови 
организациите на здружен труд од стопански раз-
виените подрачја да подигаат капацитети во сто-
пански недоволно развиените подрачја, што ќе о-
возможи побрз пораст на вработеноста и на дохо-
дот, а посебно во изразито стопански недоволно 
развиената САП Косово. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни дека со 

создавањето на услови за отворање на нови работ-, 
ни хместа ќе се обезбеди прираст на вработеноста за 
околу 740 илјади лица, со што ќе се обезбеди, со 
пополнувањето на природниот одлив, вработување 
за околу 1 310 илјади невработени лица. 

Учесниците на овој договор се согласни приори-
тет во политиката на вработувањето да им се даде 
на младите стручни кадри. Надминувањето на про-
блемите на несклад помеѓу структурата и регионал-
ниот распоред на кадрите и потребите на органи-
зациите на здружен труд, и приспособување^ кон 

технолошките и организационите промени во про-
цесот на производството ќе се решаваат по нат на 
образовниот систем, со развој на системот на про-
фесионалната ориентација и преквалификација и 
со обезбедување на поголема територијална и гран-
ска подвижност на работниците, а особено преку 
здружување на трудот и средствата на организаци-
ите на здружен труд од развиените подрачја и на 
ор га низа цг, ите на здружен труд од стопански не-
доволно развиените подрачја, заради побрзо вра-
ботување на недоволно развиеното подрачје. 

Член 15 
Заради успешно вработување на работниците 

што се враќаат од привремена работа од странство, 
неопходно е да се создадат услови за нивно продук-
тивно вработување, а особено со стимулирање на 
развојот на личниот труд со средства во сопстве-
ност на граѓаните во малото стопанство и со осно-
вање на договорни организации на здружен труд. 

Члан IS 
Во областа на социјалниот развој, учесниците 

на овој договор се согласни основните правци на 
активноста да бидат насочени кон обезбедување на 
стабилни и хумани услови за работа, материјална 
и социјална сигурност на работните луѓе и граѓани-
те, кое зголемување на животниот стандард на на-
селението, во согласност со материјалните можно-
сти и со доследно применување на принципот за 
распоредување на доходот и на чистиот доход и 
распределба на личниот доход според резултатите од 
трудот. 

Учесниците на овој договор се согласни, со мер-
ките и активностите од својата надлежност во об-
ласта на социјалната политка, да се грижат за за-
штитата на животниот стандард на работниците и 
на работните луѓе со ниски приходи по член на до-
маќинството. чијшто единствен извор на приходите 
е личниот доход од работниот однос. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат акти-
вности и мерки од кредитната, земјишната и дано-
чната .политика и ќе го поттикнуваат поголемото 
ангажирање на средствата на граѓаните заради соз-
давање услови — во согласност со материјалните 
можности и со поекономичното и поефикасното ко-
ристење на расположивите средства — да се овоз-
можи изградба на околу 730 до 750 илјади нови ста-
нови до 1985 година и со тоа побрзо да се решаваат 
станбените проблеми на работните луѓе и граѓаните. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 
Да се утврдат видовите на работите во изградбата 
на комуналната инфраструктура што не можат да 
ја оптоваруваат цената на станот. 

Учесниците на овој договор се согласни со на-
тамошниот развој на самоуправните општествено-
-економски односи во областа на станбеното сто-
панство постепено да се спроведува политиката на 
зголемување на станарината, при истовремено во-
ведување на субвенционирање на станарините за 
граѓаните и домаќинствата со пониски доходи. 

Член 17 
Републиките и автономните покраини ќе .созда-

ваат услови општествените дејности да се разви-
ваат како интегрален дел на општествената репро-
дукција врз основите на самоуправно утврдените за-
еднички планови и програмата за развој и да дејст-
вуваат врз побрзиот развој на производните сили и 
подигањето на продуктивноста на трудот. Ќе се обез-
беди повисок квалитет како и поголема ефикасност 
и рационалност на работата на општествените деј-
ности во согласност со потребите на здружениот 
труд. Со развојот на слободната размена на трудот 
помеѓу организациите на здружен труд на стопан-
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ските и општествените деј нос i ќе се оствари нив-
но попотполно меѓусебно поврзување и ќе се обез-
беди порационална изградба на капацитетите и 
мрежата ^во општествените деј пости, а посебно во 
областа на здравството и образованието. 

Републиките и автономните покраини се согла-
сни во тоа дека е потребно да се обезбеди потполно 
усогласување на образованието со потребите на 
здружениот труд и да се создаваат услови образо-
ванието да дава поголем придонес за целокупниот 
(Општествен развој. За таа цел е потребно образов-
ниот систем и образованието на соодветните профи-
ли на кадри да се приспособат со потребите на зд-
ружениот труд, тргнувајќи од остварувањето на на-
челото на солидарност и заемност. 

Републиките и автономните покраини се сог-
ласни во тоа дека во областа на здравството е неоп-
ходно да се создаваат услови за давање на квали-
тетна, ефикасна и рационална здравствена заштита.-
Неопходно е натамошно јакнење на превентивната 
и основната здравствена заштита на неселението, 
побрзо решавање на прашањата за поделба на ра-
ботата и за специјализација на здравствените ор-
ганизации на здружен труд, како и за нивна целе-
сообразна поврзаност во давањето на здравствените 
услуги. 

Потребно е понатаму да се унапредува самоуп-
равното организирање на науката. Плановите на ис-
тражувачката работа и на примената на научните 
резултати мораат да бидат составен дел на плано-
вите на развојот на организациите на здружен труд. 
Со програмите на научните истражувања ќе се обе-
збеди поделба на работата и специјализација во на-
учноистражувачки^ организации. 

Ќе се создаваат услови за поефикасно решава-
н а на потребите на населението за образование, 
културен развој, поцелосна здравствена, социјална 
и детска заштита. Посебно ќе се поттикнува разво-
јот на научното, културното и уметничкото твореш-
тво на народите и народностите на Југославија. 

Член 18 
Учесниците на овој договор ќе создаваат усло-

ви за унапредување на заштитата при работа, како 
составен дел на развојот и на технологијата на про-
изводството, заради натамошна хуманизација на ра-
ботата, за намалување на штетните последици по 
здравјето и работната способност на работните лу-
ѓе и за зголемување на продуктивноста на трудот. 

Член 19 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земаат мерки и активности за унапредување и за-
штита на човековата животна средина, на природ-
ните и со труд создадени вредности на просторот — 
со рационално и ефикасно користење на енергет-
ските ресурси и минералните суровини, со собирање 
и користење на секундарните суровини и на испуш-
тената топлина, со рециклирање на водите и на 
технолошките флуиди, со неутрализација и згри-
жување на отпадните материи, со обнова на ресур-
сите (шумите, водите, почвата и ел.), со воведување 
на економски и технолошки заокружени процеси и 
чисти технологии и со' други мерки. 

Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат 
склучувањето на соодветни општествени договори и 
самоуправни спогодби и со прописи ќе обезбедат 
заеднички критериуми и конкретни управни, еко-
номски и технолошки мерки за заштита на водите, 
воздухот и почвата од натамошно загадување и де-
градација, како и за отстранување и санирање на 

постојните штети и нивните причини, преземање на 
превентивни мерки за зачувување на природата и 
просторот, а особено во урбаните и индустриските 
центри и агломерации и во нивната околина. 

III. НАСОКИ И РАМКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
МЕРКИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕКОНОМСКА ПО-

ЛИТИКА 

Член 20 
Учесниците на овој договор се согласни во сво-

ите општествени планови, во рамките на своите 
права и должности, да утврдат соодветни мерки и 
активности заради остварување на договорените за-
еднички интереси и задачи во насочувањето и усо-
гласувањето на тековите на општествената репро-
дукција утврдени со овој договор. 

Заради тоа учесниците на овој договор ќе соз-
даваат услови остварувањето на утврдените заед-
нички интереси и цели и решавањето на сите су-
штествени прашања на општествената репродукци-
ја да се засноваат врз здружувањето на трудот и 
средствата и врз други форми на меѓусебно .интере-
сно поврзување и деловна соработка на организаци-
ите на здружен труд врз доходовните основи и врз 
принципите на слободната размена на трудот на те-
риторијата на целата земја. 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни со дос-

ледна примена и натамошна доградба на инструмен-
тите на стопанскиот систем да се обезбеди попот-
полно дејствување на економските законитости и 
јакнење на економската мотивираност на сите суб-
јекти во стопанисувањето, заради стекнување на по-
голем доход, пред се со здружување на трудот и 
средствата и со други форми на меѓусебно интерес-
но поврзување на организациите на здружен труд, 
афирмирање на квалитетната работа и jтворештвото 
и со други квалитативни фактори на стопанисува-
њето и подобро функционирање на единствениот ју-
гословенски пазар. 

Член 22 
Учесниците на овој договор се согласни со дос-

ледна примена на стопанскиот систем и со непот-
полна разработка на инструментите за спроведува-
ње на одделни системски решенија, со мерките на 
заедничката економска политика и со други мерки, 
посебно со доходовното поврзување и здружување 
на трудот и средствата на организациите на здру-
жен труд; да се обезбедуваат поуедначени и поста-
билни услови за стопанисување на организациите 
на здружен труд и "да се воспостават похармонични 
односи во општествената репродукција. Притоа ќе 
се создаваат услови за побрз развој на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски од-
носи. 

Член 23 
Стопанската комора на Југославија, како учес-

ник на овој договор, се согласува да ги поддржува 
иницијативите и да им дава стручна помош на ор-
ганизациите па здружен труд и на други самоуправ-
ни организации и заедници при самоуправното спо-
годување и договарање за основите на плановите и за 
другите форми на самоуправно спогодување, зара-
ди остварување на заедничките интереси, цели и 
задачи утврдени со овој договор. 

Член 24 
Во согласност со својата улога и задачи, Сојузот 

на синдикатите на Југославија, како учесник на 
овој договор ќе води акција за остварување на ре-
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шавачката улога на работниците во управувањето 
со општествената репродукција, за самоуправно у-
редување на општествено-економските односи, за 
доходовно поврзување и договарање врз основите 
на планот на развојот и за обезбедување рамно-
правност на работниците во здружувањето на тру-
дот и средствата. 

Сојузот на -синдикатите на Југославија ќе ги 
иницира активностите за остварување на општес-
твено-економските и самоуправните права и обврс-
ки на работниците во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и за изградување на објективни 
мерила за распределба на средствата за лични до-
ходи според резултатите од трудот и ќе го поттик-
нува распоредувањето на доходот на основните ор-
ганизации на здружен труд, во согласност со опре-
делувањата на овој договор. 

Член 25 
Учесниците на овој договор се согласни, во сог-

ласност со правата и должностите што се утврдени 
со Уставот на СФРЈ и со закон, во текот на оства-
рувањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година, . во согласност со 
начелото на континуитетот на планирањето и со ут-
врдената заедничка економска политика и со насо-
ките рамките за донесување на мерките на заед-
ничката економска политика, да преземаат соодвет-
ни активности и мерки, пред се преку здружувања 
на трудот и средствата на организациите на здру-
жен труд, изградба на објектите од нивниот заед-
нички интерес, а заради заеднички придонес во со-
здавањето на услови за запирање на релативното 
заостанување во стопанскиот развој ћа СР Србија 
без автономните покраини. 

1. Стекнување и распоредување на доходот 

Член 26 
Учесниците на овој договор, во рамките на сво-

ите надлежности ќе преземаат мерки и активности 
со кои — со доследно применување на системот врз 
самоуправни основи — се обезбедува: (1) зголемува-
њето на доходот да се заснова врз порастот на про-
изводството и на другите стопански активности, врз 
зголемувањето продуктивноста на трудот, поголема-
та економија на трудот и средствата и врз непот-
полната примена на пазарните критериуми; (2) дасе 
создаваат поуедначени услови за стекнување на до-
ход со воспоставување на порамноправни односи во 
примарната распределба и со уедначување на Дру-
гите општи услови на стопанисувањето, со што би 
се зголемила економската мотивација на здруже-
ниот труд за создавање на доход; (3) со политиката 
на стекнувањето и распоредувањето на доходот и на 
чистиот доход да се остварува побрз пораст на аку-
мулацијата заради јакнење на материјалната осно-
ва за здружениот труд и (4) со политиката на рас-
пределбата на доходот да се обезбеди личните до-
ходи да растат во рамките на растежот на доходот 
и на чистиот доход, со тоа што да се обезбеди побрз 
растеж на средствата за проширување на матери-
јалната основа на здружениот труд од растежот на 
доходот и на чистиот до£од, при што треба да се 
обезбеди растеж на реалните лични доходи најмно-
гу до порастот на продуктивноста на трудот, како 
и материјална сигруност на работниците. 

Член 27 
Заради јакнење на акумулативната и репродук-

тивната способност на стопанството, со општествени 
договори во републиките и во автономните покраи-
ни и со самоуправни спогодби за стекнување и рас-
поредување на доходот, и на чистиот доход и со 
други мерки ќе се обезбеди решавачко влијание на 

здружениов труд врз распоредувањето на доходот и 
врз односите во распоредувањето на доходот на а -
кумулација и потрошувачка (лична, општа и заед-
ничка). Притоа ќе се обезбеди побавен растеж на 
издвојувањето на средства од доходот за задоволу-
вање на општествените и заедничките потреби и 
средства за заедничка потрошувачка во организа-
циите на здружен труд од растежот на доходот. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
личните доходи во организациите на здружен труд 
треба да растат во согласност со определбите од 
член 26 на овој договор — при што треба да се о -
безбеди: 

1) со доградување на самоуправните општи акти 
за распоредување на доходот и на чистиот доход, 
формирале на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка на организациите на здру-
жен труд зависно од зголемениот работен придонес 
на работниците во создавањето на доходот врз ос-
нова на текуштата работа а средствата за лични 
доходи врз основа на минатиот труд да се утврду-
ваат зависно од придонесот во зголемувањето на 
доходот на основната организација на здружен труд 
остварен со управување и стопанисување со опште-
ствените средства, во согласност со заедничките ос-
нови и мерила утврдени во самоуправните спогодби} 

2) делот од доходот што е резултат на работа во 
исклучително поволни природни услови или што е 
резултат од исклучителни подобности на пазарот да 
не мол?е да се распоредува на лични доходи и заед-
ничка потрошувачка; 

3) реалните лични доходи на работниците во 
стопанството да растат ЕО согласност и најмногу до 
растежот на продуктивноста на трудот и да се зго-
лемуваат првенствено во основните организации на 
здружен труд кои ја зголемуваат прбдуктивноста на 
трудот и ги намалуваат трошоците на работењето, 
го зголемуваат доходот на единица на вложен жив 
труд и на вложените средства; 

4) побрз растеж на личните доходи на произ-
водствените работници — основни носители на про-
изводството од личните доходи на работниците на 
^производствени работи и задачи и побрз растеж 
на личните доходи на работниците што работат под 
тешки услови за работа од личните доходи на ра-
ботници на други производствени работи и задачи; 

5) да се намалуваат разликите во личните до-
ходи на работниците вработени во гранките и гру-
паииите, што не се резултат од сложеноста на ра-
ботите и задачите, од условите за работа и од ус-
пешноста во стопанисувањето со општествените 
средства; 

6) вкупните средства за лични доходи на работ-
ниците во работните заедници да растат побавно од 
растежот на личните доходи на основните органи-
зации на здружен труд во стопанството, што треба 
да се обезбеди со самоуправни спогодби за слобод-
ната размена на трудот во рамките на организации-
те на здружен труд;, 

7) личните доходи на работниците во основните 
организации на здружен труд од општествените 
дејности да се усогласуваат со движењата на лич-
ните доходи на основните организации на здружен 
труд во стопанството, со тоа што вкупните средства 
за лични доходи во тие дејности да растат побавно 
од растежот на вкупните средства За лични доходи 
на основните организации на здружен труд во сто-
панството, а врз основа на самоуправните спогодби 
за слободната размена на трудот во рамките на са-
моуправните интересни заедници; 

8) растежот на средствата за заедничка потро-
шувачка по еден работник, освен средствата за 
станбена изградба, да изнесува најмногу до височи-
ната утврдена со општествените договори и само-
управните спогодби. 
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Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-
ки, во рамките на своите надлежности, издвојува-
њето на средствата за задоволување на заеднички-
те потреби во општествените дејности да се засно-
ва врз надминувањето на фискалниот начин, на 
финансирање на тие потреби начелата на сло-
бодната размена на трудот и врз договорите 
за основите на плановите на републиките и 
на автономните покраини и врз усогласени-
те интереси и програми што ги остваруваат работ-
ниците во организациите на. здружен труд од оп-
штествените дејности, тргнувајќи од определбите: 
(1) средствата за тие потреби да не го надминуваат 
договореното учество на средствата од доходот за 
тие намени; (2) средствата за тие потреби да растат 
побавно од растежот на доходот; (3) средствата за 
инвестиции во општествените дејности да се обез-
бедуваат со самоуправни одлуки на работниците во 
основните организации на здружен труд во соглас-
ност со нивните планови,и со самоуправните спо-
годби за основите на плановите за развој на тие 
дејности, а во рамките на расположивите средства 
врз основа на усогласените програми за развој на 
тие дејности; (4) остварувањето на правата врз ос-
нова на социјалнава сигурност да се движи во гра-
ниците на расположивите средства и на реалните 
можности за издвојување на средства од доходот на 
стопанството и од личните доходи на работниците 
и граѓаните; (5) нови права во задоволувањето на 
заедничките потреби да можат да се воведуваат 
само доколку се обезбедени потребните средства, 
согласно со договорената политика во областа на 
заедничката потрошувачка. 

Член 28 
Тргнувајќи од Законот за здружениот труд, 

учесниците на овој договор ќе создаваат услови за 
распределба на личните доходи според трудот и ре-
зултатите од трудот, со тоа што со општествените до-
говори и со самоуправните спогодби ќе се разработат 
критериумите и мерилата за: (1) усогласување на рас-
тежот на личните доходи со доходот и продуктив-
носта на трудот; (2) ставање на личниот доход во 
функцијата на вкупниот придонес на работниците 
во создавањето на доходот со текуштиот труд, со 
управувањето и стопанисувањето .со средствата — 
како со минат труд и со новаторството, рационали-
зацијата и другите форми на творештво; (3) при-
донес на општествените дејности во зголемувањето 
на новосоздадената вредност во материјалното 
производство; (4) дефинирање на сложеноста и ква-
литетот на трудот и на другите елементи на придо-
несот во работата и во резултатите од трудот и на 
работењето што ќе го оствари основната организа-
ција на здружен труд, Со таквата политика ќе се 
создадат услови за истиот труд да се остваруваат 
приближно исти лични доходи. 

Учесниците на овој договор со мерки во рамките 
на својата надлежност,, ќе обезбедат делот од дохо-
дот што е резултат од исклучителни подобности да се 
насочува кон проширување на материјалната осно-
ва на здружениот труд. . 

2. Финансирање на функциите на федерацијата 

Член 29 
Учесниците на овој договор со согласни финан-

сирањето на функциите на федерацијата да се вр-
ши во согласност со политиката за обезбедување 
средства за задоволување на општоопштествени-
те и заедничките потреби, утврдена во Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година. Во согласност со тоа, годишниот 
обем на буџетската потрошувачка на ниво на феде-

рацијата ќе се утврдува секоја година со побавен 
растеж во однос на растежот на општествениот 
производ. 

Тргнувајќи од определбата од став 1 на овој 
член, ќе се обезбеди стабилно финансирање на из-
држувањето, развојот и модернизацијата на Југо-
словенската народна армија и јакнење на општо-
народната одбрана од надлежноста на федерац!па-
та, како и стабилност на финансирањето на другите 
основни функции на федерацијата. 

Обемот на средствата за финансирање ^ а Ју-
гословенската народна архмија и на дополнителни-
те средства на стопански недоволно развиените ре-
публики и на САП Косово ќе се утврдува во буке-
тот на федерацијата во определен процент од. на-
ционалниот доход, односно од општествениот прои-
звод на вкупното стопанство, кој ќе се утврди со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година. 

Постепено ќе се елиминира користењето на 
примарната емисија како извор за финансирање на 
дефицитот на Буџетот на федерацијата, со тоа што 
веќе од 1981 година ќе се преземат конкретни мер-
ки за намалување на учеството на емисијата во 
финансирањето на расходите на федерацијата и 
изнаоѓање на други извори на средствата за по-
критие на дефицитот на буџетот на федерацијата. 
Средствата за финансирање на нестопанските ин-
вестиции на федерацијата во периодот од 1981 до 
1985 година можат да се движат најмногу до 2% 
од вкупните буџетски средства на федерацијата, 
со тоа што во овој износ да се вклучат и обврски-
те според постојните програми што се реализираат, 
како и според новите програми што ќе се донесат 
во зч)ј период.1) 

3. Финансирање и насочување на инвестициите 

Член 30 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-

ки и активности, во рамките на својата надлежност 
заради поттикнување на организациите на здру-
жен труд инвестиционите одлуки да ги донесуваат 
и усогласуваат врз основа на заедничките крите-
риуми во процесот на самоуправното спогодување 
на организациите на здружен труд. првенствено во 
рамките на репродукционо и доходовно поврзаните 
целини, врз основа на значително поголемо здру-
жување на трудот и средствата и ќе го насочуваат 
најголемиот дел од странските кредити заради ос-
тварување на заедничките интереси и задачи ут-
врдени во чл. 5 до 12 на овој договор. 

Член 31 
Учесниците на овој договор се согласни со ак-

тивностите и мерките на економската политика да 
обезбедат обемот и динамиката па • инвестициите 
да се движат во согласност со расположивите сред-
ства — што се формираат од распределбата на оп-
штествениот производ и на доходот, од средствата 
ка ј банките што можат да се користат за инвес-
тиции, од средствата што се обезбедуваат по по-
себни прописи и од странските кредити во рамките 
на платнобилансните и девизлобилансните можнос-
ти на земјата — и во согласност со можностите за 
снабдување со инвестициони материјали. 

Заради сведување на инвестицииве во земјата 
во реални рамки и зголемување на нивната ефикас-
ност, учесниците на овој договор се согласни да 
преземаат мерки и активности заради позначител-
но намалување на учеството на инвестициите во 

*f) Начинот на пресметката на средствата во букетот 
на федерацијата поблиску ќе се регулира со измените и 
дополненијата на Законот за финансирањето на федера-
1*ијата. 7 
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основни и обртни средства вз општествениот произ-
вод на вкупното стопанство во однос на периодот од 
1976 до 1980 година, во согласност со политиката на 
развојот утврдена во договорите за основите на 
плановите, односно во општествените планови на 
развојот за периодот>од 1981 до 1985 година. * 

За таа цел, учесниците ка озој договор се со-
гласни дека, во рамките на својата надлежност, ќе 
преземаат мерки: 

1) да се намалува користењето на краткороч-
ните средства на банките за долгорочни пласмани 
во инвестиции, со усогласување на пласманот со 
рочѕна структура на изворите на средствата и на 
гаранцискиот потенцијал на банките со изворите на 
средствата што,- според својот квалитет, можат да се 
користат за инвестиции. Пропорцијата на корис-
тењето на краткорочните средства во банките за 
долгорочни пласмани ќе се утврдува за секоја на-
редна година, во рамките на мерките на заеднич-
ката монетарно-кредитна политика; 

2) да се намалува реалниот обем на увозот на 
опрема, зависио од платнобилансните и девизноби-
ланските можности на земјата, односно од платно-
биланоните и девизнобилансните позиции на репу-
бликите и на автономните покраини; 

3) да се сведе на најнужна -мерка претвора-
њето на странските финансиски кредити, освен 
заемите »а Меѓународната банка за обнова и развој 
и на други меѓународни финансиски организации, 
во динари за финансирање на инвестиции во зем-
јата — во согласност со вкупните можности за за-
должување Ео странство и во рамките на кредитно-
-ши&тарната политика, заради неутрализирање на 
монетарниот ефект на тие кредити врз тековите на 
општествената репродукција — врз основа на по-
себен пропис или преку договор на републиките и 
автономните покраини. 

Член 32 
Учесниците на овој договор се согласни, зара-

ди обезбедување интегритет на општествените сред-
ства и за реално утврдување на доходот, со измена 
на прописите да се обезбеди пореална валоризаци-
ја на вредноста на основните средства, како и пре-
ку амортизациони стапки да се обезбеди пореално 
и побрзо репродуцирање на основните средства, за-
ради нивно одржување на современо техничко-тех-
но дошко ниво. 

Члан 33 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-

ки за унапредување штедењето на граѓаните и за 
рационално насочување на дел од тие средства за 
финансирања на инвестиционите проекти во оп-
штествениот сектор на стопанството. 

Со мерки на. даночната и кредитната политика, 
како и" со други мерки, учесниците на овој договор 
ќе создаваат услови за поголемо ангажирање на 
граѓаните при купувањето и изградбата на станови 
во индивидуална сопственост. 

Заради поголемо ангажирање на средствата во 
сопственост ка граѓаните за стопанисување во раз-
новидни дејности на малото стопанство, учесниците 
на овој договор ќе ги преземаат мерките и актив-
ностите предвидени ЕО Општествениот договор за 
основите на заедничкото дејствување во спроведу-
вањето на политиката на развојот на малото сто-
панство во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 34 
Републики!« и автономните покраини се соглас-

ни дека најмалку 80*/* од странските кредити за 
инвестициони намени треба да се насочат кон ос-

тварување на политиката на развојот утврдена во 
чл. 5 до 12 на овој договор. 

Член 3£ 
Учесниците на овој догозор се согласни со 

мерки и со други активности да се обезбеди вкуп-
ните инвестиции во основни средства во периодот 
од 1981 до 1985 година за целата земја реално да 
растат околу 1,5% просечно годишно, со тоа што во 
тие рамки да се обезбеди поголемо насочување на 
средствата врз правците на развојот утврдени во чл. 
5 до Ј 2 на овој договор. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-
ки и активности во периодот од 1981 до 1935 година 
да се оствари реален растеж на вложувањата во 
станбената изградба од околу 2,5а/® просече« го-
дишно. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-^ 
Ки реалниот обем на вложувањата за општоопште-
намени и на вложувањата во општествени дејности 
да биде во вкупните инвестиции во периодот од 
1981 до 1985 година пониско отколку во периодот 
од 1976 до 1980 година, со тоа што да се води се-
лективна политика на тие вложувања. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мер-
ки реалниот обем на вложувањата за опшгоолште-
ствени потреби позначително да се намали во пе-
риодот од 1981 до 1985 година во однос на периодот 
од 1976 до 1980 година 

Член 33 
Учесниците па свој договор сз согласни одред-

бите на член 31 став 2, на член 34 и на член 35 ст. 
3 и 4 од овој договор да не се однесуваат на СР Цр-
на Гора, со оглед на потребните вложувања за об-
нова и изградба на подрачјето настрадаш од зем-
јотресот. 

Член 37 
Учесниците ria ОБОЈ договор се согласни дека 

заедничките интереси, цели и задачи во производ-
ствената ориентација, утврдени со овој договор, ќе 
се остваруваат со мерки и активности на инвести-
ционата политика што ќе бидат насочени врз прав-
ците на развојот утврдени во чл. 5 до 12 па овој до-
говор. 

Во согласност со определбата од став 1 на овој 
член, учесниците на овој договор ќе преземаат 
мерки со договорите за основите на плановите и во 
самоуправните спогодби на организациите на здру-
жен труд да се обезбеди поголемо насочување на 
средствата врз; 

1) вложувања во производните намени што ќе 
даваат поголеми ефекти во зголемувањето на дохо-
дот по работник, по ангажирани средства и со зго-
лемувањето на девизниот прилив или во намалу-
вањето на девизниот одлив; 

2) проширување на изградбата на капацитети-
те, а особено преработувачки, под услов претходно 
да се обезбедени енергија, суровини и репродукцио-
нен материјал; 

3) зголемување на ефикасноста на инвестиции-
те со побрза изградба и поширока примена на совре-
мените технички и технолошки достигања и со по-
добра организација на работата; 

4) нерамномерен регионален развој на произ-
водствените сили, а посебно создавање на услови 
за побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и најбрз развој на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово; 

5) изградба на инвестициони објекти, под услов 
да е обезбедена заштита од штетните дејствија за 
човековата животна и работна средина 
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Член 38 
Тргнувајќи од заедничките интереси и цели на 

развојот, учесниците на овој договор се согласни со 
својата активност и мерки да обезбедат работници-
те во основните организации на здружен труд да до-
несуваат инвестициони одлуки кои ќе се засноваат 
врз плановите за развој усогласени со самоуправ-
ните спогодби за основите на плановите на работ-
ните и сложените организации и други поширо-
ки форми на здружување, а посебно во рамките и 
помеѓу репродукциони и доходовно поврзаните це-
лини. 

Учесниците на овој договор во политиката за 
поттикнување на развојот ќе преземаат мерки и ќе 
создаваат услови,- при донесувањето на одлуки за 
инвестиции во материјалното производство, работ-
ниците во организациите на здружен труд да се 
придржуваат кон преземените обврски во самоу-
правните спогодби и во договорите за основите на 
плановите за обезбедување на средства за финан-
сирање на вложувањата заради непотполно и по-
рационално користење на располол^ивите домашни 
извори на енергија, суровини и репродукциони ма-
теријали и за намалување зависноста на ' стопан-
ството од увозот на тие производи. 

V Член 39 
Со соодветни мерки и активности, учесниците 

на овој договор ќе го поттикнуваат здружувањето 
на трудот и средствата на репродукционо и дохо-
довно поврзаните организации на здружен труд за 
финансирање на изградбата на објектите од заед-
нички интерес, во прв ред објектите во дејностите 
на кои во овој договор им се дава тежиште во раз-
војот, заради усогласување на односите во општест-
вената репродукција. 

Член 40 
Учесниците на овој договор ќе создаваат услови 

за побрзо движење на паричната акумулација на 
територијата на целата земја, со побрза трансфор-
мација на кредитните односи, првенствено по пат 
на здружување на трудот и средствата на дохо-
довно поврзаните организации на здружен труд и 
нивно насочување кон финансирањето на инвести-
ционите објекти од заеднички интерес, во соглас-
ност со чл. 5 до 12 од овој договор. 

Член 41 
Учесниците на овој договор, со мерките од сво-

јата надлежност, ќе ги поттикнуваат самоуправните 
спогодби за основите на плановите на доходовно и 
репродукционо поврзаните организации на здружен 
труд и, во процесот на усогласување на плановите 
за развој со другите организации на здружен труд, 
да се обезбеди рационална поделба на трудот, спе-
цијализација на производството и кооперација и 
со тоа, покрај преземањето на други мерки, да се 
овозможи изградба на оптимални и синхронизирани 
капацитети по фази на производството. 

Учесниците на овој договор се согласни дека е 
потребно, во натамошната изградба на системот на 
проширената репродукција, посебно да се разработи 
механизам за општествена верификација на инвес-
тиционите одлуки, од становиштето на оцена на опш-
тествената и економската оправданост на инвести-
ционите вложувања, а во тие рамки и соодветен 
систем за општествено информирање и евиденција 
на инвестициите. 

Член 42 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 

изградбата на објектите што се заснова врз увоз на 
суровини и репроматеријали да се врши кога орга-
низацијата на здружен труд со извоз односно со 
здружување врз трајна основа ќе обезбеди девизни 
средства за увоз на суровини и репроматеријали 

и за отплата на странските кредити, како и за дру-
гите потреби утврдени со закон. 

Член 43 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

инвестиционите програми, во дејностите во кои со 
овој договор е утврдена потребата за побрз развој, 
ќе се усогласуваат и со соодветните етратегиско-
-одбранбели барања. 

Член 44 
Учесниците на овој договор ќе иницираат ор-

ганизациите на здружен труд, чии средства се здру-
жени во банките, да вршат насочување на претеж-
ниот дел од кредитниот потенцијал за финансирање 
на инвестициите за намените од чл. 5 до 12 на овој 
договор. 

Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 
и активности заради поттикнување на организа-
циите на здружен труд, што ги здружиле своите 
средства во банките, во самоуправната спогодба за 
основите на планот банките да предвидат давање 
•на приоритет при давањето на кредити за вложу-
вања во изградба на објектите договорени со само-
управните спогодби за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници, како yi да 
ја утврдат политиката и критериумите за поттик-
нување на здружувањето на трудот и средствата 
во изградбата на објектите од чл. 5 до 12 на овој 
договор*. 

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат 
инвеститорите и банките, средствата првенствено да 
ги насочуваат кон побрзото завршување на објек-
тите во изградба чија изградба не е завршена во 
претходниот период, а кои се од посебно значење 
за надминување на ^усогласеноста во структурата 
на стопанството, за зголемување на извозот и за 
супституција на увозот. 

Член 45 
Заради остварување на потребните вложувања 

за предвиденото производство од чл. 5 до 12 на овој 
договор, учесниците на овој договор ќе преземаат 
мерки да се воспостават поуедначени и постабилни 
услови за стекнување на доход заради јакнење на 
материјалната основа на организациите на здру-
жеа труд од овие дејности. 

Заради поголемо насочување на средствата за 
намените од став 1 на овој член, учесниците на 
овој договор ќе ги преземаат и следните мерки: 

1) ќе се води политика на помало царинско оп-
товарување на увозот на специфична опрема што 
не се произведува во земјата; 

2) републиките и автономните покраини ќе 
ва ат определени даночни и други , олеснувања. 
Истовремено ќе се отелшуваат условите за почну-
вање на изградбата на капацитетите чие произ-
водство се заснова повеќе од половина врз суровини 
и репродукциони материјали од увоз — ал® притоа 
не се постигаат соодветни резултати во извозот и 
во супституцијата на увозот. 

Учесниците на овој договор се согласни дека во 
постапката за разработка на механизмите на сто-
панскиот систем на сите подрачја ќе утврдат реше-
нија со кои ќе се поттикнува здружувањето на 
трудот и средствата и другите форми на меѓусебно 
интересно поврзување на организациите на здружен 
труд на единственото стопанско подрачје. 

Член 46 
Согласно со договорената производот вена ори-

ентација од член 4 на овој договор, со посебе« 
договор ќе се разработи заедничка политика и дол-
горочна програма за истражување на енергетските, 
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минералните и други суровини и ќе се утврдат об-
врските на учесниците на тој договор за оствару-
вањето на таа политика, посебно во обезбедувањето 
на средства по пат на здружување и од други из-
вори за иницијалните истражувања. 

Член 47 
За развојот на агроиндустрискиот комплекс 

учесниците на овој договор ќе преземаат мерки за 
создавање на соодветни услови за стопанисување 
заради воспоставување на постабилни односи во 
примарната распределба, а посебно во примарното 
земјоделско производство, со тежиште врз побрзиот 
пораст на земјоделското производство, врз подобрата 
организација на пазарот и врз разработката на сис-
темот на резервите на определени земјоделски и 
прехранбени производи и на материјалните резерви 
во Мир и во војна. 

Учесниците на овој договор се согласни за ос-
новните земјоделски производи на ниво на федера-
цијата, републиките и автономните покраини да се 
пропишуваат заштитни цени. На ниво на федера-
цијата, до 15 септември текуштата година за наред-
ната година, ќе се пропишуваат заштитни цени за 

. следните земјоделски производи: пченица, пченка, 
оризова арпа, шеќерна репка, сончоглед, соја, мас-
лодајиа репка, суров тутун, говеда, свињи, овци, 
волна. Нивото на заштитните цени на основните 
земјоделски производи од интерес за целата земја 
ќе се утврдува врз основа, на критериумите за фор-
мирање на цените, што до крајот на 1980 година 
ќе ги донесе Сојузната заедница за работите на 
цените. Земјоделските производи од овој член, чие 
производство е организирано општествено, а што на 
пазарот не можат да се пласираат по заштитните 
цени, се откупуваат од страна на органите и орга-
низациите надлежни за резервите на земјоделски 
производи по утврдените заштитни цени. 

Републиките и автономните покраини, како 
учесници на овој договор, и потанаму ќе ја поттик-
нуваат поголемата употреба на минерални ѓубрива 
а, по потреба, ќе преземаат и други поттикнувачки 
мерки — како суштествен услов за зголемување на 
приносот. 

Заради поефикасно унапредување на произ-
водството и извозот на земјоделско-прехранбени 
производи, ќе се разработи долгорочна стратегија 
за зголемување на извозот и ќе се води политика 
на поттикнување на извозот на тие производи. 

Републиките и автономните покраини, во со-
гласност со своите специфичности, ќе преземаат 
мерки да се обезбеди заштита и рационално корис-
тење на земјоделските површини и ќе создаваат 
поповолни услови за проширување на обработли-
вото површини на општествениот сектор по пат на 
приведување на земјиштето кон културата, мелио-
рација, комасација, освојување на нови површини 
и купување на земјиште, а особено по пат на пен-
зионирање на земјоделците од старечките дома-
ќинства. 

Со мерки и активности на републиките и на 
автономните покраини ќе се создаваат услови за 
попот пол но и поинтензивно користење на обработ-
ливото површини на индивидуалните земјоделски 
стопанства, по пат на групирање на нивните пар-
це ти за одгледување на одделни култури, со меѓу-
себно здружување, и со здружување со организа-
циите па-здружен труд во општествениот сектор и 
со приведување на необработливите површини кон 
културата. 

4. Монетарно-кредитна политика 4 

Член 48 V 
Учесниците на овој договор се согласија мер-

ките на монетарно-кредитната политика да бидат 
насочени кон остварување на заедничките интереси 
и цели на политиката на економската стабилиза-
ција, перд се со дејствување врз воспоставувањето 
на усогласени стоковно-парични односи. За таа цел, 
со мерките на монетарната и кредитната политика 
и со другите мерки на економската политика ќе се 
поттикнува остварувањето на заедничката полити-
ка на развојот на земјата. 

Со мерките на крсдитно-монетариата политика 
ќе се поттикнува најбрзиот развој на изразито сто-
пански недоволно развиената САН Косово, што ќе 
се утврди со посебен договор. 

Член 49 
Учесниците на овој договор се согласни еми-

сијата на парите да се врши претежно по пат на 
разни форми на монетизација на хартиите од вред-
ност. Потребите во платежни средства ќе се задо-
волуваат во поголема мерка со употреба на хар-
тиите од вредност. 

Учесниците на овој договор се согласни парич-
ната маса да се усогласува со материјалните текови 
на општествената репродукција. 

Учесниците на овој договор се согласи^ 
да се елиминира користењето на средствата на при-
марната емисија за покритие на буџетскиот дефи-
цит. 

.Член 50 
Со доследно применување на монетарно-кре-

дитниот и на банкарскиот систем и со разработка 
на соодветни инструменти и мерки ќе се забрза 
трансформацијата на банките заради создавање на 
услови здружениот труд да одлучува за деловната 
политика и за насочувањето на средствата во бан-
ките, како и банките да придонесуваат кон оства-
рувањето на заедничките интереси на здружениот 
труд со здружување на средствата врз доходовни 
односи. 

Член 51 
Учесниците на овој договор се согласни да пре-

земаат мерки за создавање на услови за зголему-
вање на мобилноста на средствата во банките и за 
нивно поефикасно користење и побрза циркулација 
на средствата за репродукција, во согласност со 
начелата на единствениот југословенски пазар. 

Член 52 
Учесниците на овој договор ќе го поттикнуваат 

формирањето и поефикасното функционирање на 
интересните банки и на финансиските служби во 
организациите на здружен труд. 

Член 53 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 

за поефикасно насочување и усогласување на па-
ричната маса и на кредитите со потребите на опш-
тествената репродукција, имајќи го предвид движе-
њето на општествениот производ и структурата на 
приливот и на одливот на паричните средства. За 
таа цел ќе се обезбеди: 

1) со утврдувањето на глобалните рамки на рас-
тежот на паричната маса да се утврдуваат рамките 
на растежот на кредитите и ,на другите пласмани 
на банките, со тоа што паричната маса- и кредитите 
да растат побавно'од номиналниот растеж на опш-
тествениот производ; 

2) во рамките на предвидениот дефицит на плат-
ниот биланс и на предвидениот обем на структу-
рата на-странското задолжување и на побарувањето 
од странство, да се преземаат мерки на кредитно-
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-монетарната политика за усогласување на овие 
односи и соодветниот износ за креирање или повле-
кување на парите врз основа на девизни трансакции 
да се има предвид при утврдувањето на обемот на 
пласманите на банките. 

Член 54 
Насочувањето на краткорочните средства во 

долгорочни пласмани треба да се сведе во реалните 
рамки заради обезбедување на ликвидноста на 
банките и на организациите на здружен труд, како 
и заради поусогласените стоковно-парични односи 
на пазарот. 

Член 55 
Учесниците на овој договор сб согласни, да 

влијаат врз вкупната ликвидност, пред се, на орга-
низациите на здружен труд во стопанството, со 
адекватно регулирање на паричната маса и со зна-
чително поголема употреба на хартиите од вред-
ност како средства за плаќање помеѓу организа-
циите на Здружен труд. Заради тоа ќе се организира 
промет и пазар на хартиите од вредност, развој на 
клирингот, на контокорентните односи, како и 
меѓубанкарски конверзии на хартиите од вредност. 

Член 56 
Со заедничката емисиона политика што ја спро-

ведуваат Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини, ќе се обезбедува снабдување 
на стопанството со потребното количество на пари 
во оптек за да се поддржува предвидениот пораст 
и заради измена на структурата на производството, 
на политиката на економската стабилизација и на 
политиката на платниот биланс и на девизниот би-
ланс на земјата, како и на предвидената употреба 
на средствата на примарната емисија во согласност 
Со политиката на развојот на земјата и со оствару-
вањето на целите на економската политика. 

Со' кредитната политика на банките, со соод-
ветна поддршка на заедничката емисиона политика, 
во согласност со политиката на развојот и опреде-
лувањата од овој договор, водејќи сметка за при-
родните и производствените карактеристики на 
определени дејности, ќе се поттикнува особено: (1) 
остварувањето на задачите во областа на економ-
ските односи со странство; (2) остварувањето на 
Задачите во областа - на производството и пласма-
нот на опрема и постројки; (3) остварувањето на 
заедничките интереси во отстрануван,ето на струк-
турните неусогласеност!! со побрз развој на произ-
водството на енергија, дефицитарни суровини, 
репроматеријал и основни земјоделски ,и прехран-
бени производи и (4) создавањето на неопходните 
резерви. 

Остварувањето на селективните цели на кре-
дитната политика треба да се заснова врз само-
управни спогодби на банките со кои ке се насо-
чуваат кредитните потенцијали на банките за 
приоритетните намени. Со овие спогодби ќе се 
поттикнува поврзувањето на организациите на 
здружен труд во производството и помеѓу произ-
водството и прометот, со здружување на трудот и 
средствата на учесниците во стоковно-паричпчте 
работи на организациите па здружен труд, а осо-
бено врз доходовни основи и тоа со поголемо анга-
жирање на средствата на стопанството и па бан-
ките на производствените и потрошувачите под-
рачја. Сегашниот начин на класично кредитирање 
на селективнлте намени треба да се трансформира 
во определена форма на монетизација со селективно 
обележје. 

Поддршката кон остварувањето на селектив-
ните цели на монетарно-кредитната политика со 

примарната емисија ќе се врши, покрај монетиза-
цијата на хартиите од вредност и на другите ис-
прави од стоковно-паричните работи на организа-
циите на здружен труд, и посредно по пат на 
влиајние врз ликвидноста на банките. Таа под-
дршка треба да се остварува исклучително во утвр-
дените монетарни рамки. 

Со мерките за спроведување на заедничката 
емисиона политика не може никој да се доведе во 
нерамноправна положба во поглед на вршењето на 
дејноста и стекнувањето на доходот. 

Примарната емисија ќе се користи првенствено 
за монетизација на хартиите од вредност и на дру-
гите исправи што проистечуваат од стоковно-парич-
ните работи на организациите на здружен труд од 
областа на стопанството. За таа цел примарната 
емисија ќе се користи за монетизација на кратко-
рочните преносливи хартии од вредност што ги из-
даваат организациите на здружен труд од областа 
на стопанството врз основа на стоковно-парични 
работи и за поддршка на остварувањето на селек-
тивни^ цели на монетарно-кредитнаха политика. 
Поддршка за остварувањето на селективните цели 
на монетарно-кредитната политика со примарната 
емисија ќе се врши по пат на монетизација со се-
лективно обележје на хартиите од вредност и на 
другите исправи што произлегуваат од стоковно-
-паричните работи на, организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, што кај основните 
земјоделски и основните прехранбени производи ги 
опфаќа производството и залихите. Оваа поддршка 
ќе се дава за договорените намени што се утврду-
ваат со О б у к а т а на Собранието на СФРЈ, а трг-
нувајќи од определувањата на овој договор и од 
намените од Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година, а во рамките пред-
видени со Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика, што ја донесува Сојузниот извршен совет со 
согласност од соодветните републички и покраин-
ски органи. По исклучок, примарната емисија ќе 
се користи во случај на поголеми елементарни не-
погоди и тоа само врз основа на посебен закон. 

Учесниците на договорот се согласни, поради 
објективните природни и производствени каракте-
ристики на определени дејности, а во согласност со 
определувањата од овој договор, во периодот од 
1981 до 1985 година основните земјоделски и пре-
хранбени производи и извозот на стоки и услуги, 
земено во целост, да бидат најмалку во истата по-
ложба како и во претходниот плански период, со 
тоа што внатре во тоа ќе се вршат соодветни прис-
пособува«^ на намените и условите за користењето 
на примарната емисија, зависно од условите на 
пазарот. 

"Заради постепено воведување на механизмот 
за користење на примарната емисија по пат на 
мопетизапиЈа со селективно обележје на харт ште 
од вредност и на другите исправи, паралелно со 
механизмот на монетизација со селективно обе-
лежје во преодниот период до крајот на 1983 го-
дина ќе постојат и механизми за користење на при-
марната емпе.га гл сел* ктпвнн намени по пат на 
кредитиран,е на банките од страна на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини и тоа за намените утѓфдени 
со Одлуката на Собранието на СФРЈ, што во тој 
период, делумно или во целост, не можат да се 
трансформираат во нови форми . за користење на 
примарната емисија. Со Одлуката на Собра",'ото 
на СФРЈ секоја година ќе се утврдуваат критериу-
мите врз основа на кои постепено ќе се врши стес-
нување на селективни^ намени што, со трансфор-
мацијата на селективниот начин на кредитирање, 
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ќе се заменуваат со монетизација оо селективно 
обележје, со тоа што во преодниот период посебен 
третман ќе имаат извозот и земјоделството. 

Со политиката на примарната емисија ќе се 
обезбеди паричната маса да расте во рамките утвр-
дени со заедничката монетарно-кредитна политика. 
Во тие рамки ќе се обезбеди и остварување на 
определените селективни цели на кредитната 
политика. 

Во текот на 1981 година ќе се испита можноста 
кредитите од примарната емисија за селективни 
намени да им се отстапат на трајно користење на 
организациите на здружен труд. 

Член 57 
Учесниците на овој договор ќе иницираат со 

самоуправна спогодба на банките да се обезбедат, 
врз потрајна основа, средствата за кредитирање, на 
пласманот на опрема, бродови и шински возила во 
земјата, со насочување на соодветен дел од кредит-
ниот потенцијал на банките што може да се користи 
за долгорочни пласмани. 

Член 58 
Учесниците на овој договор ќе иницираат со 

договор на банките да се преземат мерки за доградба 
на системот на каматните стапки, на задолжител-
ната резерва на банките и на другите инструменти 
за регулирање на количеството на пари во оптек, 
заради поефикасно остварување на задачите на мо-
нетарно-кредитната политика. 

Учесниците на овој договор се согласни дека 
задолжителната резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија треба повеќе да се приспособи 
нон потребите на монетарното регулирање. 

Учесниците на овој договор се согласни со до-
говор на банките да се предвиди можност за ди-
ференцирани каматни стапки за одделни намени, 
во согласност со политиката на развојот и со поли-
тиката на економската стабилизација утврдена со 
овој договор. 

Учесниците на овој договор ќе иницираат бан-
ките да склучат самоуправна спогодба за каматните 
стапки на депозити и други обврски, а во соглас-
ност со општите начела, цели и задачи на поли-
тиката на каматните стапки што ќе ја утврди Со-
бранието на СФРЈ. 

Член 59 
Учесниците на овој договор се согласни дека е 

потребно да се унапредува финансиското и моне-
тарното планирање заради поголемо усогласување 
на финансиските и материјалните текови и заради 
обезбедување плановите на самоуправните органи-
зации -и заедници и на општествено-политичките 
заедници да се засноваат врз реални финансиски 
средства. 

5. Даночна политика 
Член 60 

- Со договор на републиките и на автономните 
покраини ќе се обезбеди натамошно усогласување 
на системот и политиката на данокот и на другите 
давачки од надлежноста на републиките и на авто-
номните покраини, заради непотполно остварување 
на заедничките цели на развојната и стабилизацио-
ната политика. 

Учесниците на овој договор се согласни даноч-
ната политика да биде во функцијата на оствару-
вање на заедничките интереси и цели и да стане во 
поголема мерка инструмент на економската поли-
тика за поттикнување на договорениот развој, а 
посебно на извозот, станбената изградба и економ-
ската стабилизација. 

Член 61 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни дека. со политиката на оданочување на до-
ходот ifa организациите на здружен труд ќе ги 
стимулираат вложувањата во развојот на дејнос-
тите за кои со овој договор е предвиден побрз 
развој, вложувањата во развојот на малото сто-

^ папство и ќе го поттикнуваат здружувањето на 
трудот и средствата, а посебно заради вложување 
во стопански недоволно развиените републики и во 
САП Косово. 

Член 62 
Републиките и автономните покраини се со-

гласни дека треба да се усовршува системот на ода-
ночување на личниот доход од самостојното вр-
шење на земјоделска дејност. Со воведување на 
даночни олеснија и со ослободување од данок ќе се 
поттикнува здружувањето на земјоделците и раз-
војот на земјоделското производство во ридско-
-планинските и пограничните подрачја и на остро-
вите. 

Ќе се обезбеди континуирана ревалоризација 
на катастарскиот приход како основа на даночните 
стапки, а паралелно со тоа ќе се создаваат' услови, 
според специфичностите на републиките и на авто-
номните покраини, како основа да се воведува и да 
се применува доходот од земјоделската дејност на 
земјоделците. 

Член 63 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

со политиката на основниот данок на промет треба 
да се поттикнува производството што се заснова 
врз домашни суровиЕШ и производството од значење 
за стабилноста на пазарот, да се придонесува кон 
воспоставување на уједначени услови за стопанису-
вање и да се дејствува врз понудата и побару-
вачката. 

Посебниот данок на промет договорно ќе се 
утврдува во согласност со економската и социјал-
ната политика и со политиката на основниот дакок 
на промет. 

Со политиката на данокот на промет на нед-
вижности и права ќе се поттикнува индивидуал-
ната станбена изградба. 

6. Пазарот, политиката на цени и резервите 

Член 64 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

со мерките на економската политика ќе се созда-
ваат услови во согласност со политиката на раз-
војот да се обезбеди остварување на постабилни 
и поусогласени општествено-економски односи на 
единствениот југословенски пазар, по пат на вос-
поставување на поусогласени стоковно-парични од-
нооИј подобра снабдевеност на пазарот, обезбеду-
вање на соодветни стоковни резерви и, врз таа 
основа, побавен растеж на цените. 

Член 65 
Во натамошниот развој на единствениот југо-

словенски пазар, учесниците на овојх договор ќе 
создадат услови за слободно движење на трудот 
и средствата и за нивно здружување, за слободна 
размена на стоките и услугите, научните достигну-
вања и стручните искуства, за слободно основање 
и здружување на организациите на .здружен труд 
и за вршење на стопански и услужни дејности, 
за самоуправно спогодување и општествено дого-
варање за унапредувањето на производството и 
прометот и на интегрирањето на здружениот труд, 
за насочување на стопанскиот и- општествениот 
развој и за усогласување на односите на пазарот 
со самоуправно планирање, : 
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Со доградување на инструментите и механиз-
мите на единствениот монстарно-кредитен систем/ 
со единствениот девизен систем и со заедничката 
политика на економските односи со странство, со 
единствениот царински систем и со заедничката ца-
ринска политика и со заедничките основи на дано-
чната политика и со,други мерки на федерацијата, 
републиките и автономните покраини, ќе се надми-
нуваат азтархичните тенденции и ќе се обезбеди 
функционирање и натамошен развој на единстве-
ниот југословенски пазар и негово позитивно деј-
ствување врз остварувањето на заедничката поли-
тика на општествено-економскиот развој. 

Член бб 
Учесниците на овој договор се согласни осно-

вите на политиката на цените да бидат политиката 
на економската стабилизација, правата и одговор-
носта на организациите на здружен труд во меѓу-
себна поврзаност, зависност и одговорност со дру-
гите производители и потрошувачи да ги утврду-
ваат цените и да ги уредуваат односите во областа 
на цените и стекнувањето на доходот, јакнењето 
влијанието на економските законитости и економ-
ските критериуми и на светската продуктивност на 
трудот врз зголемувањето на продуктивноста на 
трудот и на ефикасноста од стопанисувањето со 
општествени средства и јакнењето на другите ква-
литативни фактори на стопанисувањето, како и 
усогласено™ дејствување на општествено-политич-
ките заедници во спроведувањето на политиката 
на цените и во вршењето на општествената контро-
ла на цените. 

Учесниците на овој* договор ќе создават услови 
to ке преземаат потребни мерки да се обезбеди 
доследно применување на Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола 
на цените, како и на прописите и другите општи 
акти што се донесуваат врз основа на тој закон. 
За таа цел, учесниците на овој договор ќе соз-
даваат услови основни форми на уредувањето на 
односите во областа на цените да бидат општес-
твеното договорање и самоуправното спогодување 
со кои, врз долгорочна основа, ќе се уредуваат и 
усогласуваат односите на цените и другите односи 
од влијание врз цените, како што се: производ-
ството, снабдувањето и испораките, заедничкото 
настапување во меѓународната размена, истражу-
вањето и развојот на суровинската и енергетската 
основа и други прашања од заеднички интерес. 

Член 67 
Учесниците на овој договор ќе создаваат ус-

лови и ќе преземаат мерки и ќе вршат општестве-
на контрола на цените — согласно со Законот за 
основите на системот на цените и за општестве-
ната контрола на цените — заради позначително 
забавање на нивниот растеж и со промени на це-
ните побргу да се остваруваат диспаритетите на 
цените на внатрешниот пазар и помеѓу домашните 
и светските цени и, на тој начин, домашната про-
дуктивност на трудот да се поврзува со продуктив-
носта на трудот во развиените земји, како и со 
политиката на цените во што поголема мерка да 
се усогласуваат односите во општествената распре-
делба и да се остварува политиката на економ-
ските стабилизација. 

Со - политиката на цените и со другите мерки 
на економската политика ќе се влијае врз оствару-
вањето на поусогласени односи во примарната рас-
пределба, при што ќе се тргнува од целите и 
задачите на развојот утврдени со овој договор, од 
поголемото почитување на пазарните критериуми 
и од посилното влијание на светската продуктив-
ност врз домашната продуктивност и врз цените. 

Член 63 
Спроведувањето на политиката на цените ќе 

се обезбеди со ^усогласени дејствувања на сите 
носители на одлуките за цените, пред се, на само-
управните организации и заедници и на органите 
на општественс-политичките заедници, што со до-
говори и со̂  спроведување на политиката на цените 
меѓусебно ќе ѓи усогласуваат односите и ќе и ре-
зе:: лат мерки на подрачјето на цените и на други 
подрачја од значење за цените. 

Член 69 
Учесниците на овој договор ќе преземаат мерки 

и активности загади спречување на појавите на 
затворање на пазарот и воспоставување на моно-
полска положба на пазарот, а заради што потполно 
дејствување на економските законитости и за по-
добро функционирање на единствениот југословен-
ски пазар. 

Член 70 
Учесниците на овој договор ќе создаваат ус-

слови да се обезбеди, пред се, со самоуправни спо-
годби помеѓу организациите на здружен труд во об-
ласта на производството и во областа на прометот 
на стоки и услуги и со општествени договори, по-
могла сено функционирање и снабденост на пазарот, 
јакнење на материјалните резерви и, врз таа ос-
нова, усогласеност на тековите на општествената 
репродукција. 

Член 71 
Заради стабилизација на производството и па-

зарот и заради јакнење на одбранбената способ-
ност на земјата, ќе се разработи систем на функ-
ционирање и финансирање на материјалните ре-
зерви за да се обезбедат потребните резерви во 
федерацијата, републиките и автономните покра-
ини, во градовите и општините односно во поголе-
мите потрошувачки центри. 

Бо федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе се формираат резерви на гориво, на 
основни индустриски суровини, на репродусциони 
материјали и на основните земјоделско-прехран-
бени производи. 

Со договор на федерацијата републиките и ав-
тономните покраини ќе се обезбедат трајни и ста-
билни извори за финансирање на стоковните ре-
зерви и на изградбата на складнион простор. 
Учесниците на свој договор ќе создаваат услови 
средствата за тие намени да се обезбедуваат и со 
издвојување на дел од средствата од резервниот 
фонд на организациите на здружен труд и на дел 
од данокот на промет и со здружување на средства 
на организациите на здружен труд. 

Член 72 
Учесниците на овој договор ќе создаваат ус-

лови до поголем израз да дојде улогата на матери-
јалните резерви во усогласувањето на односите на 
понудата и побарувачката и во стабилизацијата 
на односите во производството и на пазарот. За 
таа цел стоковните резерви на нафта, нафтени 
деривати, јаглен, основни индустриски суровини од 
увоз, пченица, пченка, месо, шеќер и масло за 
јадење, ќе се обезбедат во обемот што ги задово-
лува потребите на комерцијалната потрошувачка 
во земјата, во согласност со договорената политика. 

Републиките и автономните покраини ќе пре-
земат мерки градовите и општините, односно голе-
мите потрошувачки центри, да формираат резерви 
на основните производи за задоволување на потре-
бите на населението, посебно оние што се значајни 
за стандардот на работните луѓе и граѓаните. 
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Член 73 
Федерацијата, републиките и автономните по-

краини ќе преземат мерки за изградба на скла-
дишен простор во согласност со динамиката на 
формирањето на резервите. Во изградбата на скла-
днион простор ќе се води сметка и за одбранбените 
потреби на земјата. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 74 " 

Учесниците на овој договор се согласни мож-
ностите за остварување на оценетите потреби на 
производството и услугите во 1985 година' од чл. 5 
до 12 на овој договор да се утврдат врз база на 
самоуправните спогодби за основите на плановите 
на заинтересираните самоуправни организации и 
заедници. 

Член 75 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата што се предмет на овој договор, како и за 
негови измени и дополненија. 

Измените и дополненијата на овој договор ќе 
се вршат на -начин и по постапка што се предеи-
дени за неговото донесување. 

Член 76 
Овој договор се смета склучен кога ќе го при-

фатат и потпишат Сојузниот извршен совет, изврш-
ните совети на собранијата на републиките, изврш-
ните совети на собранијата на автономните по-
краини, Стопанската комора на Југославија и Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија и 
кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собрани-
јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини. 

Член 77 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 
18 декември 1980 година 

Белград 
За Сојузниот извршен совет, 

Веселин Турановиќ, е. р. 
претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Собранието на Босна 

и Херцеговина, 
Миланко Реновица, е. р. 
претседател на Советот # 

За Извршниот совет 
на Собранието на Црна Гора, 

Момчило Цемовић, е. р. 
претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Саборот на СР Хрватска, 
Перо Флековиќ, е. р. 

. претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, 

Благој Попов, е. р 
претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Собранието на СР Словенија, 

Јанез Зем£&арич, е. р. 
претседател на Советот 

За Извршниот совет 
Собранието на СР Србија, 
Иван Стамболић е. р. 

претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Собранието на САП Косово, 

Бахри Оручи, е. р. 
претседател на Советот 

За Извршниот совет 
на Собранието на САП Војводина, 

Никола Кмезиќ, е. р. 
претседател на Советот 

За Стопанската комора 
на Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 
претседател 

За Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, 

Предраг Петровски, е. р. 
член на Претседателството 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Еепублика Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и 
согласноста од собранијата на републиките и од со-
бранијата на автономните покраини, Собранието 
на СФРЈ. на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 
ДО 1985 ГОДИНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И НАСО-
ЧУВАЊЕ НА ТЕКОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

РЕПРОДУКЦИЈА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година за усогласување и насочување на 
тековите на општествената репродукција, што го 
склучија Сојузниот извршен совет, извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршни-
те совети на собранијата на автономните покра-
ини и го потврдија собранијата на сите републики 
и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 345 
25 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, е* р. 
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1157. 

Врз основа на чл. 101, 102, 103, 106 и 108 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76 и 66/80), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собрани-
ето, на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Косово, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Стопанската комора на 
Југославија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на договорот се согласни со овој 

договор да се утврдуваат заедничките интереси и 
цели на политиката на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените социјалистички републи-
ки Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија 
и најбрзиот развој на изразито стопански недовол-
но развиената Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во1 периодот од 1981 до 1985 година и систе-
мот на поттикнувачки мерки со кои се создаваат 
материјални услови за побрз развој на производ-
ните сили во овие подрачја. 

Член 2 
Учесниците на договорот се согласни дека ќе 

создаваат услови за остварување на политиката на 
побрзиот развој на секоја стопански недоволно раз-
виена република, а посебно на САП Косово, како 
изразито стопански недоволно развиена покраина, 
од просекот на развојот на целата земја, заради на-
малување на разликите во степенот на стопанската 
развиеност во однос на просекот на земјата.^ што е 
од посебно значење за остварување на материјал-
ната основа на рамноправноста на народите и на-
родностите на Југославија, за уедначување на мате-
ријалните услови за општествен живот и работа на 
работните луѓе и за ^хармоничен развој на сто-
панството на земјата како целина-. 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласни дека осно-

вен заеднички интерес и цел, со преземање на мер-
ките предвидени со овој договор и сс попотполно л 
порационално користење и активирање на произ-
водствените, човечките, природните и другите по-
тенцијали и фактори на развојот, да се оствари 
развој на производиите сили на секоја стопански 
недоволно развиена република побрз од просекот 
на земјата и најбрз развој на САП Косово, во пе-
риодот од 1981 до 1985 година, што ќе овозможи 
овие подрачја да остварат: 

— побрз растеж на општествениот производ за-
ради јакнење на материјалната основа на здруже-
ниот труд и промена на својата стопанска структура; 

— поефикасно вработување на работно способ-
ното население и, врз таа основа, унапредување на 
условите за живот и работа на работните луѓе; 

— подобрување на животниот стандард и на со-
цијалниот развој во целина. 

Член 4 
Поаѓајќи од заедничките интереси и цели од 

член 3 на овој договор, од остварените резултати во 
досегашниот материјален и општествен развој на 
стопански недоволно развиените републики и на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, од 
акумулативната способност на стопанството, од реал-
ните можности на развојот и од напорите на здру-
жениот труд на целата земја, а посебно на овие под-
рачја, учесниците на договорот се согласни при ут-
врдувањето на поттикнувачките мерки што ќе се 
преземаат за нивниот побрз развој да се поаѓа од 
претпоставката дека општествениот производ на 
вкупното стопанство на овие подрачја, земени заед-
нички, би требало да расте во периодот од 1981 до 
1985 година за околу 15 до 20°/о побргу од просечни-
от растеж во земјата, а во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово — за околу 60г/с. 

Најбрзиот развој на изразито стопански недор 
волно развиената Социјалистичка Автономна Пок-
раина Косово треба да обезбеди зголемување на сте-
пенот на вработеноста на населението и започнување 
на процесот за намалување на разликите во нивото 
на развиеноста на оваа покраина во однос на просе-
кот на земјата. 

Член 5 
Заради остварување на заедничките интереси и _ 

цели на политиката на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово од член 3 на 
овој договор, учесниците на договорот се согласија 
да преземаат активности и мерки што ќе придоне-
сат за: 

— зголемување на улогата и одговорноста на „ 
здружениот труд во остварувањето на договоренава 
политика, со поттикнување и развивање на различ-
ни форми на здружување на трудот и средствата врз 
доходовни основи и врз база на заедничките инте-
реси помеѓу основните организации на здружен 
труд од стопански развиените и стопански недо-
волно развиените подрачја; 

— поширока размена на искуствата во примену-
вањето на современите достигнувања на науката и 
техниката и на современата организација на рабо-
тата помеѓу организациите на здружен труд ед 
стопански развиените и стопански недоволно раз-
виените подрачја; 

— создавање на услови за поефикасно користе-
ње на расположивите материјални, човечки и при-
родни ресурси на стопански недоволно развиените 
подрачја и за нивно натамошно проширување, како 

* и за зголемување на продуктивноста на трудот, еко-
номичноста и рентабилноста на стопанисувањето; 

— развој на дејностите, гранките и групациите 
што обезбедуваат побрз растеж на доходот и на 
акумулацијата, ангажирање на работно способното 
население и поголема рентабилност на вложените 
средства; 

— натамошно унапредување на начинот за обез-
бедување и користење на средствата за поттикнува-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените подрачја и за зголемување на ефикасноста 
од поттикнувачките мерки на општествената заед-
ница ; 

— посилно вклучување во единствениот југо-
словенски пазар. 

За остварувањето на задачите од став 1 на овој 
член треба да придонесат и: 

— максималната организираност и одговорност 
на општествено-политичките заедници и на органи-
зациите на здружен труд од стопански недоволно 
развиените републики и од Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово за својот развој; 

— одговорноста на учесниците на договорот за 
обезбедување на договорените поттикнувачки сред-
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ства, со, кои се создаваат материјални и општестве-
ни услови за остварување на заеднички договоре-
ните интереси и цели ка политиката на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените подрачја. 

Член 6 
Учесниците ка договорот се согласни оствару-

вањето на заедничките интереси и цели на полити-
ката на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово да се поттикнува со след-
ните мерки: 

— со здружување на трудот и средствата врз 
доходовни основни и врз база на заедничките ин-
тереси помеѓу основните организации на здружен 
труд од целата земја, а посебно од стопански пораз-
виените и стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини, во рамките па средства-
та и надвор од рамките на средствата на фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на .стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини (во натамошниот текст: фон-
дот); 

— со средствата на фондот за поттикнување на 
побрзиот стопански развој на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово; 

— со дополнителните средства од буџетот на 
федерацијата за финансирање на општествените и 
други служби; 

— со најголем удел во користењето на креди-
тите од Меѓународната банка за обнова и развој 
и од Меѓународната корпорација за инвестиции и 
со соодветно учество во користењето на други стран-
ски кредити во согласност со приоритетите утврде-
ни во член 28 од Договорот за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за политиката на раз-
војот на економските односи со странство во пери-
одот од 1931 до 1985 година; 

— со царинските олесненија за увоз на специ-
фична опрема под поповолни услови за изградба на 
објекти врз основа на здружување на труд и сред-
ства врз доходовни основи и врз база на заеднички-
те интереси за развој на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово; 

— со поголемо користење од страна на органи-
зациите на здружен труд на современите достиг-
нувања на науката, техниката технологијата и ор-
ганизацијата на работата. 

Член 7 
Учесниците на договорот се согласни најбрзиот 

развој на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, како изразито стопански недоволно развиена 
покраина, да се поттикнува со следните мерки: 

— со обезбедување на поголемо учество во сред-
ствата на фондот, во дополнителните средства од 
буџетот на федерацијата и во кредитите на Меѓу-
народната банка за обнова и развој во однос на уче-
ството во периодот од 1976 до 1980 година; 

— со преземање и на посебни мерки што ќе се 
утврдат во договорот за најбрзиот развој на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово во пери-
одот од 1981 до 1985 година. 

Член 8 
Учесниците на договорот се согласни средства-

та на фондот да се формираат по стапка од 1 83% од 
општествениот производ на општественото стопан-
ство на Југославија, и тоа: 

50% — со здружување на трудот и средствата 
на организациите на здружен труд од целата зем;а 
врз доходовни основи и врз база на заедничките 
интереси; 

— 50% — од задолжителниот заем што го уп-
латуваат основните организации на здружен труд 
што вршат стопанска дејност. 

Заинтересираните републики и автономни по-
краини можат да се договорат процентот Зд алинеја 
1 став 1 на овој член да биде и поголем од 50%. 

Со посебен договор учесниците на договорот 
најдоцна до крајот на првото полугодие на 1981 го-
дина ќе ја утврдат динамиката на здружувањето 
на средствата од алинеја 1 став 1 на овој член и 
други прашања во врска со разработката и спро-
ведувањето на основните решенија содржани во овој 
договор што се однесуваат на здружувањето на 
трудот и средствата. 

Републиките и автономните покраини можат со 
меѓусебни договори во заеднички интерес на здру-
жениот труд да утврдат и други форми на допол-
нително здружување на трудот и средствата, како 
што се: непласиран^ на ануитетите, заедничка из-
градба на енергетски објекти и објекти за поголемо 
вработување и др., преку самоуправно доходовно 
поврзување. 

Сојузниот извршен совет, во соработка со над-
лежните органи на републиките и на автономните 
покраини, Стопанската комора на Југославија и 
фондот, по истекот на секоја година ќе му поднесу-
ваат на Собранието на СФРЈ извештај за резулта-
тите од здружувањето на трудот и средствата на 
организациите на здружен труд од стопански раз-
виените и стопански недоволно развиените републи-
ки и автономни покраини. 

Член 9 
Учесниците на договорот се согласни од вкуп-

ниот износ на средетвата на фондот од член 8 на 
ОВОЈ договор претходно да се издвојува 0.33% од 
општествениот производ на општественото стопан-
ство на Југославија, како посебни средства за по-
ттикнување на најбрзиот развој на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово. 

Средствата на Фондот, формирани по стапка oq 
1,50% од огш^ествениот производ на општественото 
стопанство на Југославија, ќе им се распределуваат 
на одделни стопански недоволно развиени републи-
ки и на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово во следните проценти: 

— Распределба на преостанатиот дел 100 
— Босна и Херцеговина 34 
— Црна Гора 12 
— Македонија 24 
— Косово 30 

Односите во распределбата на вкупните средства 
на фондот од член 8 на овој договор, заедно со прет-
ходното издвојување за Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, се следните: 

— Вкупно 100.0 
— Босна и Херцеговина 27,9 
— Црна Гора 9,9 
— Македонија 19,6 
— Косово 42,6 

Учесниците на договорот се согласни разликата 
што настанува врз основа на учеството на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово од 42>6®/» во 
вкупните средства на фондот што се формираат 
стапка од 1,83% и учеството од 45Vt* во вкупните 
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средства на фондот, ако тие би се формирале по 
стапка од 1,80% на општествениот производ на он-
шественото стопанство на Југославија, да се обезбе-
ди со посебен договор за политиката на најбрзиот 
развој ва Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово. со тоа што тие средства да имаат ист квалитет 
како и средствата на фондот. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни кредит-

ните УСЛОВИ за делот ол средствата на фондот што 
се формираат од задолжителниот- заем да бидат 
следните: 

— заемот се враќа во 13 годишни рати. со ка-
мата од 59/о; 

— фондот им ги дава овие средства на стопан-
ски недоволно разбиените републики со просечен 
рок за враќање од 12 години и со камата по стапка 
од 5„5г,/»> годишно, а на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косоно со просечен рок за враќање од 
15 години и со камата по стапка од 4.Г*% годишно. 

Отплатата на задолжителниот заем. односно на 
кредитот почнува по три години од истекот на го-
дината за ко)а задолжителниот заем е уплатен, 
односно во која е одобрен кредитот. 

Член И 
Учесниците на договорот се согласни делот од 

средствата на фондот од член 8 на свиј договор, што 
се формираат од задолжителниот заем. организаци-
ите на здружен труд да го уплатуваат во единки 
месечни аконтации, и тоа до 25-ти во месецот за 
претходниот месец. 

Член 12 
Учесниците на договорот се согласни, во рам-

ките на своите права и овластувања, да поттикну-
ваат средствата на фондот тито се формираат во 
смисла на алинеја 1 ст.ав 1 член 8 од овој договор 
да се здружуваат помеѓу организациите на здр\*жен 
труд од стоп?неки развиените републики и од Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина и ор-
ганизациите на здружен труд од стопански недовол-
но развиените републики и од Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово, како и во рамките на се-
која стопански надоволно развиена република, од-
носно во рамките на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

Учесниците на договорот се согласни да презе-
маат активности и мерки со кси ќе се придонесува 
ефикасноста на инвестициите во стопански недо-
волно развиените републики и во Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, земени заедно да не 
биде понеповолна од 10°/« од просекот на земјата. 

Член 13 
. Учесниците на договорот се согласни заинтере-

сираните организации на здружен труд договорно 
да ги утврдуват условите под кои дел од средства-
та па фондот, врз самоуправна основа, се здружува 
во развојните програми во стопански недоволно раз-
виените републики и во Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, пред се врз основа па заеднич-
киот приход и доход. 

Член 14 
Учесниците на договорот се согласни средства 

на фондот што се формираат преку задолжителниот 
заем. односно преку здружување на трудот и сред-
ствата, првенствено да се насочуваат за изградба 
на стопански објекти што обезбедуваат побрз рас-
теж на вработеноста и што придонесуваат за побрз 
растеж на доходот, во сообразност со општествените 
планови на републиките и на автономните покраини. 

Учесниците на договорот од републиките и од 
автономните покраини се согласни да разработат 
конкретни програми за здружување на трудот и 
средствата. 

Стопанската комора на Југославија е Согласна, 
во соработка со стопанските комори на републиките 
и со стопанските комори на автономните покраини 
и со други асоцијации на здружениот труд, да ги 
согледа можностите за поврзување на програмите 
зр развеј и да иницира активности за здружување 
на трудот и средствата помеѓу организациите на 
здружен труд од стопански развиените и стопански 
недоволно развиените републики и автономни пок-
раини. 

Член 15 
Учесниците на договорот се согласни, во рамки-

те на своите права и должности, да го поттикнуваат 
здружувањето на трудот и средствата во развојните 
програми во стопански недоволно развиените репуб-
лики и во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово: 

— со предлагање на прописи со кои ќе регули-
ра ослободувањето од одделни придонеси, во целина 
или делумно, за определен период; 

— со договорно утврдени мерки во рамките на 
заедничката економска политика на ниво на феде-
рацијата. 

Учесниците на договорот ќе го поттикнуваат 
развојот на преработувачките капацитети во сто-
пански недоволно развиените републики и во Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово преку 
здружување на трудот и средствата и со други мер-
ки заради создавање на услови за побрз развој 
каа овие подрачја. 

Член 16 
Учесниците на договорот се согласни обврските 

на организациите на здружен труд, во поглед па 
формирањето на постојаните средства на фоднот 
преку здружување на трудот и средствата за реали-
зација не инвестиционите програми во стопански 
недоволно развиените републики и во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово да ги утврду-
ваат републиките односно автономните покраини со 
стои прописи, во височина на договорениот процент 
од pi'vnni'Tp средства на Фондот. 

Учесниците на договорот се согласни, ако 
помеѓу организациите на здружен труд во текот на 
годината не се склучат самоуправни спогодби за 
здружување на трудот и средствата на начинот 
утврден со посебниот договор од чл^и 8 на овој до-
говор, а помеѓу организациите на здружен т:>уд 
односно заинтересираните' републики и. автономии 
покраини но се утвлпи поинаков рок во спогодбата 
за здружување, републиката односно автономната 
покраина е должна до крајот на годината делот од 
средствата што не ќе се реализира со здружување 
да го уплати во Фондот како задолжителен заем 
заради негово насочување преку Фондот. 

Стопанските комори на републиките и стопан-
ските комори на автономните покраини систематски 
ќе ја следат и анализираат реализацијата на здру-
жувањето на трудот и сред страта и. заедно со дру-
гите органи па републиките и на атономипте пок-
раини. ќе преземаат мерки тоа здружување да се 
оствари во целост. 

Член 17 
Учесниците на договорот се согласни средствата 

за премостување на разликите помеѓу раковите за 
упис на заемите и за пласман на срч-лствата на Фон-
дот во износ-од околу четири милијарди динари, 
што ќе се утврдат врз основа на по далоши е во 
Службата на општественото книговодство, да се 
обезбедуваат во договор со републиките и со авто-
номните покраини. 
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По исклучок од. одредбата од став 1 од орој 
член, средствата од тој став што втасуваат во 1981 
година ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата. 

Член 18 
Учесниците на договорот се согласни дополни-

телните средства од буџетот на федерацијата за 
финансирање на општествените и другите служби 
во стопански недоволно развиените републики и во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1981 
година да изнесуваат 0,85% од општествениот про-
извод на вкупното стопанство на Југославија, со 
тоа што процентот на издвојувањето секоја наредна 
година до 1985 година да се намалува за 0,03<>/о-

Член 19 
Учесниците на договорот се согласни од вкуп-

ниот износ на дополнителните средства од член 18 
на .овој договор претходно да се издвојува 0Д35°/0 
од општествениот производ на вкупното стопанство 
на Југославија за Социјалистичка Автономна Пок-
раина Косово на име посебни дополнителни сред-
ства за развој на материјалната основа на опште-
ствените служби во таа покраина и 0,03°/о за СР 
Црна Гора на име посебни дополнителни средства 
врз основа на специфичноста поради малиот број на 
жители и малата густина на населеноста во таа 
република. 

Учесниците на договорот се согласни преоста-
натиот дел на годишниот износ на дополнителните 
средства да им се распоредува на одделни стопан-
ски недоволно развиени републики и на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово во следните 
проценти: 

1) Претходни издвој уваља: 
— за Косозо 0,135 
—За Црна Гора 0.03 

2) Распределба на преостанатиот дел: 

— Босна и Херцеговина 40,15 
— Црна Гора 10,30 
— Македонија 18,30 
— Косово 31,25 

Односите во распределбата на дополнителните 
средства од член 18 на овој договор, заедно со прет-
ходното издвојување за Црна Гора и Косово, би би-
ле следните: 

— Вкупно 100,0 
— Босна и Херцеговина 31.7 
— Црна Гора 12,0 
— Македонија 14,5 
— Косово 41,8 

Член 20 
Учесниците на договорот се согласни дегресив-

ната скала од член 18 на овој договор да не се при-
менува на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово и разликата што настанува со примената на 
стапките од член 18 на овој договор за таа покраина 
да се надомести од средствата на буџетот на феде-
рацијата. што ќе се регулира со посебен договор. 

На Сопи! а листичка Автономна Покраина Косо-
во во периодот од 1981 до 1Ѕ85 година ќе ќ СР от-
стапи С°0/о од придонесот на таа покраина во буџе-
тот на федерацијата. 

Член 21 
Учесниците на договорот се согласни поблиска-

та намена на користењето на средствата од член 19 
на овој договор да ја утврдат стопански недоволно 
развиените републики и Спијалистачка Автономна 
Покраина Косово во своите општествени планови. 

Член 22 
Учесниците на договорот сз согласни стопански 

недоволно развиените републики и Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово да учествуваат со 80°/о 
во распределбата на кредитите на Меѓународната 
банка за обнова и развој и на Меѓународната кор-
порација за инвестиции, по претходното издвојува-
ње од 15% од вкупниот износ на кредитите за СР 
Србија без автономните покраини. 

Распределба на средствата од став 1 на овој 
член на одделни стопански недоволно развиени ре-
публики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово ќе се врши според односите во распределба-
та на вкупните средства на Фондот, со тоа што со 
посебен договор за политиката на најбрзиот раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во, разликата за Социјалистичка Автономна Пок-
раина Косово што {настанува помеѓу утврденото 
учество од 42,6°/о и учеството од 45%, во согласност 
со член 9 став 4 од овој договор, ќе се обезбеди од 
кредитите на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој и на Меѓународната корпорација за инвестиции. 

Член 23 
Учесниците на договорот се согласни во текот 

на остварувањето на Спшеетвениот план на Југо-
славија за периодот од 1981 до 1985 година! соглас-
но со начелото на континуитетот на планирањето 
и утврдената заедничка економска политика и насо-
ките и рамките за донесување на мерките на еко-
номската политика, да се следи остварувањето на 
договорената политика на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово и, во 
согласност со тоа, да се преземаат соодветни актив-
ности и мерки за остварување на оваа политика, 
пред се, преку здружување на трудот и средствата. 

Член 24 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата што се предмет на овој договор, како и за 
негови измени и дополненија. 

Измени и дополненија на овој договор се вршат 
на начинот и по постапката што се предвидени за 
неговото донесување. 

Член 25 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го , 

прифатат и потпишат Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на собранијата на републиките, 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини и стопанската комора на Југославија и ко-
га ќе го поврдат Собранието на СФРЈ, собранијата 
на републиките и собранијата на автономните пок-
раини. 

Член 26 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

18 декември 3980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет: 
Веселин Гургшосгзќ, е р. 

претседател на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

Миланко Репатица, е. р. 
претседател на Извршниот совет 
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За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 

Момчило Цемовић е. р. 
претседател на Извршниот совст 

За Извршниот совет на Соборот 
на СР Хрватска. 

Перо ФлековиК, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Благој Попов, е. р. 

претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија. 

Јанез Земљарич е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Иван Стамболић, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 

Бахри Оручи, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина, 

Никола Кмезиќ, е. р. 
претседател на Извршниот совет 

За Стопанската комора на Југославија 
Илија Бакиќ, е. р 

претседател на Стопанската комора 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Зако-
нот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија а 
согласноста од собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките л 
покраините од 25 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за основите на Опш-
тествениот план на Југославија за политиката на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово за периодот од 1981 до 1985 година, што го 
склучија Сојузниот извршен совет. "Извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономиите покраини и 
го потврдија собранијата на сите републики и авто-
номни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 347 

25 декември 1980 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковик, с р. 
Претседател на 

Соборот на републи-
ките и покраините. 
Зоран Полин, е. р. 

1158. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 17 став 1 од Законот за 
Сојузното јавно обвинителство, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вање, на ; седницата на Сојузниот собор од 26 де-
кември 1980 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-

11ИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
Се разрешува од должноста заменик-сојузен 

јавен обвинител, со 31 декември 1980 година. Рати-
мир Ристиќ, на лично барање, поради заминување 
во пензија. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 364 

30 декември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 
Претседател 

на Соборот на 
републиките и Претседател 

иокраине на Сојузниот собор, 
Зоран Полин, е.p. Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 

1159. 
Врз основа на член 76 од Деловникот за рабо-

тата на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/75, 33/77, 8/80 и 26/80) во врска 
со член 172 став 2 и со член 415 став 4 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Претседателството на СФРЈ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СЛУЖБИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и другите работи за потребите на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот т^кст: 
Претседателството), на неговите работни тела, на 
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претседателот, на потпретседателот и на членовите 
на Претседателството ги вршат службите на Прет-
седателството.. 

2. Службите на Претседателството ги вршат 
стручните и други работи што се однесуваат на: 
следењето и анализирањето на состојбата и поја-
вите во сите области на општествените односи во 
рамките на правата'и должностите на Претседател-
ството утврдени со Уставот, посебно во областа на 
остварувањето на рамноправноста на народите и 
народностите на Југославија и усогласувањето на 
заедничките интереси на републиките, односно ав-
тономните покраини (односите во федерацијата), 
надворепшотрговските односи, одбраната на земјата 
и заштитата на поредокот утврден со Уставот на 
СФРЈ; поведувањето иницијатива и подготвување 
на предлози за разгледување на определени пра-
шања на седниците на Претседателството, односно 
на неговите работни тела; подготвувањето на оцени, 
ставови, заклучоци и предлози за прашањата од 
уставната надлежност на Претседателството и на 
неговите работни тела; подготвувањето и организи-
рањето на седниците на Претседателството и на 
неговите работни тела; подготвувањето на предлози 
на програми за работата на Претседателството и на 
неговите работни тела и следењето на извршува-
њето на тие програми; обезбедувањето и подгот-
вувањето на информативни, аналитички докумен-
тациони и други материјали за потребите на 
Претседателството и на неговите работни тела, на 
претседателот, на потпретседателот и на членовите 
на Претседателството; подготвувањето на предлози 
на акти што ги донесува Претседателството; дава-
њето мислења и предлози за прашањата што за 
Претседателството и за неговите работни тела ги 
подготвуваат други органи; следењето на подгот-
вувањето и донесувањето на прописи на СИС од 
општо политичко значење и известувањето на 
Претседателството за тоа; вршењето на правните 
работи за потребите на Претседателството и на не-
говите работни тела; доделувањето на одликувања 
на СФРЈ; протоколарни^ норми и протоколарната 
практика; известувањето на јавноста за работата ка 
Претседателството и на неговите работни тела; 
следењето на остварувањето на заклучоците и на 
другите акти на Претседателството и на неговите 
работни тела; материјално-финансиските, админи-
стративно-техничките и другите работи за потребите 
на Претседателството и на неговите работни тела. 

3. Во извршувањето на задачите и работите од 
својот делокруг, службите на Претседателството 
непосредно соработуваат, заеднички го организи-
раат извршувањето на задачите и на работите и ги 
усогласуваат своите програми и плановите на 
работата. 

4. Во извршувањето на стручните и другите 
задачи и работи утврдени со оваа одлука, службите 
на Претседателството соработуваат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации, со 
службите на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот 
извршен совет, на Претседателството на ЦК на 
СКЈ, на Сојузната конференција на ССРНЈ, на 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
на Сојузниот одбор на СЗБНОБ на Југославија, на 
Сојузната конференција на ССМ на Југославија, на 
Стопанската комора на Југославија, со службите на 
претседателстгата на републиките и автономните 
покраини, со службите на другите организации во 
републиките и автономните покраини, како и со 
научните, стручните и други организации. 

5. Во работата на Претседателството и во сво-
јата работа, како и во односит« на Претседателст-
вото со другите органи и организации, со самоу-
правните организации и заедници, службите, во 
согласност со Уставот и законот, го обезбедуваат 
остварувањето на начелата на рамноправноста на 
јазиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија. 

6. Службите на Претседателството, како и 
функционерите, раководните работници и другите 
работници во нив, се должни да ги извршуваат 
задачите и работите што произлегуваат од програ-
мите и од плановите за работата и заклучоците на 
Претседателството и на неговите работни тела. на 
начинот со кој се обезбедува остварување на пра-
вата и одговорностите на Претседателството и на 
неговите работни тела, на правата и должностите 
на претседателот., на потпретседателот и на члено-
вите на Претседателството утврдени со Уставот на 
СФРЈ и со Деловникот за работата на Претседа-
телството на СФРЈ. 

Во извршувањето на задачите и работите од 
својот делокруг, службите на Претседателството се 
должни да постапуваат по насоките и заклучоците 
на Претседателството и на неговите работни тела и 
им се одговорни за својата работа. 

7. Работните луѓе во службите на Претседател-
ството ги остваруваат самоуправните права и ги 
уредуваат меѓусебните односи во согласност со опш-
тите прописи за самоуправувањето и меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд во со-
јузните органи на управата, согласно со Законот 
за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата, како и во согласност со општествените 
договори и со одредбите на оваа одлука. 

8. Средствата за работата на службите на 
Претседателството се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата, во рамките на средствата за работата 
на Претседателството. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

9. Стручните и другите работи утврдени во точ-
ка 2 на оваа одлука ги вршат: генералниот секре-
тар на Претседателството, заменикот на генерал-
ниот секретар и службите на Претседателството 
утврдени со оваа одлука. 

Претседателот и членовите на Претседателство-
то имаат кабинети. 

Кабинетите на претседателот и на членовите 
на Претседателството, во соработка со службите на 
Претседателството, вршат определени стручни и 
други работи што непосредно се поврзани со рабо-
тата и одговорноста на претседателот и на члено-
вите на Претседателството. 

Генерален секретар на Претседателството 

10. Генералниот секретар на Претседателството 
раководи со службите на Претседателството, ја ор-
ганизира и усогласува нивната работа на извршу-
вање на задачите и работите за потребите на 
Претседателството и на неговите работни тела и се 
грижи за нивното единствено Функционирање* во 
согласност со Деловникот за работата на Претседа-
телството и со одредбите на оваа од пука, 

За својата работа и функционирање на служ-
бите на Претседателството, генералниот секретар 
на Претседателството одговара пред Претседател-
ството. 

11. Генералниот секретар на Претседателството 
има заменик. 

Заменик-генералниот секретар го заменува ге-
нералниот секретар во случај на негова отсутност 
или спреченост, со сите овластувања и одговор-
ности во раководењето, и ги виши другите работи 
што ќе му ги довери генералниот секретар. 

Во случај на отсутност на заменикот, генерал-
ниот секретар го заменува еден од раководните 
работници кого ќе го определи претседателот на 
Претседателството. 

12. Заради разгледување на прашањата во врс-
ка со работата и Ф У Т Г К П И О Н И П П Њ Р Т О на службите на 
Претседателството, се формира Колегиум на гене-
ралниот секретар. 
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Колегиумот * го сочинуваат: генералниот секре-
тар,* заменик-генерадниот секретар, раководителите 
на аналитичко-информативпите и други служби, 
секретарот на Комисијата за организациони пра-
шања и други раководни работници што во завио* 
ност од карактерот на прашањата што се разгледу-
ваат ќе ги повика генералниот секретар. 

Колегиумот, на барање од генералниот секре-
тар, ги разгледува и дава мислење за нацртите и 
предлозите на актите и за материјалите што со 
подготвуваат за потребите на Претседателството, 
поведува иницијативи за разгледување на опреде-
лени прашања на седниците на Претседателството 
и разгледува други прашања што ќе ги определи 
генералниот секретар. Иницијатива за разгледува-
ње на определени прашања на Колегиумот можат 
да дадат и раководните работници. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа 
раководи генералниот секретар на Претседател-
ството. 

13. Заради вршење 4ia определени стручни и 
други задачи и работи што произлегуваат од функ-
цијата на генералниот секретар, генералниот сек-
ретар има кабинет. 

Извршувањето на задачите и работите во ка-
бинетот го организира и со неговата работа раково-
ди шефот на кабинетот кој одговара пред генерал-
ниот секретар. 

Служби па Претседателетвото 

14 Стручните и другите работи потребни за ост-
варување на функциите на Претседателството ги 
вршат следните служби на Претседателството: 

— службите за аналитичко-информативни ра-
боти од областа на основните дејности на Претсе-
дателството; 

— Службата за правни работи; 
— Бирото за печат и информации; 
— Бирото за подготвување и реализација на 

седниците на Претседателството; 
— Канцеларијата на ордени; 
— Протоколот; 
— Службата за општи работи; 
15. Службите за аналитичко-информативни ра-

боти се обро ЗУР а ат за* општествено-политичките 
прашања и односите во федерацијата; општестве-
но-економските прашања и односите во федераци-
јата; прашањата за надворешната политика и ме-
ѓународните односи: прашањата за заштита па ус-
тавниот поредок и прашањата за одбраната на 
земјата 

1) Службата за опшествено-политички праша-
ња и за односот? во федерацијата работи на подго-
твување и остварување на програмата за работата 
на Претседателството ас- областа на општествено-по-
литичките прашања и за однесите во федерацијата; 
ги следи и оПезбедур-а увид на Претседателетвото 
во актуелните настани и проблеми* во об паста на 
општествопо-полптичкиот живот и за односите во 
федерацијата и во другите- области на општествен-
ите дејности (образованието, наvната. културата, 
здравството, социјалната политика и др.), особено 
од ст а поништете* на остварувањето на рамноправ-
носта на паролите и народностите и усогласување го 
на зес*нтинките интереси на републиките и автоном-
ните покраини, ги анализира и му предлага на Прет-
седател »СТРПТО разгледување на актуелгтп општестве-
но-потточки прашања, ослабено од е ила ста на од-
носите во федерацијата; подготвува предлози за 
оцените и ставовите на Претседателството за опште-
ствено-поантичките прашања: го следи и известува 
Претседателството за остварување на неговите ста-
вови и заклучоци: го слети подготвувањето и до-
несувањето па ПРОПИСИ на СоЧт°ииот извршен СПРОТ 
Од општо политичко значење; БО извршувањето иа 

работите од својот делокруг ја организира и оства-
рува соработката со соодветни органи и организации 
во федерацијата, во републиките и во автономните 
покраини, како и со стручни и научни институции; 
врши и други работи од областа на општествено-по-
литичките прашања и на односите во федерацијата 
што ќе ги определи Претседателството. 

2) Службата за општествено-скономски праша-
ња и за односите во федерацијата работи на подго-
твување и остварување на програмата на работата 
па Претседателството во областа на општестевно-
- економските прашања и на односите во федераци-
јата; ги следи и го информира Претседателството за 
актуелните настани и проблеми во општествено-еко-
ломската област и за полетувањето, утврдувањето и 
остварувањето на политиката на стопанскиот развој, 
особено од становиште^ на остварувањето на еко-
номската рамнопрамиост на народите и народнос-
тите и усогласувањето на заедничките интереси па 
републиките и автономните покраини; ги прибавува 
и самостојно ги подготвува анализите и другите ма-
теријали од значење за остварување на уставните 
функции на Претседателството во областа на оп-
штсствено-економските прашања и на односите во 
федерацијата; го иницира подготвувањето и ги под-
готвува материјалите, оцените и ставовите за раз-
гледување на одделни прашања на седниците на 
Претседателството; >о следи и го известува Прет-
седателството за остварувањето на неговите ставови 
и заклучоци; го следи подготувањето и донесу-
вањето на прописи на Сојузниот извршен совет од 
општо политичко значење; во вршењето на рабо-
тите од својот делокруг организира и остварува со-
работка со соодветните органи и организации ЕО феде-
рацијата, во републиките и во автономните покраини, 
како и со соодветните стручни и научни институции; 
врши и други работи од областа на општествено-
-економските прашања и на односите во федера-
цијата што ќе ги определи Претседателството. 

3) Службата за прашањата на надворешната 
политика и на меѓународните односи работи на под-
готвување и остварување на програмите за работата 
на Претседателството во областа на надворешната по-
литика на СФРЈ и меѓународните политички и еко-
номски односи; ги следи и го информира Претсе-
дателството за текуштите настани и движењата- во 
меѓународните политички и економски односи; 
го анализира и му предлага на Претседателството • 
разгледување на актуелни прашања од областа 
на надворешната политика и меѓународните поли-
тички и економски односи од становиштето на ус-
тавната надлежност на Претседателството; ги обез-
бедува основните материјали и документација за од-
делни прашања и за проблемите на меѓународната 
положба па земјата за потребите на Претседател-
ството; ги иницира прашањата за студии и научни 
истражувања од доменот на меѓународната полож-
ба и надворешната политика на СФРЈ: учествува 
во изработката на анализите и процените на оп-
ределени прашања од меѓународните односи и ме-
ѓународната положба на СФРЈ; во вршењето на ра-
ботите од својот делокруг организира и остварува 
сопабогка со соодветните органи и организации во 
фе деран јата, во републиките и во автономните по-
краини; врши и други работи од областа на надво-
решната политика и меѓународните политички и 
економски односи што ќе ги определи Претседа-
телството. 

4) Службата за прашањата на заштитата на 
уставниот поредок работи на подготвување и оства-
рување на програмата за работата на Претседател-
ството во областа на заштитата на уставниот поре-
док; ги следи и го информира Претседателството за 
прашањата на функционирањето на системот на 
безбедноста, усогласувањето на работата на органи-
те што ги вршат работите на државната безбедност 
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и за актуелните прашања на безбедноста во одделни 
области; ги прибавува и самостојно ги обработува 
анализите и другите материјали од значење за ос-
тварување на уставните функции на Претседател-
ството и на неговите работни тела во областа на за-
штитата па уставниот поредок; ги анализира и пред-
лага разгледување на прашањата на безбедноста на 
седниците на Претседателството и на неговите ра-
ботни тела; го следи и повремено го информира 
Претседателството за остварувањето на неговите 
ставови, заклучоци и одлуки во областа на зашти-
тата на уставниот поредок; во извршувањето ни сво-
ите задачи и работи остварува соработка со службите 
на органите и организациите во федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини, а посебно со орга-
ните и службите што ги вршат работите на држав-
ната безбедност; врши и други работи од областа 
на заштитата на уставниот поредок што ќе ги оп-
редели Претседателството. 

Службата за прашањата на заштитата на устав-
ниот поредок врши стручни и други работи за по-
требите па Сојузниот совет за заштита на уставни _>т 
поредок. 

5) Службата за прашањата на одбраната на зе-
мјата работи на подготвување и остварување на про-
грамата за работата на Претседателството во облас-
та на одбраната на земјата; прибавува и подготвува 
информации, процени и анализи од значење за ос-
тварувањето на уставните функции на Претседател-
ството и на иеховите работни тела во областа на 
одбраната на земјата; го следи, го анализира и го 
информира Претседателството за странските воени 
и други фактори од влијанието на надворешната 
безбедност и одбраната на земјата и за таа цел 
остварз^ва соработка со носителите на изворите т а 
податоци и иформации за меѓународните У С Л О В И 
и фактори од интерес за надворешната безбедност 
и одбраната на земјата: ги анализира и предлага 
за разгледување прашањата од доменот на надворе-
шната безбедност и на политиката на одбраната 
на земјата на седниците на Претседателството и на 
неговите работни тела; повремено го информира 
Претседателството за реализацијата на неговите ста-
вови, заклучоци и одлуки од областа на одбранбе-
ните подготовки на земјата; во извршувањето на 
своите задачи и работи остварува соработка со ор-
ганите и организациите во федерацијата, републи-
ките и покраините што вршат работи од областа па 
одбраната на земјата: врши и други работи од об-
ласта на одбраната на земјата што ќе ги определи 
Претседателството. 

Службата за прашањата на одбраната на земја-
та врши стручни и други работи за потребите на 
Советот на Претседателството за народна одбрана. 

16. Службите за аналитичко-информативнп ра-
боти меѓусебно соработуваат, разменуваат инфор-
мации, анализи и материјали и, по потреба, органи-
зираат работни тимови за изучување и анализирање 
на прашањата од интердиециплинарна природа. 

Во вршењето на задачите и работите од својот 
делокруг, заради обезбедување на општествено-по-
литички и економски аспекти во анадизирањето 
на прашањата, појавите и тенденциите во областа 
на односите во федерацијата, посебно меѓусебно со-
работуваат Службата за општествено-политичкнте 
прашана и за односите во федерацијата и Службата 
за општествепо-економските прашања и за односите 
во Федерацијата. 

17. Во службите на Претседателството можат да 
се назначуваат сојузни советници. 

Сојузните советници се назначуваат за вршења 
на најсложени работи што бараат посебна самостој-
ност и стручност во работата, а кои се однесуваат 
на прашањата од уставната надлежност на Прет-
седателството. 

Со актот за назначување поблиску се утврду-
ваат работите и задачите на сојузните советници. 

18. За вршење на определени аналитичко-сту-
диски работи за потребите на Претседателството, 
на предлог од членот на Претседателството односно 
од генералниот секретар может да се ангажираат 
истакнати стручњаци, општествено-политички и 
научни работници како надворешни соработници. 

Одлука за ангажирање на надворешни соработ-
ници донесува Комисијата за организациони пра-
шања на Претседателството. 

19. Службата за правни работи ги врши прав-
ните работи што се однесуваат на уставноправната 
положба и остварувањето на функцијата на Прет-
седателството; подготвува нацрт-прописи и акти што 
ги донесува Претседателството или што им ги пред-
лага на надлежните органи за донесување; дава 
правни мислења за предлозите и нацртите на акти-
те што му ги доставуваат на Претседателството за-
ради донесување или на мислење другите сојузни 
органи и организации; ги следи прописите на Со-
јузниот извршен совет од општо политичко значење; 
ги следи, од гледиштето на уставноста и законитос-
та примената на деловникот за работата на Претсе-
дателството и спроведувањето на другите акти на 
Претседателството; и дава правни мислења на Коми-
сијата за организационите прашања на Претседа-
телството и на другите работни тела на Претседа-
телството; врши и други работи што ќе ги определи 
Претседателството, односно генералниот секретар 

на Претседателството. 
20. Бирото за печат и информации остварува 

контакт и соработка со средствата за информирање 
за потребите на Претседателството; го следи публи-
цитет от во домашните и странските средства за ин-
формирање за работата на Претседателството, за 
посетите во странство и за другите активности на 
претседателот, на потпретседателот и на членовите 
на Претседателството, информира за тоа, предлога 
и презема потребни мерки; организира средби на 
претседателот, на потпретседателот и на членовите 
на Претседателството со претставниците на домаш-
ните и странските средства за информирање; под-
готвува соопштенија за печатот за седниците на 
Претседателството и се грижи за нивното објавува-
ње: од становништето на потребите на Претседател-
ството ги следи и известува за публицитетот на 
посетите на странските државници на Југославија 
во домашните и странските средства за информира-
ње; врши и други работи од областа на информира-
њето на јавноста што ќе ги определи Претседател-
ството и генералниот секретар. 

Бирото за подготвување и реализација на сед-
ниците на Претседателството ги врши работите што 
се однесуваат на: подготвувањето и организирањето 
на седниците на Претседателството; следењето на из-
вршувањето на програмата за работата на Претсе-
дателството; подготвувањето на известувања за над-
лежните органи и организации за заклучоците и 
ставовите на Претседателството; следењето на спро-
ведувањето на заклучоците на Претседателството; 
подготвувањето и издавањето на информативен бил-
тен за работата на Претседателството: средувањето, 
користењето и чувањето на документацијата и ар-
хивата ол работата на Претседателството и на него-
вите работни тела; стенографиоањето за потребите 
на Претседателството и на неговите работни тела; 
врши и други работи што ќе ги определи генерални-
от секретар. 

Во вршењето на задачите и работите од својот 
делокруг, Бирото за подготвување и реализација на 
седниците па Претседателството соработува со дру-
гите служби на Претседателството и со кабинетите 
на претседателот и на членовите на Претседател-
ството. 

22. Канеларијата на ордени ги врши стручните 
работи утврдени со Законот за одликувањата на 
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Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, што се однесуваат на подготвувањето и утврду-
вањето на предлозите за одликувања што ги доде-
лува Претседателството, на изработката и издава-
њето на знакови и документи за одликувања и врши 
други работи што ќе и ги довери Претседателството, 
односно Комисијата за одликувања. 

23. Протоколот ја следи и ја проучува нашата 
и меѓународната протоколарна практика; подготву-
ва материјали и предлози на ставови и заклучоци 
на Претседателството од областа на протоколарни те 
норми и практиката; подготвува и организира: при-
еми и други свечености што ги приредува Претсе-
дателството, претседателот, потпретседателот или не-
говите членови; приеми на странски државници и 
делегации кај претседателот, потпреседателот и чле-
новите на Претседателството: свечени предавања па 
акредитивни писма на шефовите на странски дипло-
матски мисии; службени патувања на претседателот, 
потпретседателот и членовите на Претседателството 
во странски земш и врши други работи што ќе ги 
определи Претседателството, претседателот, потпре-
седателот и членовите на Претседателството или 
генералниот секретар на Претседателството. 

24. Службата за општи работи ги врши струч-
ните адмикистратпвно-технички работи за потре-
бите на Претседателството, на работните тела и на 
службите на Претседателството кои се однесуваат 
ца персоналните, материјално-финансиските и дак-
тилографските работи; правните работи што се од-
несуваат на самоуправното право и на работните 
односи во Работната заедница; работите во врска со 
остварувањето на правата по основ на трудот и во 
врска со трудот; работите на умножување на пишу-
вани материјали и документи и работите на писар-
ницата. 

Определени технички работи за потребите на 
Претседателството можат да вршат, по договор, и со-
одветните служби на Собранието на СФРЈ и на Со-
јузниот извршен совет. 

25. Стручните и другите работи за потребите на 
комисиите ма Претседателството ги вршат секрета-
рите на комисиите. 

Секретарите на комисиите ги вршат работите што 
се однесуваат на организирањето и подготвувањето 
на седниците на комисиите,, се грижат за извршува-
њето и спроведувањето на заклучоците и предлози-
те на комисиите и вршат други работи што ќе им ги 
довери комисијата или претседателот на комисијата. 

Кабинетот на претседателот на Претседателството 
26. Кабинетот на претседателот на Претседател-

ството ги врши стручните и другите работи Што про-
излегуваат од функцијата на претседателот на Прет-
седателството. —̂  

Со работата на кабинетот раководи шефот на 
кабинетот, кој одговара пред претседателот на Прет-
седателството. 

Кабинети на членовите ка Претседателството 
27. Кабинетите на членовите на Претседател-

ството ги вршат стручните и другите работи ипо 
произлегуваат од функцијата на членот на Претсе-
дателството. 

Работите во кабинетите ги организира и со нив-
ната работа раководи шефот на кабинетот кој од-
говара пред членот на Претседателството. 

28. Кабинетите на претседателот и на членовите 
на Претседателството соработуваат меѓусебно, разме-
нуваат искуства, соработуваат со службите за ана-
литичко-информативни работи и со другите служен 
На Претседателството и подготвуваат определени ма-
теријали за претседателот и за членовите на Прет-
седателството. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

29. Генералниот секретар на Претседателството 
и заменик-генералниот секретар, како функционери, 
сојузните советници, раководителите на Службата 
за аналитичко-информативни работи, шефот на Ка-
бинетот на претседателот на Претседателството и 
другите раководни работници, што имаат ранг на 
потсекретар и на заменик-сојузен секретар, ги име-
нува односно ги назначува и разрешува Претседа-
телството, на предлог од Комисијата за организаци-
они прашања. 

Другите раководни работници во службите на 
Претседателството ги назначува и ги разрешува Ко-
мисијата за организациони прашања на Претседа-
телството на предлог од членот на Претседателство-
то, односно на генералниот секретар. 

Раководни работници, во смисла на оваа одлука 
се: сојузните советници, раководителите на Служ-
бата за аналитичко-информативни работи, шефот на 
Кабинетот на претседателот на Претседателството, 
советниците на претседателот на Претседателство-
то, секретарите на комисиите на Претседателството, 
шефот на Канцеларијата ка ордени, шефот на 
Протоколот, раководителот на Бирото за печат и 
информмации, шефот на Службата за општи работи, 
шефовите на кабинетите на членовите на Претсе-
дателството, советниците на Претседателството и 
шефот на Кабинетот на генералниот секретар. 

30. Генералниот секретар и заменик-генералниот 
секретар се именуваат за време од пет години и 
можат да бидат именувани најмногу двапати на 
иста функција. 

Раководните работници од точка 29 се имену-
ваат, односно назначуваат на време од четири го-
дини и можат повторно да бидат именувани, однос-
но назначени на истата должност. 1 

При именувањето на функционер, односно на 
именувањето и назначувањето на раководните ра-
ботници се води сметка за националниот состав и 
се обезбедува учеството на соодветни органи во ре-
публиките, односно автономните покраини во под-
готвување на предлози за именување, односно наз-
начување на тие функционери и раководни работ-
ници, во согласност со утврдените начела ка кадров-
ската политика во федерацијата. 

Раководните работници во службите на Претсе-
дателството се назначуваат без конкурс. 

31. Личниот доход и другите примања на фун-
кционерите и на раководните работници во службите 
на Претседателството го утврдува Комисијата за 
организациони прашања на Претседателството, со-
гласно со важечките прописи и со општествените 
договори. 

Во поглед на другите статусни прашања на фзгн-
кционерите и раководните работници во службите 
на Претседателството се применуват одредбите на 
Законот за основите на системот на државната у п -
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните ор-
гани на управата. 

32. Функционерите и раководните работници за 
својата работа и за извршувањето на задачите и 
работите одговараат пред Претседателството, а ако 
вршат работи за потребите на одделни работи теча 
или членови на Претседателството, одговараат и 
пред соодветното работно тело, односно пред членот 
на Претседателството. 

Раководните работници, во поглед на начинот 
на организирањето на работите и функционирањето 
на службите одговараат пред генералниот секретар 
на Претседателството. 

33. На функционерите и на раководните работ-
ници со службите на Претседателството им се из-
дава службена легитимација. 

Легитимацијата од став 1 на оваа точка ја из-
дава генералниот секретар на Претседателството. 
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IV. САМОУПРАВНИ ПРАВА И РАБОТНИ ОД-
НОСИ 

34. Работниците во работната заедница на слу не-
врие на Претседателството ги остваруваа! основните 
самоуправни права и правата од работните односи 
на начинот и по постапката пропишани со Законот 
за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извртен совет и сојузните ор/ани на уп-
равата ако со оваа одлука не е определено поинаку. 

35. Работниците, раководните работници и фун-
кционерите во службите на Претседателството и РО 
кабинетите на претседателот и на членовите на 
Претседателството сочинуваат една работна заед-
ница. 

Зв, Работната заедница донесува статут и други 
самоуправни општи акти со кои се уредуваат само-
управните права, обврските и одговорностите на ра-
ботниците «о работната заедница. 

Статут нт Работната заедница донесува Работ-
ната заедница, 

Други општи акти донесува Работната заедница, 
односно Советот на работната заедница. 

Со статутот на Работната заедница, во соглас-
ност со законот, се определува кои акти ги донесува 
Работната заедница, а коп Советот на работната за-
едница. 

37. Одлука за организацијата и делокругот на 
службите на Претседателството, донесува Претсе-
дателството, на предлог од генералниот секретар 
иа Претседателството, по прибавеното мислење од 
Комисијата за организациони прашања. 

Решение за систематизацијата на задачите л 
работите во службите на Претседателството доне-
сува Комисијата за организациони прашања, на 
предлог од генералниот секретар. 

Одлука за организацијата и делокругот на служ-
бите на Претседателството и решение за системати-
зацијата на задачите и работите во службите на 
Претседателството се донесува по прибавеното мис-
лење од Работната заедница. 

38. Систематизацијата на задачите и работите 
во кабинетите на претседателите и на членовите на 
Претседателството се утврдува на предлог односно 
со согласност на претседателите, односно члено-
вите на Претседателството. 

39. Со решението за систематизацијата на за-
дачите и работите во службите на Претседателст-
вото се определува за кои задачи и работи можат 
да се примаат работници без конкурс. 

49. Генералниот секретар на Претседателството, 
во поглед на самоуправните права и работните од-
носи на работниците во службите на Претседател-
ството, има право и должност на функционер кој 
раководи со сојузен орган на управата, во соглас-
ност со законот и со одредбите на оваа одлука. 

41. Ако генералниот секретар на Претседател-
ството го запре од извршување општиот или поеди-
нечниот акт на Работната заедница или па Советот 
на работната заедница поради тоа што не е во 
согласност со Уставот, со закон или со друг пропис, 
или со таков акт се доведува во прашање навреме-
ното и успешното извршување на задачите на 
службите, конечна одлука за тоа донесува Комиси-
јата за организациони прашања на Претседателст-
вото. 

42. Наредбодавец за извршување на пресмет-
ките на средствата за работа на Претседателството 
е генералниот секретар на Претседателството. 

Генералниот секретар на Претседателството 
може, во согласност со закон, правото на наредбо-
давец да го пренесе на помошен наредбодавец. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

43. Сите самоуправни и други општи акти за 
организацијата и работата на службите на Прет-
седателството ќе се усогласат со одредбите на ов^а 
одлука, во рок од шест месеци од нејзиного влегу-
вање во сила. 

44. За сите прашања кои со Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата му 
се ставени во надлежност на извршниот орган на 
општествеио-политпчката заедница, а што се одне-
суваат на статусните и самоуправните права 
на работниците, на раководните работници и на 
функционерите во однос на службите на Претседа-
телството, одлучува Комисијата за организациони 
прашана на Претседателството, ако со Деловникот 
за работата на Претседателството или со оваа одлу-
ка не е определено поинаку. 

45. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за организацијата и 
делокругот на службите' на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/74). 

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

Бр. 0-34 
30 декември 1980 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател 
Цвиетин Мијатовић, е. р, 

1160. 

Врз основа на член 26 став 3 и член 27 ст. 6 и 
9 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), 
врз основа на согласноста на надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ 
КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1981 

ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за кои е пропишано да се 
увезуваат врз основа на стоковни контингенти, од-
носно девизни контингенти, освен за стоките за кои 
контингентите ги утврдува Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, се врши во рамките на 
контингентите што се утврдуваат со самоуправна 
спогодба што ќе ја склучат основните и други орга-
низации на здружен труд (во натамошниот текст: 
организациите на здружен труд) — производителите, 
потрошувачите и увозниците на односните стоки 
или организациите на здружен труд во рамките на 
заедницата на здружен труд за меѓусебна планска 
и деловна соработка. 

Ако во заедницата од став 1 на оваа точка не 
се здружени сите организации на здружен труд и 
производителите, потрошувачите и увозниците на 
односните стоки, односно ако организациите на 
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здружен труд се здружени БО повеќе заедници, са-
моуправната спогодба за утврдување на континген-
тите ја склучуваат организациите на здружен труд 
што не се здружени во таа заедница и заедницата 
на здружен труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка, односно заедниците на здружен труд за 
меѓусебна планска и деловна соработка меѓусебно. 

Ако не постојат услови за склучување на само-
управната спогодба во смисла на ст. 1 и 2 од оваа 
точка, организациите на здружен труд — произво-
дителите, потрошувачите и увозниците на односни-
те стоки ги утврдуваат и распоредуваат стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти со са-
моуправната спогодба што ќе ја склучат во рам-
ките на соодветното општо здружение. 

Со самоуправната спогодба сд став 1 на оваа 
точка во рамките на материјалните биланси што се 
засноваат врз предвидената стапка не растеж на 
производството за 1981 година се утврдуваат: обе-
мот на увозот по количина (стоковен контингент), 
односно по вредност (девизен контингент) усогла-
сен со домашното производство и потрошувачка; 
регионалните правци на увозот во согласност со 
заедничката економска политика и со склучените 
трговски и други меѓудржавни спогодби; начинот и 
постапката на распределбата по одделни органи-
зации на здружен труд; структурата и динамиката 
на увозот; начинот и организацијата на увозот; пра-
вата и обврските на потписниците на спогодбата во 
поглед на меѓусебните испораки на стоки (рокови, 
цени, количина, квалитет, асортиман и ел.); начинот 
на решавање на споровите што ќе настанат во текот 
на извршуваното на самоуправната спогодба и дру7- • 
ги елементи битни за извршување го на самоуправ-
ната спогодба. 

Нацртот на проекцијата па материјалните би-
ланси го изработува Сојузниот завод за општестве-
но планирање, во соработка со Сојузниот секрета-
ријат за пазар и општи стопански работи, со Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија и други 
надлежни сојузни органи на управата, со надлеж-
ните републички и покраински органи, со Стопан-
ската комора на Југославија и општите здруженија 
« го доставува до Сојузниот извршен совет. 

Проекцијата на материјалните биланси, по раз-
гледувањето, Сојузниот извршен совет им ја 'упа-
тува на учесниците на самоз7правното спогодување 
како аналитичко-документациона основа за -утвр-
дување на материјалниот биланс за односните стоки. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка се утврдуваат материјалните биланси за од-
носните стоки и стоковните контингенти, односно 
девизните контингенти и се врши нивната распре-
делба на одделни корисници — организации на здру-
жен труд, учесници на самоуправната спогодба. 

Во материјалните биланси од став 7 на оваа 
точка, ќе се извршат соодветни измени врз основа 
на усогласениот биланс на производството и домаш-
ните потреби, на увозот и на извозот за основните 
земјоделско-прехранбени производи, што ќе биде 
донесен согласно со одредбата на член 7 од Дого-
ворот за основите • на Општествениот план па Ју-
гославија за периодот од 1931 до 1985 година за усо-
гласување и насочување на тековите на општестве-
ната репродукција. 

За увозот на стоки што се предмет на склучени 
долгорочни меѓудржавни спогодби и на други дол-
горочни договори, стоковните контингенти, односно 
девизните контингенти можат да се утврдат и за 
период подолг од една година. 

. Утврдувањето и распределбата на стоковните • 
контингенти, односно на девизните контттгснти во 
смисла на став 8 од оваа точка, се врши со само-

управната спогодба што ќе ја склучат организациите 
на здружен труд на начинот од ст. 1 до 3 на оваа 
точка. Со таа самоуправна спогодба се утврдува и 
динамиката на користењето на контингентите .по 
години и така утврдените контингенти се вклучу-
ваат во материјалните биланси и FO контингентите 
што се утврдуваат за секоја година. 

Организације на здружен труд, заедниците на 
здружен труд за меѓусебна планска и деловна со-
работка, односно соодветните општи здруженија, се 
должни па погоден начин (по пат на огласување во 
Гласникот на Стопанската комора на Југославија, во 
дневниот печат и дрЈ да ги известат сите заинте-
ресирани организации на здружен труд за поведу-
вањето на икпијатива за склучување на самоуправ-
ната спогодба според оваа одлука. 

2. Стоковните контингенти и девизните контин-
генти утврдени во смисла на точка 1 од оваа одлука 
ги опфаќаат и контингентите: 

1) за увоз на стоки произведени во сопствени 
и мешовити претпријатија основани во земјите во 
развој; 

2) за увоз на стоки што се увезуваат во рам-
ките на определени меѓународни саемски компен-
зациони работи, односно во малограничниот и сосед-
ниот прекуморски промет; 

3) за увоз на стоки што се плаќаат од средства-
та на Меѓународната банка за обнова и развој и 
Меѓународната инвестициона банка; 

4) за откуп на експонати што странски фирми 
ги излагаат на меѓународни саемски приредби во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

3. Организациите на здружен труд со самоуправ-
ната спогодба од точка 1 на оваа одлука, при утвр-
дувањето и распределбата на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти на одделни 
организации на здружен труд, ќе обезбедат најмалку 
10°/о од количините, односно вредноста за дополни-
телна распределба за потребите на новооснованите 
организации на здружен труд и организациите на 
здружен труд чии потреби не можеле да се пред-
видат во времето на склучувањето на самоуправ-
ната спогодба од точка 1 на оваа одлука. 

4. Распределбата на стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти за увоз на суров ини, 
репродукционен материјал и резервни делови,, се 
врши на одделни организации на здружен труд — 
корисници на начинот утврден со самоуправната 
спогодба од точка 1 на оваа одлука. 

При утврдувањето на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти за увоз на суровини, 
репродукционен материјал и резервни делови во 
смисла на точка 1 од оваа одлука, и при распре-
делбата на тие контингенти зо смисла на став 1 
од оваа точка, се земаат предвид и склучените са-
моуправни спогодби со кои се регулираат долгороч-
ните меѓусебни односи во производството и потро-
шувачката на определени .производи. 

Организации! е на здружен труд — производи-
телите, потрошувачите и увозниците на опрема со 
самоуправната спогодба, во согласност со точка 1 
од оваа одлука, ги утврдуваат условите и начинот 
на утврдување и распределба не. стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти на одделни 
организации на здружен труд — корисници, за уво-
зот га опрема во текот на годината. 

При утврдлив а њето на условите и начинот на 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти, односно девизните контингенти од став 3 
на оваа точка, се земаат предвид и склучените са-
моуправни спогодби за долгорочен развој и сора-
ботка на производителите и корисниците ::а опрема. 
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Барање за утврдување и распределба на стоков-
ните контингенти, односно девизните контингенти за 
увоз на опрема, корисниците можат да поднесуваат 
во текот на целата година на начинот утврден со 
самоуправната спогодба од став 3 на оваа точка. 
Утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти, односно девизните контингенти за увоз на 
опрема ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена 
од денот на поднесувањето на барањето. 

Во случаите кога стоковниот контингент, одно-
сно девизниот контингент, се утврдува во смисла 
на точка 1 став 9 од оваа одлука, истиот се утвр-
дува до количините, односно вредностите кои се уве-
зуваат во таа година, а за увозот во наредните го-
дини се утврдува динамиката на увозот по коли-
чина, односно вредности, за секоја одделна година, 
За вака утврдените количини односно за вредностите 
на увозот се врши посебно евидентирање во рамките 
на соодветното општо здружение што и издава потвр-
да на организацијата на здружен труд дека тие коли-
чини, односно вредности според утврдената дина-
мика на увозот ќе бидат вклучени во материјалните 
биланси и во контингентот што ќе биде утврден за 
односната година. 

Организациите на здружен труд можат со само-
управна спогодба да утврдат распределбата на сто-
ковните контингенти, односно девизните континген-
ти на корисниците за ув.оз на стоки од широка по-
трошувачка да се врши во рамките на стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини, а врз основа на критериу-
мите што договорно ќе се утврдат во рамките на 
соодветно општо здружение. 

5. При распределбата на стоковните континген-
ти, односно девизните контингенти од точка 4 на 
оваа одлука, им се дава првенство на организациите 
на здружен труд кои го зголемуваат девизниот при-
лив со извоз во земјите со кои плаќањето се врши 
во конвертибилни девизи, рационално го супституи-
раат увозот и вршат дејности од посебен интерес 
утврдени со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година. При распределбата 
на тие контингенти ќе се води сметка и за обемот 
на извозот и увозот, за учеството на секоја органи-
зација на здружен труд — корисник на континген-
тите во снабдувањето на домашниот пазар, за из-
вршувањето на обврските по склучени меѓудржавни 
договори и за други критериуми што со самоуправ-
на спогодба ќе ги утврдат организациите нг здру-
жен труд. 

6. Распределбата на стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти утврдени во смисла 
на точ. 1 до 3 од оваа одлука се врши, и тоа: 

1) за стоките произведени во сопствени и мешо-
вити претпријатија основани во земјите во развој 
врз основа на самоуправната спогодба од точка 1 
на оваа одлука; 

2) за стоките што се увезуваат во рамките на 
малограничниот и соседскиот прекуморски промет 

— со самоуправна спогодба на организациите на 
здружен труд што се регистрирани за вршење на 
работи на извоз и увоз на стоки и услуги во мало-
граничниот и соседскиот прекуморскх1 промет склу* 
чена во рамките на стопанските комори на републи-
ките, односно стопанските комори на автономните 
покраини, а врз основа на критериумите што тие 
комори заеднички ќе ги утврдат. 

Увозот на стоките во смисла на став 1 од одред-
бата под 2 на оваа точка се врши според Списокот 
на стоки што можат да се увезуваат во малогранич-
ниот и соседскиот прекуморски промет со Италијан 

Грција и според Списокот на стоки што можат да се 
увезуваат од соседните социјалистички земји во 
рамките на малограничниот промет, што се дадени 
како анекс кон оваа одлука; 

3) за стоките што се увезуваат во рамките на 
меѓународни саемски компензациони работи 

— со самоуправна спогодба на организациите на 
здружен труд што се регистрирани за вршење на 
работи на надворешнотрговски промет склучена во 
рамките на заинтересираните стопански комори на 
републиките, односно стопанските комори на авто-
номните покраини, а врз основа на критериумите 
што тие комори заеднички ќе ги утврдат согласно 
со Одлуката за извоз и увоз на стоки во рамките 
на определени меѓународни саемски компензациони 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр, 40/77); 

4) за откупот на саемски експонати 
— со самоуправна спогодба на организациите 

на здружен труд што се регистрирани за органи-
зирање на меѓународни саеми, во рамките на заед-
ницата^ за меѓусебна планска и деловна соработка на 
југословенските саеми, за одделни саеми што во те-, 
кот на годината се организираат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Организациите на здружен труд што се реги-
стрирани за организирање на меѓусебни саеми и 
организациите на здружен труд — крајни корисници 
со самоуправна спогодба вршат распределба на сто-
ковните контингенти, односно девизните контингенти 
на сите организации на здружен труд — крајни ко-
рисници, сразмерно на учеството на републиките, 
односно автономните покраини во увозот на опрема 
утврдено во проекциите на платнобилансните пози-
ции на републиките и во проекциите на платноби-
лансните позиции на автономните покраини. 

Ако организациите на здружен труд — крајни 
корисници од територијата на одделна република, 
односно автономна покраина не поднесат барања за 
распределба на стоковниот контингент, односно де-
визниот контингент до рокот утврден со самоуправ-
ната спогодба, односно ако самоуправната спогодба 
од став 2 на оваа одредба ќе се склучи, распредел-
бата на стоковниот контингент ќе ја изврши орга-
низацијата на здружен труд што е регистрирана за 
организирање на меѓународни саеми. 

5) за стоките за потребите на новооснованите ор-
ганизации на здружен труд и организациите на 
здружен труд чии потреби не можеле да се пред-
видат во времето на склучувањето на самоуправната 
спогодба од точка 1 на оваа одлука, 

— со самоуправната спогодба склучена според 
постапката од точка 1 ст. 1 до 3 на оваа одлука. 

За стоките што се плаќаат од средствата на Ме-
ѓународната банка за обнова и развој и од Меѓу-
народната инвестициона банка, а што се увезуваат 
врз основа на спроведена меѓународна лицитација, 

— стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент го утврдува по барање на организација-
та на здружен труд Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, во спогодба со Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија. 

7. Организациите на здружен труд треба да ги 
склучат самоуправните спогодби од тон. 1, 4 и 6 на 
оваа одлука најдоцна во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила .на оваа одлука, освен во 
случајот од точка 4 став 3 на оваа одлука. 

За склучената самоуправна спогодба од точка 
1 на оваа одлука, односно за тоа дека истата не е 
склучена, општите здруженија, односно заедници-
те на здружен труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка го известуваат Сојузниот секретаријат за 
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надворешна трговија, и тоа во рок од 7 дена од де-
нот на склучувањето на самоуправната спогодба, или 
во рок од 7 дена од денот на истекот на рокот за 
нејзиното склучување, односно штом ќе се установи 
дека самоуправната спогодба не може да се склучи. 

Ако организациите на здружен труд но ја склу-
чат самоуправната спогодба од точка 1 на оваа од-
лука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија во рок од 20 дена од денот на доставувањето 
на извештајот од став 2 на оваа точка, на предлог 
од Сојузниот секретаријат за ш.зар и општи стопан-
ски работи, а по прибавено мислење од надлежниот 
сојузен орган на управата, ќе го определи обемот на 
увозот по количина (стоковниот контингент), одно-
сно по вредност (девизниот контингент), и ќе изврши 
распределба на одделни организации на здружен 
труд утврдувајќи ги истовремено регионалните 
правци на увозот, динамиката на увозот и другите 
услови за увозот на стоки во смисла на точка 1 од 
оваа одлука, имајќи ги предвид критериумите од 
точка 5 на оваа одлука,. 

8. Ако организациите на здружен труд во ро-
кот не ја склучат самоуправната спогодба од точка 
б на одредбата под 2 и 3 од оваа одлука, распре-
делбата на стоковниот контингент, односно девиз-
ниот контингент во натамошен рок од 20 дена ќе 
ја извршат надлежните републички, односно по-
краински органи. 

Ако организациите на здружен труд не ја склу-
чат во рокот самоуправната спогодба од точка 6 став 
1 одредба под 4 од оваа одлука, распределбата на 
контингентот ќе ја изврши во натамошен рок од 
20 дена Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, на предлог од соодветно општо здружение. 

9. По еден примерок од склучената самоуправна 
спогодба од точ. 1 и б на оваа одлука се доставува 
истовремено до народните банки на републиките и 
до народните банки на автономните покраини, до 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, до 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи и до Сојузната управа за царини. 

Самоуправната спогодба нема да се применува, 
ако Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, утврди дека утврдувањето 
на контингентите е извршено спротивно на одред-
бата од точка 1 став 4 на оваа одлука. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргрвија, 
во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, е должен во рок од 15 
дена од денот на приемот на самоуправната спогод-
ба да утврди дали со таа спогодба се опфатени сите 
услови од точка 1 на оваа одлука и за тоа да го 
извести во писмена форма соодветното општо здру-
жение, односно соодветната заедница на здружен 
труд за меѓусебна планска и деловна соработка, како 
и народните банкр/ на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини. Ако Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија во тој рок не ги 
извести, самоуправната спогодба се применува. 

По приемот на известувањето, Соодветното општо 
.здружение, односно соодветната заедница на здру-
жен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, 
ќе поведе постапка за усогласување на самоуправ-
ната спогодба во Смисла на став 2 од оваа точка. 

10. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи, со прибавено ми-
слење од соодветното општо здружение што е дол-

жно да даде мислење во рок о,г 7 дена, може да и 
одобри на организацијата на здружен труд дополни-
телен стоковен контингент, односно дополнителен 
девизен контингент за увоз на стоки што ги преми-
нува рамките на самоуправната спогодба од точка 1 
на оваа одлука, во рок од 20 Дена од денот на подне-
сувањето на барањето, ако со таквиот увоз се обез-
бедува зголемен извоз. 

Под зголемен извоз, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се подразбира извозот што го надминува обе-
мот на извозот остварен во 1980 година, зголемен за 
просечната стапка на растежот на извозот предви-
ден со Резолуцијата за основните насоки и рамки 
на политиката на општествено-економскиот развој 
и за извршувањето на склучените договори за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година во 1981 година. 

Организацијата на здружен труд на која во сми-
сла на став 2 од оваа точка и е утврден дополни-
телен стоковен контингент, односно дополнителен 
девизен контингент, ќе даде обврска во писмена 
форма дека ќе го зголеми извозот на стоки, односно 
дека ќе оствари соодветен девизен прилив по тој 
основ. 

АКО организацијата на здружен труд на која, 
во смисла на оваа точка, и е утврден дополнителен 
стоковен контингент, односно дополнителен девизен 
контингент, не го зголеми извозот на стоки, народ-
ната банка на републиката, односно народната бан-
ка на автономната покраини ќе и го намали врз 
основа на решение од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, за делот на ^остварениот 
извоз, правото на увоз што и припаѓа по основ на 
утврдените стоковни контингенти, односно девизни 
контингенти во таа и во наредните години, се до 
покритието на неостварениот извоз и за тоа ќе го 
извести Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија и надлежните републички и покраински органи. 

11. За стоките што не се увезувале врз основа 
на стоковниот контингент, односно девизниот кон-
тингент, а во текуштата година се увезуваат по тој 
основ, организациите на здружен труд, во рамките 
на соодветното општо здружение, односно соодвет-
ната заедница на здружен труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка, ги утврдуваат и распре-
делуваат стоковните контингенти, односно девизни-
те контингенти во рок од 30 дена од денот на извр-
шената измена на одлуката за увозот на тие стоки, 
на начинот и според постапката што се пропишани 
со оваа одлука. 

Ако организациите на здружен труд во рокот 
од став 1 на оваа точка не склучат самоуправна 
спогодба, утврдувањето и распределбата на стоков-
ните контингенти, односно на девизните контингенти 
ќе се изврши сообразно на точка 7 од оваа одлука. 

12. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз 
основа на стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, се зголемуваат цените на одделни стоки 
од домашно производство што отстапуваат од утвр-
дената политика на цените, или ако тие стоки се 
дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија може на предлог од 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи, а по претходно прибавено мислење од 
надлежниот сојузен орган на управата, да го утврди 
обемот на увозот по количината, односно вредноста 
на тие стоки, регионалните правци на увозот и усло-
вите под кои организациите на здружен труд во 
рок кој не може да биде подолг од 30 дена, со само-
управна спогодба според постапката од точка 1 на 
оваа одлука да го распределат стоковниот контин-
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тент, односио девизниот контингент за стоките со 
чиј увоз се отстрануваат наведените појави на 
пазарот. 

Ако организациите на здружен труд пе склучат 
самоуправна спогодба во рокот определен од став 1 
на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, според постапката од точка 7 на озаа 
одлука, ќе го распредели стоковниот контингент, 
односно девизниот контингент на одделни органи-
зации па здружен труд во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на извештајот за тоа дека само-
управна спогодба не е склучена. 

Ако во текот на извршувањето на самоуправ-
ната спогодба од точка 1 на оваа одлука се утврди 
дека не се испорачуваат определени стоки од до-
машно производство за кои со самоуправната спо-
годба е преземена обврска за испорака од страна на 
организацијата на здружен труд — производител, 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи, мозге по барање на органи-
зацијата на здружен труд — потрошувач на одно-
сните стоки, да го утврди стоковниот контингент, 
односно девизниот контингент во рамките на ^ и с п о -
рачаните количини, односно вредности на тие стоки. 
Одлука за тоа Секретаријатот за надворешна трго-
вија ќе доносе вб рок од 20 дена од денот на прие-
мот на барањето. 

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи, а по претходно прибаве-
но мислење од надлежниот сојузен орган на упра-
вата и од соодветното општо здружение, може да 
им го утврди на организациите на здружен труд 
стоковниот контингент односно девизниот контин-
гент за стоките со чиј увоз се отстрануваат после-
диците од дејства на елементарни непогоди (земјо-
треси, пожар, поплави и ел.). 

14. Сојузниот извршен совет на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, да-
ден во спогодба со Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи и со надлежниот сојузен 
орган на управата, ќе ги утврди стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти за стоките наве-
дени во Списокот на стоки на стоковен контингент 
односно на девизен контингент за кои контингентите 

ги утврдува Сојузниот извршен совет, што е даден кон, 
оваа Одлука и претставува нејзин составен дел. При 
утврдувањето на контингентите ќе со обезбеди рам-
номерно снабдување па сите републики и автономни 
покраини со тие стоки. 

Стоковните контингенти и девизните контин-
генти од став 1 на оваа точка со утврдуваат врз 
основа на проекцијата на материјалниот биланс од 
точка 1 ст. 6 и 8 на оваа одлука. 

Распределбата иа стоковните контингенти, од-
носно на девизните контингенти од став 1 на оваа 
точка се врши врз основа на критериумите што ќе 
ги утврди Сојузниот извршен спзст врз основа на 
согласноста од надлежните републички и покраин-
ски органи. 

За одделни стоки од Сѓаз 1 на оваа точка, но-
сител на контингентот ноже да биде Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, од-
носно републичките и покраинските организации за 
резерви на прехранбени производи. 

Распределбата на контингентите за увоз на сто-
ки од широка потрошувачка од став 4 на оваа точка 
се врши со самоуправна спогодба што ја склучуваат 
организациите на здружен труд во рамките на сто-
па ноќите комори на републиките, односно на сто-
панските комори на автономните покраини. 

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, по претходно прибавено мислење од со-
одветната заедница на здружен труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка, односно од соодвет-
ното општо здружение, а пред склучување на са-
моуправните спогодби за утврдување и распределба 
па стоковниот контингент, односно девизниот кон-
тингент, по оваа одлука, да одобрува аванси до из-
носот од 45°/а од количината, односно вредноста на 
увозот на односните стоки во претходната година, 
а за увозот на сезонски производи и големи коли-
чини на берзански и аукциски набавки — и прсну 
износот од 45°/о. 

Производите на црната металургија можат да 
се увезуваат до износот на одобрениот аванс од став 
1 на оваа точка според спецификацијата па стоките 
што ја заверува соодветната заедница на здружен 
труд за меѓусебна планска и деловна соработка, од-
носно соодветното општо здружение, во рок од се-
дум дена од денот на поднесувањето на специфи-
кацијата на заверка. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен при одобрувањето на авансот да води 
сметка за состојбата на залихите на соодветните 
суровини и репродукциониот материјал кај органи-
зациите на здружен труд — производители и пот-
трошувачи, како и за склучените самоуправни спо-
годби со кои се уредуваат прашањата за снабду-
вање, меѓусебните испораки и др. 

16. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини водат евиден-
ција и контрола во користењето на утврдените VL 
распределените стоковни контингенти, односно де-
визните контингенти во смисла на оваа одлука — 
за сите организации на здружен труд и за други 
општествени правни лица во републиката, односно 
автономната покраина. 

17. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
по прибавено мислење од Стопанската комора на 
Југославија и од општите здруженија, донесува 
упатство за начинот на поднесувањето на извештаи-
те за утврдувањето и распределбата на стоковниот 
контингент, односно девизниот контингент, за начи-
нот на поднесувањето на документацијата што слу-
жи за распределба па стоковниот контингент, одно-
сно девизниот контингент, по точ. 7 и 8 став 2 од 
оваа одлука, за начинот на поднесувањето на доку-
ментацијата за утврдување на контингентот за увоз 
на стоки заради зголемување на извозот по точка 
10 од оваа одлука и за документацијата потребна за 
следење на тој извоз и за начинот на поднесува-
њето на документацијата по точ. И до 14 од оваа 
одлука. 

Упатството од став 1 на оваа точка сојузниот 
секретар за надворешна трговија ќе го Донесе до 
15 јануари 1981 година. 

18. Условите и начинот на утврдувањето и рас-
пределбата на стоковните контингенти, односно на 
девизните контингенти во 1981 година за увозот на 
стоки за потребите на општествено-политичките 
заедници и нивните органи и организации, се регу-
лира со посебен пропис на Сојузниот извршен совет. 

19. Оваа Одлука влегува во сила на 1 јануари 
1981 годила. 

Е. п. бр. 676 
29 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен гззпргаеп созе? 

Претседател, 
Веселин Гурааоамќ, е. pw 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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С П И С О К 
НА СТОКИТЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ, 
ОДНОСНО ДЕВИЗНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА КОИ 
КОНТИНГЕНТИТЕ ГИ УТВРДУВА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Тарифен 
Реден 
број 

број на 
Царинската 
тарифа 

Наименување на стоките 

1 2 3 

1 02.01/1И Мен о говедско со коска, друго 
2 02.01 /2 Месо говедско, без коска 
3 02.01/46 Месо свинско, со масни де-

лови 
4 02.01/4в Месо свинско, без масни де-

лови 
5 04.03/1 Путер (свеж) 
6 10.01/16 Тврда пченица, дру^а 
7 10.01 /26 Наполица 
8 10.06/16 Ориз во лушпа (нелупен или 

необработен) друг 
9 10.06/2 О Р И З лупен (со ципа), но на-

таму -^обработуван (карго 
или костенлив ориз) 

10 10.06/3 Ориз полулупен или наполно 
лупен, полиран или неполи-
ран, глазиран или неглрзиплн 

11 15.07/1а, б С и т о сурово и рафинирано 
масло 

12 15.07/5а, б Сопчогледово сурово и рафи-
нирано масло 

13 15.07/6а, 1, 2 Сурово и рафинирано масло 
од репка и маслодајиа репка 

1161. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 63/80), врз основа на согласност од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА. ЗА ИЗРАМНУВА-
ЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕ-

ЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1981 ГОДИНА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на сто-
ките што се ослободени од плаќање царина според 
чл. 25 до 30 и чл 50 и 57 на Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 52/79), 
односно на стоките за кои се плаќа царина по на-
малена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот 
закон, се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување па увезените стоки во 1981 
година во височина од 6% од царинската основица. 

2. За извршувањето на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција која опфаќа по-
датоци за: називот на стоките, датумот на увозот, 
вредноста на стоките, износот на наплатената и 
износот на неисплатената давачка и за тие подато-
ци му поднесува месечни извештаи на Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на стоките за кои се плаќа посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 
57/76, 47/77 и 11/78). 

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

Е. п. бр. 677 
31 ^кември 1980 година 

белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

1 Н>2 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 
плакање посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки („Служ-
бен лист на СФРЈ"4, бр. 63 80). во согласност со 
надлежните републички и покраински органи. Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВА-
РУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ СУРОВИНИ 

1. На увозот на фосфат калциум од тар. број 
25.10/1 а, руда и концентрат од бакар од гар. број 
26.01/4, концентрат од олово од тар. opoj 26.01/76, 
концентрат од цинк од тар. брод 26.01/86. руди и 
концентрат од антимон од тар. број 26.01/15а, ја-
глен за коксирање од тар. број 27 01/2а и на кокс 
од металуршка гранулација над 40 до 80 mm од 
тар број 27.04/la до 1в од Царинската тарифа, по-
себната дурачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки' што е пропишана 
со Одлуката за определување на стоките за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки в> 1981 годи-
на („Службен лист на СФРЈ'", бр. 74/80), се плаќа во 
висина од 10/о. 

2. Оваа одлука ќе се применува па увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1981 година. 

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

Е. п. бр. 678 
31 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Унитарни, е. р. 

Q 

1163. 

Врз основа на член 20 став 3 од за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВА-
ЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
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рична политика и на заедничките основи на кре-
дитната^ политика во 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/80 и 69/80) се продолжува до 31 
јануари 1981 година. 

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

Е. п. бр. 678 
31 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Гојко Убипарип, е. р. 

1164. 

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76. 36/79 и 
52/79) и член 1 став 2 од Законот за плаќање по-
себна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласност од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАВАЧ-
КАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ДА-
ВАЧКАТА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ, НА 
УВОЗОТ НА СУРОВА НАФТА, МАЗУТ, НАФТЕ-
НИ ГАСОВИ И ДРУГИ ГАСОВИТИ ЈАГЛЕНОВО-
ДОРОДИ ВО ГАСОВИТА СОСТОЈБА, НА АНТРА-
ЦИТ И УРАИСКО ГОРИВО ЗА АТОМСКИ ЦЕН-

ТРАЛИ 

1. На увозот на сурова нафта од тар број 
27.09/1, мазут од тар. број 27.10/7, нафтени гасови 
и дру"и гасовити јагденоводороди во гасовита 
состојба од тар. број 27.11/3. на антрацит во прав 
или неагломериран од тар. број 27.01/1 и на уран-
ско гориво за атомски централи од тар. број 84.59/1 
од царинската тапира, што се увезуваат за домаш-
ни потреби во согласност со Енергетскиот биланс 
на Југославија за 1981 година, нема Да се плаќа 
давачката за царинско евидентирање пропишана со 
Одлуката за височината на давачките за царинско 
евидентирања (. Службен лист на СФРЈ" бр. 
35/76) и посебната давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки, пропи-
шана со Одлуката за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израмнување фа 
даночното оптоварување на увезените стоки во 1931 
година (.Службен лист на СФРЈ", бр. 74'80). 

2. Одредбата од точка 1 на оваа одлука се од-
несува на увозот на сурова нафта, мазут, нафтени 
гасови, други гасовити јагленоводороди во гасовита 
состојба, аитрацит и уранско гориво за атомски 
централи што се врши во согласност CG Енергет-
скиот биланс на Југославија за 1981 година, а врз 
основа на регионалниот распоред на увозот што го 
утврди Сојузниот извршен совет и дозволите за 
увоз што ги издаде Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија. 

3. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1981 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 680 
31 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

1165. 

Врз основа на член 37 точка 1 од Законот за 
употреба на грбот, знамето и химната на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и за 
употреба на ликот и името на Претседателот на Ре-
публиката Јосип Броз Тито („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21 /77), во спогодба со сојузниот секретар 
за народна одбрана, сојузниот секретар за внатреш-
ни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ГРБОТ И 
ЗНАМЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ОБЈЕКТИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ВО 

БЛИЗИНАТА НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

Член 1 
Грбот и знамето на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија се употребуваат на опре-
делени објекти на државната граница и во близи-
ната на државната граница на начинот определен 
со овој правилник. 

Член 2 
Грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија се истакнува на граничните пре-
мини за меѓународен и пограничен сообраќај: 

1) на друмскиот граничен премин — на оддале-
ченост од 2,5 m од граничната линија. Ако гранич-
ната линија поминува по мост или тунел, грбот'се 
истакнува на излезот од мостот или тунелот. 

2) на поморскиот и речниот граничен премин — 
на влезот во подрачјето на граничниот премин; 

3) на аеродромскиот граничен премин — во 
просторијата каде што се врши влезната гранична 
контрола: 

4) на зградата на граничниот премин на же-
лезничкиот и друмскиот сообраќај. 

На друмскиот, поморскиот и речниот граничен 
премин, грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се истакнува на табла со ди-
мензии од 1.500 mm X 1.000 mm. На друм ските гра-
нични премини таблата се поставува на метални 
носачи, чиј долен раб се наоѓа на 1.200 mm од ниво-
то на патот, односно земјиштето и е свртена спре-
ма соседната земја, а на другите гранични премини 
може да се постави и на друг погоден начин. 

На зградата на граничниот премин, како и во 
просториите на аеродромот во кои се врши влезна 
гранична контрола, грбот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, се истакнува на 
табла со димензии 600 mm X 400 mm. 

Член 3 
Грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија се наоѓа на средината на табла-
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та, при врвот, и тоа: на таблата од член 2 став 1 
тон, 1 и 2 грбот е со височина од 350 mm» а на таб-
лата од став 3 од тој член — со височина од 135 mm. 

Под грбот на Соди ја листичка Федеративна Ре-
публика Југославија на таблите од став 1 на овој 
член се наоѓа натписот: „Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија" испишан со исправе-
ни букви во црна боја, кои на таблите со поголеми 
димензии се со височина од 140 тп), а со широчина 
од 60 mm, односно на таблите со помали димензии 
— со височина од 55 mm, а со широчина од 25 mm. 

Таблите од став 1 на овој член се пресвлечени 
од предната страна со рефлектирачка фолија во 
сива боја и се обрабени со лента во црна боја со 
широчина од 20 шш» односно од 10 mm. 

Член 4 
Знамето на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија се вее на граничните премини за 
меѓународниот и пограничниот сообраќај: 

1) на друмскиот граничен премин — пред згра-
дата. на влезната страна; 

2) на поморскиот и речниот граничен премин — 
на подрачјето на граничниот премин предвидено за 
застанување на странски пловила. 

Член 5 
Знамето е со димензии од 3 m X 1»5 т, а се вее 

на јарбол со височина од 7 т . односно на јарбол 
кој не е понизок од зградата на граничниот премин« 

На граничног премин каде што дуваат јаки 
ветрови, јарболот може да биде со височина од 5 ш» 
а димензиите на знамето се 2 m X 1 m. 

Јарболот е изработен од метал бојосан со среб-
реноска боја. 

Член 6 
Знамето се вее во времето кога работи гранич-

ниот премин. 
7 Член 7 

На граничните воени караули и на други воени 
објекти во близината на границата, знамето се вее 
според одредбите на правилата на службата на воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 8 
Начинот на употребата на грбот и знамето на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја на определени објекти на државната граница ќе 
се усогласи со одредбите од овој правилник, најдоц-
на во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 011-2-5 /16 
15 декември 1980 година 

белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р* 

1166. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација обја-
вува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-

ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЈУТА 

За атестирање на јута, во смисла на Наредбата 
за задолжително атестирање на јутата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/80), се овластени следните 
организации на здружен труд, и тоа: 

1) Радна организација Завод за испитивање ква-
литете робе — Загреб. Гајева 17/Ш, са потпуном од-
говорношћу; 

2) Радна организација за уговорну контролу 
квалитета и квантитета робе у домаћем и међу на-
родном промету „Југоконтрола" — Ријека, Fiorello 
la Guardia 13/1V, са потпуном одговорношћу. 

Бр. 21-19615/1-80 
23 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. p. 

1167. 

Врз основа на член 7 ст. "1 и 2 и член 65 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО - КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за мерките за спро-

ведување на монетарно-кредитната политика во 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80, 
34/80, 43/80, 44/80, 55/80, 70/80, 72/80) се продол-
жува до денот на влегувањето во сила на пропи-
сите за остварување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1981 
година. 

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

О. бр 84 
29 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Ксенге Богоев, е- р. 
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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 Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атанасков Методи Мане, Бајрам Љутви Есад, 
Доганџиска Дане Стојка, Телевски Гаце Александар, 
М а л е н к о с т Петар Димче, Недков Тодоров Васил, 
Пилатов Панче Мијалче, Ристоски Јордан Илија, 
Ристовска Методија Даринка, Спасов Симеон Трај-
ко, Стефаноски Сандев Мирко, Шумка Јован Димо, 
Тодоровски Неделко Велимир, Топлиплиев Борис 
Ангел, Трајковска Рафе Банда; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Антоноски Илија Иван, Арсов Јордан Стојан. 
Димовски Мешков Тодор, Драговић Милуна Љубо, 
Глигоровски Георги Глигор, Лешниковска Бошка 
Даница, Несторовски Стеван Киро, Нетков Стефан, 
Данчо, Прошев Мите Киро, Заковски Ђорђи Бла-
гоја; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Источки Андрија Јонче; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ангеловски Костадинов Насе, Антов Трајко 
Боро, Антова Иван Нада, Арнаудов Ристо Русе, 
Батев Кирил Тома, Бербери Зејнел Алија, Бурић 
Драго Александар, Цанкова Никола Рафаил Лујза, 
Цветковски Велко Благоја, Глигоријевић Славко 
Војслав, Гулески Крсте др Атанас, Х^џи-Лега Тома 
Наум, Исмаили Исмаил Мерсел, Иваноски Рампов 
Петар. Иванов Ристо Методи, Јорданов Ванчо Пав-
ле, Кречо Ставре Ристо, Кузмановски Алекса Јо-
ван, Лазаров Атанасов Александар, Лозановски Бо-
гоја Михаил, Милчин-Бојаџиева Трајко др Даница, 
Милев Манев Тихомир, Митев Илија Петар, Нај-
довски Петар Тихомир, Нечевски Томе Коста, Па-
лазов Панде Алекса, Пецевска-Ђорђиевска Алекса 

Олга, Петановски Христо Александар, Петровска-
Ђорова Полимир Милица, Ристевски Стефан Анас-
тас, Серафимоски Саре Звезде, Спироски Ђорђи 
Мито, Стојанов Славе Васил, Тилкиу Османа Са-
кип, Угриновски Трпе Боро, Угриновски Глигор 
Јордан; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воен петрупин-
те знаења и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Берков Данев Стојан; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Арнаудовски Лазар Димитар, Цветковска Кос-
та Нада, Каровски Трајко Илија, Колевска Темо 
Трајанка, Миновски Ђорђи Јордан, Османов Ис-
маил Ајри, Симјаноски Михајла Симо, Жута Назми 
Бећир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ачкоски Петар Александар, Арнаудов Димитар 
Слободан, Атанасовска-Стојановска Глигор Вера, 
Бајрами Сали Бајрам, Балов Јован Михајло, Биди-
ков Димитар Љубомир. Бојлевски Митре Божин, 
Бошков Тодос Ставре, Цабески Мице Мито, Цацков 
Тодор Душан, Цветковски Митре Петре, Чепрега-
нов Страхил Тихомир, Дамјановски Глигор Васко, 
Данев Методи Михаил, Димитрова Митевска Зафир 
Руска, Димоски Петров Ђоре, Доневски Фоте Ми-
хајло, Ђогиева Маркова Паца, Ђорђиевски Евге-
није Стојан, Ђорђиовски Стојан Мирче, Џамбазова 
Евтим Воскресија, Фејза Рефат Рахман, Филипов-
ска Јордановска Методи Олга, Филиповски Дими-
трија Славко, Титовски Пане Ђорђи, Глигоров Ива«, 
Гушевски Анастас Стерје, Игневски Илије Ђорђи, 
Источка Толеска Ламбе Спаса, Иванов Донев Или-
ја, Јованов Горги Димитар Јовановски Васил Ђор-
ђи, Каев Стојан Здравко. Караџоски Методија Јор-
дан, Касапинов Блажо Трајче Кимов Димко Ацо, 
Корачевић ^Владимира Милован, Костадинов Стра-
хил Ангел, Крстевска Пандил Душка, Љуботенов 
Сане Димитар, Максимоски Израило Андреја, Ма«-
чевски Лазар Митре. Мердовић Радојко Велимир, 
Милошевски Нанче Стојче, Мирковски Лазар Ан-
геле, Мижимакова Таћева Та ћо Зора, Нестороскг! 
Климе Томислав, Никодиновски Паун Зоран, Нико-
ловски Никола Јован, Николовски Милко Стојче, 
Исековски Арсо Методија, Панев Трајчов Методи, 
Пејевски Филип Владо, Поповић Васил Радослав, 
Прошев Мите Стојмир, Радосављевић Јелисије 
Радмила, Ралева Манаковић Никола Мирослава, 
Ристић Величко Чедомир, Ристић Марков Предраг, 
Серафимовски Деспот Даме, Славковски Славко 
Ђорђи, Совчевски Диме Александар, Србиновски 
Мити јов Ратко, Стаматовски Пано Коста, Ставрев-
ска Митевска Јордан Марика, Ставревски Трајко 
Ванчо, Стефаноски Новев Димитрија, Стојков Рис-



Среда, 31 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 — Страна 2303 

то Димитар, Шалев Ангел Киро, Шопов Стојан 
Благој, Тил ић Иван Надвлада, Трајковски Јована 
Мицко, Василевски Никола Живко, Великовска 
Јован Вида, Велинов Милан Јордан, Веселинов Ар-
сов Петре; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адраманова Бицева Петре Донка, Анастасов 
Марија Миле, Андонов Никола Миладин, Ангелова 
Несторова Рафе Благородна, Антов Никола Дими-
тар, Апостолов Апостол Иванчо, Апостолов Никола 
Љупчо, Апостоловски Атанас Петар, Асани Исмаил 
Шахин, Азманов Јованов Јосе, Бајрами Саћир 
Аћиф, Бајрами Карамехмедовић Селман Нисал, 
Бариевски Назми Бехлуљ, Бочваров Спиро Ристо, 
Бреслиски Јордан Кирил, Брезовски Исов Томис-
лав, Брњарчевски Никче Алексо, Бундалевска На-
умова Трајче Цветанка, Царев Васил Никола, Ци-
ривири Коста Илија, Циривири Стаматовска Пано 
Милица, Чадиевски Васил Петре, Чамевски Владо 
Васил, Чергарска Гјорги Ката, Чонков Богданов 
Ангел, Чоланческа Соломонова Ђорђи Лили, Дан-
чев Дане Здравко, Данчева Костадинова Спиро 
Ана, Данилоски Данил Софронија, Давчев Славко 
Тодор, Деспотоски Тоде Благоја, Димишковски 
Манасие Димитрие, Димитров Стефан Кирил, Ди-
митров Таћи. Никола. Димовски Филип Димитар, 
Дончевски Ангел Мирко, Доревски Петар Димитар, 
Ђорђиев Петре Томислав, Ђурчинова Чилиманова 
Илија Анка, Цидров Тодор Душко, Едровска Тоша-
нова Петре Марија, Едровски Јован Никола, Е ф -
тимовска Јанковић Добрица Јелица, Филиповски. 
Тодор Симеон, Финдаков Александар Димитар, Гај-
Д3|н?иски Блажо, др Тодор, Галабовеки Билбил 
Стојан, Герасиме® Петруш Светомир, Гогушева 
Маџарова Борис Слободанка, Тошевски Јован 
Драги; 

Хаџијанев Митев Мијалче, Хаџи-Пецова Ђор-
ђевић Олга, Христова Димитар Ристика, Икономо-
ра-Костова Душан Елена, Исаиловски Јован Андон, 
Ивановска-Гарева Димитар Вера, Ивановски Ата-
насов Сарафко, Јакимовски Ристо Љубомир, Јаков-
лески Наће Бранислав, Јаку Виктор Моника, Јоси-
фбва Николоска Крсте Виолета, Јосковски Арсо 
Спасе, Јованов Ристов Александар, Јовановски 
Стојков Благоја, Јовановски Лазо Миливој, Калеов 
Тодор Георги, Камчевски Димо Тодор, Кантурски 
Глигор Јован, Касаповски Ристо Герасим, Кик Ко-
цева Димитар Зорица, Кикириткова Зенделова 
Никола Голуба, Клинчарска Благовић Јанес Анка, 
Клопчевски Стојан Ристо. Кочи Малић Ристем, Ко-
чов Христо Божидар, Копановски »Лазар Томе, 
Коста диновски Нанчо Тодор, Кралевски Алексан-
дар Борис, Крстев Ставре Стефан, Ладилска Пе-
тровска Стојан Васил ка, Лазаревски Светозар Мир-
ко, Лебедик Антон Владимир, Љуботенски Никола 
Јордан, Манговска Дабиновић Јосиф Злата, Мани-
шев 'Васил Киро, Маркоски Ристо Димитри, Мар-
ковски Трајков Благој, Марковски Аритон Јорда**, 
Матовски Симо Ангелко, Мемедов Куртиш Феј ат, 
Михај лоски Русе Трифун, Миј алков Т. Ангел, Ми-
ладинов Манов Драги, Милев Драган Ефтим, Ми-
лев Панче Илија, Мимов Ђорђи Борче, Минов Јор-
дан Богољуб, Митевски Јордан Радован, Митић 
Божин Радослав, Митрески Харитон Јанко, Ми-
тревски Илија Димитар, Митрушевска Ампова 
Киро Душанка, Младеновски Василко Славе, Мо-

, невски Страхил Митко; 

Нацев Борис Љупчо, Наков Никола Димитар, 
Настева Иван Лебеда Зорица, Нацева Борис Мир-
јана, Николоски Петар Борис, Николовски Коце 

Миле, Органџиски Блаже Михајло, Пандил оски 
Тепе Илија, Пандилоски Василов Паскал, Папаров 
Стојче Љупчо,Папаров Стојче Петар, Патраклиева 
Зафирова Илија Верица, Павловска Јордан Мили-
ца, Пецева Наскова Цветкова Ратка, Пецов Стои-
мен Сокол, Пепоски Ламбе Стојан, Петковски Ве-
селин Гроздан, Петров Димитар Кирило, Петров 
Петров Лазар, Петров Никола Петар, Поп-Илиева 
Рубен Јелена-Емил, Попов Аспарух Ђорђи, Радев 
Владо Никола, Ристов Стојан Благој, Руменова-
-Јорданова Цане Каљопа, Рунтева Тодорова Киро 
Станка, Садилова Климе Милка, Санев Добре Пе-
тар, Саневски Блаже Трајко, Савески Нофит Ћире, 
Савев Трајан Стојчо, Саздовски Миладинов Трајан, 
Серафимов Блажо Александар, Симонов Спиро 
Владо, Спасеновски Данил Гиго, Спасов Јордан 
Драги, Србиновска Нацева Панче Нада, Стефановић 
Стојан Томислав, Стефановски Јовче Душан, Сте-
ф о в а Зафир Младенка, Стојанов Јордан Методи, 
Шукриу Шаћири Ћемал Мукадес, Шулевски Слав-
ко Арсо, Шутоски Ламбуш Владо, Таневска Дими-
трије Веска, Тасева Никола Лиљана, Тасевска Па-
нева Горги Славјанка, Темелков Владимир Јован, 
Тодоров Цандо Ефчо, Тодоровски Младен Петар,. 
Томчевски Данил Славко, Томовска Гркова Трајче 
Марија, Тошанова Панова Тасе Елена, Тошев Ван-
чо Деко, Трајанов Никола Перо, Трајчев Илиев 
Лазар, Трпевски Стојко Петар, Васил ев Тодор Ди-
митар, Василевски Јован Верољуб, Велков Никола 
Иван, Вељић-Гапић Младен Душанка, Зафировски 
Нешо Миле, Златанов Лазар Киро, Златков Дими-
тар Борислав; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Богоески Ђорђија Милан, Дупкарски Герасима 
Бранко, Едровски Јован Никола, Гичев Димитар 
Лазар, Гуњовски Трајчов Киро, Костадинов Јордан 
Симеон, Костовски Борис Здравко, Котевски Илија 
Доше, Локвенец Пане Борис, Маџунаров Владе 
Душко, Михајлоски Трајана Ванчо, Наумоски Ми-
са ј лов Вецко, Наумовски Коцев Методи, Пахуми 
Али Тосум, Сиљаноски Мане Ацо, Трпков Илија 
Методи, Тушевски Петре Атанас, Велиноски Димов 
Василе; 

— за залагање во социјалистичката изградбана 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Андоновски Јовче Петар, Аврамовски Тодор 
Иван, Бандев Ристо Ванчо, Брзовска Гацева Лазо 
Ленче, Данилов Глигор Петруш, Еминова Сулема-* 
нова Мемед Надире, Филиповска Спасова Славко. 
Трајка, Гичев Стојан Ратко, Калејски Тодор Ни-
кола, Каранфилска Владислав Лидија, Лазаревски 
Филип Коста, Манчевски Пецо Ђоко, Мојсов Мом-
чо, Вангел, Пеев Ђорђи Ристо, Ристевски Димев 
Аце, Симески Стојана Живко, Стојаноски Спиро 
Целе, Стојанов Глигор Душко, Трифунова Андо-
нова Милан Фиданка, Тулиев Петар Благој, Урем" 
Шерифов Иса, Величевски Анто Ђорђи; 



Страна 2304 — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 31 декември ШО 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ангеловски Димитар Милан, Ашкилова Ивано-
ва Мијалче Благородна, Беличанец Киро Алексан-
дар, Блажеска Блаже Олгица, Цветковска Пешев-
ска' Стојана Цвета, Делипетрова Томвра Камче 
Павлина, Димитриев Трајан Трајче, Димитрова То-
дор Блашка, Димова Арсо Здравка, Ђурић Ђорђи 
Тофа, Џолев Стојан Трајче, Фенева Трифунова Вла-
де Сава, Филипов Никола Симеон, Филипов Јор-
дан Трифун, Филипова^ Јованова Блажо Стојка, 
Глигоровски Стефанов Благоја, Гошев Трајчо Да-
нило, Хаџијанез Методи Стојан, Иљази Исмет Ди-
лавер, Илоска Митрићеска Димко Иванка, Иванов 
Орце Љубомир, Ивковић Најден Момчило, Јакупи 
Абдулраим Џеват, Јанкулова Дичова Јован Нико-
лина, Јашар Селим Џокли, Јолева Јордева Стојан 
Велика, Јованов Ђорђи Александар, Јованов Ко-
стадинов Трајан, Јовчезски Велимир Иван, Јовева 
Јованова Трајко Снежана, Карафиловска Јованова 
Мице Марија, Китанова Атанасова Владе Ленче, 
Костадинова Бандева Блажо Фроска, Костадинова 
Никовић Томе Марија, Костадинова Тодорова 
Ђорђи Станка. Кукушева Грчилова Андреја Ленче, 
Кузмапоска Драге Мара. Лазаров Ђорче Бранко, 
Лазаров Аврам Трајко, Лазовска Ђорђи Перса, 
Манева Митева Ное Гургелена, Манева Митева 
Милан Стојка, Манојлова Ангелова Страхил Гала-
ба, Мемед Куртиш Џавид, Миленкова Димитрова 
Никола Гела, Нацков Димитар Трајче, Николова 
Недева Ладе Вера, Панев Панче Павле, Панова 
Ђорђиева Ђорђи Стефанка, Патраклиева Ристо 
Живка, Павлов Мито Ђорге, Петрова Атанасова 
Методи Цвета, Петрова Стефанова Санде Тодорка, 
Петровски Петре Павле, Поповски Аспарух Тодор, 
Ристова Блажо Зорица, Рунчева Благој Марија, 
Сандева Конева Боро Јорданка, Санева Илиева 
Цветко Риска, Симонова Симоновска Младен Мил-
ка, Стојковска Михајло Даница, Терзиска Димова 
Славко Блага, Трајанова Соколова Генчо Виолета, 
Троицки Анатолиј Стојан, Валканов Перо Вангелко, 
Васил Мино Кузмановски, Велиновски Николов 
Милан. Зарков Пенчо Димитар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Анђелески Лазара Јован, Ангеловски Тодор 
Јордан, Ангеловски Мицка Радивое, Бајрактаров 
Донче Борис, Бал вал пев Лубомир Благоја, Биков 
Стојмир Лазар. Бреслиев Коле Андон, Наликовали 
Васил Бранко, Данилоски Кочо Стојче, Давков Мит-
ра Стојан. Димитриевски Магдена Митан. Дрмов Ге-
не Борислав. Дукоски Ацета Илија, Ефремов Никола 
Игнат, Елзесер Адраше Томас, Гаврилов Коле Бо-
рис. Герасимов Неофит Стојан, Гранков Васил Ме-
тоди Хаци Иванов Никола Јован, Јанков Васил 
Ристо, Камчев Благоев Јордан, Костоски Риете 
Стојан, Марков Ј. Миодраг, Марковски Тодор Ван-
чо. Миладинов Васил Милан, Милошоски Иванча 
Мирко, Милошевски Драгутин Стојан, Ников Стој-
мир. Благој, Панев Коле Ангел, Панев Глигор Јор-
дан, Проевски Тодор Ефтим, Симонов Добре Горги, 
Стефанов Бора Никола. Стојаноски Богета Младен, 
Стојанов Ванчо Јордан, Шутев Петар Велимир, Ва-

си лев Блаже Томе, Зафиров Моне Илија, Златев 
Ванчо Тодор. 

Бр. 68 
7 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 316 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бранднер Антона Антон, Кенда Томажа Мари-
ја-Мај да, Киаута Франца Рајко, Кошута Франца 
Сречко, Миклич Антона Звонко, Муршец Игнаца 
Франц, Презел, Франца Франц, Пријић Петра Ми-
хајло, Рејц Валентина Франц, Рожеј Елизабете 
Алојз, Степко-Папеж Франца Драга; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Хочевар Мартина Алојз, Левар Матевжа 
Франц, Плазар Јанеза Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Abram Eugenia Apollinio, Аљаз Франца Јоже, 
Веран Емрика Јаромир, Безјак Фрање Александер, 
Бојађиевски Васил а Јошко, Грезник-Кремжар 
Алојза Драга, Цукала Макса Алојз, Дакскоблер 
Ивана Франц, Довјак-Новак Јоже Људмила, Ерја-
вец Албина Марјан, Флорјанчич Антона Тоне, Хар-
тман Алојза Јоже, Хочевар Јоже Бранко, Иване-
тич Алојза Марко. Керн Артура Максг[милијан, 
Кершич Михаела Михаел, Клииар Петера Петер, 
Коњајев-Стритар Албина Зора, Кошмељ-Јеричек 
Блажа Блаженка, Маленшек Сречко Славко, Ми-
келн Милосав Милош, Облак Јурија Здравко, Ос-
троушка Јосипа Радо, Паљк-Печенко Леополда 
Мара, Павчек Антона Антон, Павлич Јожефа Пе-
тер, Пирхер Ивана Иван, Подгоршек Ивана Мар-
јан, Ругељ Виктора Виктор, Scher Giovanni Dario, 
Симончић Ивана Иван, Шкерјанц Јанеза Вита, 
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Шкерјанец Ловро Станислав, Штракл Јакоба 
Франц,, Штркаљ Фрањо Борис, Тирељ Јанко А Л О Ј -
ЗЕ, Тивадар-Тинта Ивана Ивица, Вендрамин 
Франца Драгица, Вил фан Франца Сергие Земљак 
Рудолфа Леополд; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Адамич Макса Макс, Батин Евгена Евген, Бор-
штнер-Зупанц Леополдина Ада, Братож Франца 
Ладислав, Черне Рафаела Мирко, Нож Антона Ан-
тон, Дабанович Саво Лука, Дермол Ивана Лудвик, 
Добершек Ивана Мирослав, Добравц Фердо Бран-
ко, Домањко Марије Јосип, Фаганел Карела Ми-
лан, Ферфоља Франца Мимица-Мими, Габерц Ан-
тона Анка, Гајшек-Зима Лудвика Милица, Хаф-
нер Јожефа Марија, Хорјак Антона Антон, Хри-
берник Антона Франц, Јенко Алојза Душан, Кар-
ловчец Јоже Иван, Клен Ивана Михаел, Конц Ми-
хаела Јоже, Кониг Франца Станко, Ковач Франца 
Цирил, Лазар Франца Јосип. Лозеј Ивана Алберт, 
Мараж-Кодрич Артурја Даринка, Маролт-Лесковец 
Антона Тајда, Мартинчич Јернеја Антон, Наглич 
Ивана Алојзија, Норчич Лудвика Ото, Новак Ан-
тона Максимилијан, Обид Ивана Венцеслав. Перко 
Јоже Ернест, Пирнат Леополда Франц, Ритоња 
Мирка Милан, Рожман Винка Јоже, Сагај Франца 
Франц! Север Јакоба Франчишка, Сивсц Франца 
Руди. Слијепчевич Алексе Илија, Смеркол, Албина 
Борут, Стегу-Каучич Хинка Зора, Ѕ1 еј пег-7. доп е 
Егзпса А 1ојг! ја, Штукељ Јанеза Јанко, Та цар Фран-
Франца Антон, Штукељ Јанеза Јанко, Тацар Фран-
ца Мартин, Томшич Емануела Хуберт, Тратник 
Августа Драго, Труден Матев ж а Матилда. Вал хер 
Франца Виктору Вршнак Франца Франц, Вучак 
Филипа Франц. Закошек 'Мартина Ладислав, Жи-
вец-Рекар Симона Ива, Жупанчич Отокара Соча; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Агреж-Мишигој Ивана . Августа, Арзеншек 
Игнаца Игор, Барбо Франца Кристина. Барборич 
Цирила Цирил, Баша Франца Виктор. Бавец Фран-
ца Јоже, Бенчииа-Миховар Ивана Марија. Бизјак 
Ивана Антон, Блажић Мартина Франц, Бранцељ-
-Уршич^Јанеза Алојзија Буковец-Секула Франца 
Павла, Церк-Петровчич Јанеза Ана. Чебашек-М^н-
цингер Ивана Ирена, Дежман-Јелић Шиме Игна-
ција, Факин Ивана Карло, Фефер Антона Вален-
тина, Фехимовић Сулејмана Асим, Ференц Јожефа 
Антон Феуш Томажа Марија, Фурлан-Пунтар Јср-
неја Марија, Гомбоц-Губнич Франца Даница, Грах 
Франца Франц, Грбец Мартина Антон, Херцог 
Драга Душан, Хор јак Франца Павле, Хостнпк 
Мартина Мартин, Хумар Антона Жељко. Јани Ја -
неза Адолф, Јереб Иглана Јанез, Јерман Ивана 
Ремигиј, Језерник-Лесковшек Јанка Јоланда. Кав-
чич Франца Едвард, Кобентар Франца Франц. Ко-
кољ Јосипа Елза, Колман-Кпобучар Франца Павла, 
Комац-Качар Јоже Даринка, Комљанец Антона 
Антон, Коси Станислава Станко, Котник Алојза 
Стане. Ковач Антона Емилио, Крен Фредерика 
'Андреј, Кур ник Албина Албин, Кус Јоже Зденко, 
Кужник Станислава Станко, Липавшек Јанеза Ја -

нез, Лочнишкар Игнаца Јоже, Мајршич-Будмар 
Јанеза Вида, Мале Франца Рудолф, Мате Винкота 
Винко, Мерјасец Андреја Андреј, Месерко-Мургељ 
Фрање Вера, Молек Франца Франц, Муровец-Тор-
кар Јакоба Франчишка, Нотар-Задник Фрањота 
Ана, Новак Франца Звоне, Паиеж Франца Стане, 
Паплер Матија Матевж, Петелин Јакоба Јоже, 
Петрич Јурија Антон, Подвиншек Франца Станем 
Поточник Јанеза Станислав, Прапротник Макса 
Макс, Пребил Ивана Иван, Премужич Штефана 
Владо, Радешчек Јожефа Јоже, Ради-Јанежич 
Франца Луција, Ране Блажа Богомир, КетћагсИ; 
Ап(1геја Атса . Ренко-Кнафелц Франца » Иванка, 
Рус Ивана Андреј, Сајдл Августа Конрад, Секав-
чник Ивана Владо, Селаи Јанеза Мартин, Станов-
ник Ивана Јоже, Шкуљ Франца Макс, Штех Јане-
за Јоже, Тержан Мике Винко, Троха Ивана Антон, 
Уршич-Вирјент Франца Франчишка, Вавтар Јако-
ба Етидиј, Видетић Мартина Петер, Видиц Ивана 
Митја, Влаховић Виктора Андрија. Вобовник Алој-
за Драго, Врбњак Јанеза Јоже, Врховец-Пониквар 
Мартина Минка, Загмајстер Терезије Лудвик, За-
лесјак Хенрика Цирил Земл>ак Франца Франц, 
Зорко Антона Антон, Жерјал Антона Антон, Жи-
берт Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ачко Алојза Цирил, Адлешич-Шегина Матије 
Амалија, Амброж Михаела Фридерик, Амбруш Ма-
тије Виктор, Антлога Јожефа Јоже, Анжич Алојза 
Андре.], Ашич-Залошник Франца Францка, Банич 
Фра ипа Иван, Б е к е т Бориса Петер, Б е л т а к Алој-
за Адолф. Бенковић Винка Томислав, Берталаниц 
Михаела Милка, Безеншек Јоже Вида, Бѕшдек-
-Шинковец Михаела Брна, Борич-Снедец Михаела 
Марија, Божич-Сухач Алојза Ана, Божич-Бобеж 
Мартина Корнелија, Божичник Антона Јоже, Брез-
иик Виктора Виктор. Брезовар Антона Јанез, Ен-
глез« Јанжекогшч Франца Кристина, Броднер Фран-
ца Цирил, Брудар-Капш Јожефа Терезија, Еру мец 
Франца Франц, Бургар Франца Ладо, Бурник Ма-
тсвжа Драго, Центрих Јол^ета ВенчеслаЕ, Цепуш 
Карела Драго, Церовшек Мартина Јоже, Петин Јо-
жефа Да риј, Цигој-Цизерле Антона Марија, Цр-
нич Антона Франц, Цветко-Мулец Матије Хелена, 
Цвирн Макса Јанез, Чадеж Франца Валентин, 
Чампа Франца Франц, Чарни Штефана Евген Ч 'с 
Антона Антон, Чернивец Јожефа Јоже, Чешарек-
-Фабијан Марија Милка Чрешнар-Коленц 
гтолда Каролина, Чрв Андреја Јуриј, Деген Вимка 
Иван, Дежелак Јожета Винценц, Доланц Станка 
Рафаел. Доленп-Бачнар Франца Ева, Довган Ро-
долфа Божа, Драгор Јоже Мирко, Драшковић 
Франца Антон. Дравишик Јакоба Јакоб, Дров^ншок 
Блажа Франц, Дробити-Гачник Франца Марија, 
Дровеник-Кристанчич Филипа Анчка, Другови)! 
Јанеза Јанез, Др.узопић Алојза Станко; 

Ерман Јанеза Андреј Ержен Јанеза Винко, 
Фабјапчич Јо:!;е Инат!, Фендре Јанеза Силве, Флис 
Матија ИГ-ЈН. Флортан Антона Иван, Фриц Јожефа 
Јулијана. Габријел Фердинанда Божидар, Гарвас 
Франца Франц, Гердович-Видшевич Петера Мир-
јана, Геренчер Вендела Штефан, Глатз Винка 
Александер. Год Винко Ђуро, Голоб-Подкрајник 
Мартина Јожефа, Горец Франца Август, Гореншек 
Милана Мирко, Горњец Јоже Лудвик, Готхе Пан-
крециј Вили, Говже Карела Стана, Грабнер Лео-
полда Мартин, Сгај-ОИг! МЈгка МЈга, Грил Фран-
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иа Хенрик. Грил Јанеза Јанез, Гробелник-Рајтер 
Р/до-хфа Ана, Грушковњак Даворина Милан, Гру-
шоѓ.ник .Марије Винко, Хебер Јули]ана Франц, 
Хег.ет Петера Франц, Херња Франца Андреј. Хрен 
А ит ог а Антон, Ху 'ср Јоже Карло, Инголич Антона 
Карел, Р1зано:ки Благоја Александер, Ивник-Ар-

'ТСЈБ Франца Олга. Јагодник Јоже Иван, Јагодин« 
Франца Б Р Н К О . Јан Ченда Владимира, Јанц-Лани 
Ја".г'а Викторија, Јанчар Франца Владимир, Јелен 
Ја коса Балтазар, Јелен Ивана Иван, Јенстергсе-
-Моутнарц -Франца Иванка Лепили Мирослава Јер-

Јеси:: Јанеза Данијел, Јеловник Августа Гл-
х:пд, Југ Михаела Албин, Турсиноппч А н д р е ј 

Калпгаро Магија Иван Карднкар Аптека 
Фелик". Кавшек Јоже Борис, Ксрзнар-Фурчан 
Станислава Марита, Клајншек Јанеза Пети, Кчан-
чник Ангина Атојз, Клезже Франца Алберт, Клев-
же-Вражич Михаела Ана. Киап Отилија Фердо, 
Кнапич-К^ачгн Антона Марија, Конел и Ивана 
Виктор, Код5ен-Јагодина Марије Марија, Кочан 
Антона Винко, Кокељ Јанеза Станислав, Кокол 
Иван Вили, Кокошар Јанеза Виктор, Кокот Симе-
она Винко. Колар Пеана Иван, Коларич Амалија 
Богомир, Коларич Франца Франц, Ксларич-Кди-
нар Албина Сабина, Колович-Голоб Јерица Драги-
ца, Колшек Франца Станко, Компара Штефача 
Станислав. Корошец Конрада Карл, Ко е-Шевина 
Рудолфа Антерија*- Коси Ивана Станко, Ковачич 
Штефана Штефан, Ковше' Игмана Франц, Козар-
-Крамар Јанеза Маргарета, Крајнц Франца Франц, 
Крајнц Јанеза Иван. Крајнц Ивана Јоже, Краљ-
-Хорват Марија Габриела. Крамбергер Вилија Тип-
ка, Кресник Штефана Борис, Кресник Ивана 
Франц, Кршкман Мор;ана Игор. Кухар Кристијана 
Кристијан, Кухар Павла Рудолф. Курбус Антона 
Иван, Квар Франца Франц; 

Лангерхолц Франца Франц, Лапатне-Анкон Ав-
густа Зора. Лазар Алојза Алојз, Лебич Ивана Јо-
же, Лесјак Рудолфа Богомир, Левачич Ивана Вин-
ко, Леваинч Анџија Антон, Ликовни-И пкрет Ива-
на Марија, Липар Јожета Јоже, Ловец Леополдине 
Ви-Тзсм, Бо\уко Егапса Кс т аф Ловрснчич Франца 
Матилда, Љубич Јоже Јоже, Мах Мартина Мар-
тин, Макари Александер Геза, Маркељ-Шех Игнац 
Антонија, Маркизе™ Франца Бранко, Маршњак 
Јожета Антон. Мартиннтех Франца Карел, Марти-
н е с Ивана Ото, Масло Јанеза Матилда, Мастнак 
Андреја Златко. Мат гашевић Перо Мијо, Маврич 
Ивана Павел, Мезнарич Франца Франц, Миклав-
чпч Франца Андре']. Мишкот Антона Руди, Мли-
нарич-Слана Лудвика Марија, Млиншек Јоже Ал-
бин, Монфреда-Голоб Карела Марија, Мршник-
-Пресен Ангела Марија, Мухар-Оман Розалија 
Соња, Мушић Ивана Марјан, Музек Марије Франц, 
Наметник Јернеја Јернеј, Новак-Коси Андреја Ка-
тица, Копаќ Павела Павел, Новак-Славинец Јанка 
За тика, Новиншек Ивана Алберт, Облак-Сушник 
Винкота Милка, Осречки Доминика Иван, Овен 
Марије Марјан. Озмец Јожефа Јоже. Пал Ладис-
лава Јожеф, Папеж-Фиштер Јожефе Милка, Пе-
јарр^пч-Печјак Рудолфа Ана, Пелц Винкота Ан-
дреј, Пенца-Кушел Јожета Алмира, Пенич Антона 
Нуша. Петан Ивана Јанез, Истек Франца Франц, 
Петек-Поточнпк Томажа Ивица, Петер тин Петера 
Петер, П^г.ец Алојза Иванка, Пездирц-Смрекар 
Јанеза Јулијана, Ппкл Јустина Петер, П И Ј К - Не-
мец Томажа Јурица. Птавец-Терглавчник Рудолфа 
Бригита. Погрејц Франца Франц, Поленек Габрије-
лу Иван, Порозне Ловрениа Ана, Поточник Франца 
Драго, Источник Франца Иван, Потопише Павела 
Павел, Поточник Катарине Розали'а. Пожин Иваиа 
Иван. Пожлеп Андреја Ачојз, Празник Антона 
Антон, Пшеница Франца Јанез; 

Радован Томе Јоже, Р а ј х Јоже Јоже, Ра јх 
Франца Валентин, Рајнозич-Кошдер Јанеза • Пеица, 
Ратеј Франца Стане, Равник-Мушич Јанеза Цеци-
лија, Ребољ Матије Рудолф, Реденшек Хелена Ру-
долф, Ралник Рудолфа Нико, Релолуск Јожета До-
миник, Риоарич Павела Штефан, Рогл Ивана Иван, 
Рое ен ст е ин Јоже Антон, Рошер Јоже Конрад, Рош-
т-аха.Ј Хенрика Антон, Ротовннк Карела Митја, 
Рожанц Франца Вила, Рупанчич Антона Марија, 
Рутзп-Пибор Лудвика Метка, Седшек-Брунер 
Фг\а;-цз Ф.х-нчишка, Слак Антона Изам, Славен 
Јосипа Дат:"ло, Смрдео Игнаца Марија, Смрке-Ко-
жар -^О/ЈЧ-? Јожица С Р О Ш Штефана Мартин, Ста-
рпч-Еоровшзх Винка Хелена, Отргао Андреја Бо-
гомил, Стрг.гецтМихлечпч Феликса' Катица, Ст руп-
ник Карла Карл, Шетини Мартина Ленарт, Шиф-
тар-Гомоо:Ј;п Виктор!а Терезија, Шлмонозић-Пес-
кар Антена Терезија, Ширел Јоже Франц, Шипко 
Франца Петер, Шмигсц Франца Алојз, Шнатдер-
-Шт-^лфа Јосипу Мари.; а, I I I ОП ерп Цирил а Ц И Р И Л , 
Шонц-Адзмич Матија Фани, Ш О Р Д И Станислава 
Иван, Шпољар Матилда Штефан. ЈХГпуо-Цмрекар 
Алојза Тилчка, Шрамец Марлета Станислав, Штрај -
нер Антона Јоже, Штерк Ивана Емил, Шухел 
Франца Ернест, Шумах Франца Франц, Игуман 
Франца Јолев, Шунта Франца Франц. 111<*нтнер 
Алојза АЛОЈЗ , Тамше Јожета Здравко, Танчар Ал-
бина Албин, Тавчар Албина Станко, Тепеш Мирка 
Сон?а Тпч Алојза Феликс, Томшич-Кппељ Ивана 
Елизабета, Томшич-Кошир Антона Габријела, Тот 
Мирка Антон, Тотх Штефаиа Штефан, Троја?) Јо-
же Јоже, Туринео Франца Антон, Турк Албина 
Борут, Учакар Бернарда Венчеслав, Ухлир Јосипа 
Хинко, Балант Франца Франц, Валох Алојза Јоже, 
В а вт ар Јанеза Дарко, Беде Михаела Миха. Вехо-
вец-Сухорепец Станислава Зденка, Верен Николаја 
Биљем, Весељак Франца Алојз. Вида Штефан^. 
Евген, Вида Штефана Штефан, Виде-Виде Јот. 
Јожица, Вилар-Јутритиа Франца Цветка, Винко 
Ивана Мартин, Вогрин-Гагипар Штефана Марија,1 

Воласко Штор Марија, Врабер Антона Франц, За-
бавник-Злобко Франца Станислава, Забрет Франца 
Ладо. Загорц-Пикл Леополда Леополдина, Закшек-
-Југ Франца Аница, Заложгшк-Плешко Мелхиор 
Ана, Завршише Јоже Матија. Зрин Карла Алојзиј, 
Железен-Шифтар Франца Зита, Жичкар Франца 
Алојз, Жигнич Штефана Франц, Живец-Корен Јо-
же Вида, Жунич-Жнидарич Антона Аница, Ж у и -
тар Франца Франц, Ж у ж е к Впкторја Владимир, 
Хасенбихел Биљем Бого; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Берден Штефана Павел, Берлот Августа Ан-
дреј, Бпешар Ивана Мирко, Делопст Енгелбертз 
Драго, Демшар Ивана Марко, Голоб Штефани1т 
Иван Хари Лудвика Штефан, Мившек Ј а н е . 
Иван, Панчур Станислава Божидар. Рављен Ру. 
Рудолф, Рудолф Франца Франц, Семечник Лео-
полда Па нк р а ци ј, Танко Францета Франц, УМЕГИК 

Ивана Димитриј, Урањек Михаела Михаел; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бановшек Винка Винценц, Диклич Михаела 
Андреј, Дворник Игнаца Игнац, Филипич-Станов-
шек Фортуната Габријела, Глажар Вили Душан, 
Гостечник-Сердонер Станислава Павла, Хрибар-
-Облак Валентина Марија, Хрватки Јоже Јоже, 
Јанчич Алојза Славко, Кирн-Јереб Игнација Иван-
ка, Кошир Антона Тоне, Котник Алфонза Јоже, 
Ковач-Имперл Фердинанда Марија, Крамар-Си-
монич Катарине Катјуша, Лес јак Јанеза Јанез, 
Левстек-Финжгар Јанка Бреда, Миколич Алојза 
Алојз, Мулеј Антона Ирена, Мургељ-Авсец Антона 
Ана, Пола нец Впнценца Богомил, Поља нец Фран-
цета Ладислав, Пургај-Павлович Алојза Нева, Ро-
шкарич Штефаније Драго, Шал омон Албина Јоже, 
Вихер-Водовкик Ивана Антонија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА 1РУДОТ 

АндолшеЛ-Барић Алојза К а т а р з а , Барба-Ша-
у т а Ивана Змагослава, Баша Антона Антон. Бати-
ста Ивана Мирко. Бедрач-Брлек Августа Хилда. 
Безгет Јожефа Марија, Цупач Душана Драгица, 
Чрнко-Зупан Дирк ла Фрида, Дебелњак-Фишингер 
Јожета Марија, Деклева Јожефа Ад£ин, Добројц 
Игнаца Сречко, Додич Антона Драго, Додич-Шаји-
".о Ивана Марта, ЂуреиноЗич Лазара Цвијетин, 
Фицијан Јанеза Јанез, Гајсер Јакоба Албин, Герде-
"зић Јоже Станислав, Герјол Виљема Биљем, Гла-

Јанеза Марија, Годњавец Ладислава Николај, 
чан Ивана Иван, Грахл Ивана Иван, Грегорчич 
рда, Радош, Грошак Станислава Станко, Хен-
Јурија Јанко, Хорват Вршка Антон. Хрватник 
за Алберт, Пванчич Штефана Јоже, Јакоб 
?нца Јоже. Јакупович Атифа Заим, Јанкович 
а Мирко, Јаковец-Пунгаршек Андреја Рози, 

звшек Ивана Иван, Кирбиш-Козодерц Франца 
•ела, Клинц Станислава Владимир, Кметич-

.-елеспик Јанка Вида. Којц Розалије Карел, Ко-
пец Мартина Франц, Козлевчар-Зајц Игнаца 

шца. Крајнц Мартина Феликс, Крајнц Јожефа 
же, Крамбергер Јакоба Винко, Курвин Слава 
>ечко, Куреж-Цестник Антона Терезија, Липав-
к Јанеза Антон. Ловрич Миле Мирко, Маркеж 
лаца Јанез, Матташич-Ворих Мартина Иванка 

ЕЛаврич Антона Антон, Мажгон-Грбец Јакоба Ма-
рија, Мехтиг Силвестера Борис. Миклавец Антона 
Јоже, Млакар-Шмигоц Антона Векослава, Омано-
вићу Абида Адил, Печник Јоже Иван, Пешут Ду-
шана Светислав. Пигнар Антона Станислав, Примц 
рожета Миха, Ребернак Вердника Амалија, Ренко 

ка Дарко, Рогина Јанеза Јанко, Сладојевић 
а Бранко, Слапшах-Марушич Станислава Со-
ши вец Франца Франц, Штефанчич-Грден Ива-
лвла. Штинек-Жалиг Алојза Ирена, Шторга 

Валентин, Штрумбељ-Нуччич Карела Марта, 
гар-Усник Евгена Владимира, Тамше Ивана 

н, Томшич Антона Владимир, Турншек Андре-
'Хеополд, Валенчич Ивана Бернард, Веисбахер-

Мартине. Марија. Волф-Пољак Милана Анка, 
-Полин Јанеза Силва, Заложник Винка Ан-
^•панич-Хрибершек Јанеза Марија; 

а заслуги и постигнати успеси во работата 
^народната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

^чдољшек Јожета Франц, Берце Јожа Јоже, 
гз Франца Виктор, Царич Бојана Ранко, Трај 

Ивана Иван, Худприн Алојза Алојз, Јенстерле Ан-
тона Антон, Клеменчич Вида Матјаж, Кнез Јожета 
Јоже, Корет Франца Јожеф, Кржишник Августа 
Ернест, Мертељ Алојза Алојз, Миртич Едварда 
Јоже, Натек Антона Владо, Новиншек Ивана Иван, 
Плано Јосипа Ђорђе, Пунко Јожефа Алојз, Рошкар 
Карла Карл. Рожеј Франца Фран**, Шовегеш Ко-
лењана Силко. 

Бр. 74 
13 октомври 1930 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвнстин Мијатовић е, р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1131. Закон за утврдување на вкупниот обем 
на расадите на Буџетот на федераци-
јата за 1931 година — — — — — 2169 

1132. Буџетот на федерацијата за 1931 година 2170 
1133. Закон за извршување на Буџетот на фе-

дерацијата за 1931 година — — — 2207 
1134. Измени и дополненија на Буџетот на 

федерацијата за. 1930 година — — — 2209 
1135 Закон за привремена забрана на рас-

полагање со општествените средства за 
финансирање на нестопански и непро-
изводствени инвестиции во 1981. година 2211 

1136. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со делот од општествените 
средства за исплатување на дневници 
за службени патувања, надомести за 
трошоците за презоз на службено пату-
вање, издатоци за репрезентација, изда-
тоци за реклама и пропаганда, издатоци 
за авторски хонорари и издатоци врз ос-
нова на договор за вршење на привре-

мени или повремени работи во првото 
тримесечје на 1931 година — — — — . 2211 

1137. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за мерните единици и мерилата — 221Ѕ 

1138. Закон за измена и дополнение на Зако-
нот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување — — — 2217 

1139. Закон за републиките и покраините што 
се сметаат за стопански недоволно раз-
виени во периодот од 1931 до 1935 година 2217 

1140. Закон за распределба на средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 
19Ѕ5 година — _ — 2213 

1141. Закон за постојаните средства на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развот на салонски не^зс^-жо 
развиените републики и автономни пок-
раини во периодот од 1981 до 1985 година 2219 

1142. Закон за дополнителните средства на 
републиките и рта автономните покраини 
во периодот од 1981 до 1985 година — 2221 

1143. Резолуција- за основните насоки и-рам-
ки на политиката на општествено-еко-
номскиот разној и за извршувањето на 
склучените договори за основите на Оп-
штествениот плен на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година во 1981 
година — — — — — — — — 2222 
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Страна 
1144. Заклучоци за унапредување на состој-

бата но прометот на отрови и средства 
за заштита на растенијата — — — 2238 

1145. Одлука за одобрување на Финанскиот 
план на Сојузната дирекција за резер-
ви на индустриски производи за 1981 
година — — — — — — — — 2239 

1146. Одлука за одобрување на Финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1981 година 2239 

1147. Одлука за стапките на придонесот за 
здравственото осигурување на воените 
.осигуреници — — — — — — — 2240 

1148. Одлука за стапките на придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување на 
воените осигуреници — — — — — 2240 

1149. Оллука за цените и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната 
политика ЕО 1981 година — — — — 2240 

1150. Одлука за утврдување на вкупниот 
износ на девизи за потребите на фе-
дерацијата во 1981 година — — — 2242 

1151. Одлука за утврдување на приходите 
од царини и од други увозни давачки 
што во 1981 година и се отстапуваат на 
Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство — — 2243 

1152. Одлука за измени и дополненија на Ста-
тутот [та Стопанската комора на Југо-
славија — — — — — — 2244 

Одлука за потврдување на Измените и допол-
ненијата на Статутот на Стопанската ко-
мора на Ју гесла пиј а — — — 2247 

1153. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 198! 
до 1985 година за развојот на Југосло-
венската народна армија и за утврду-
вањето на долгите заеднички интепеси 
и цели во областа -на народната одбра-
на и безбедноста на земјата — — — 2247 

Одлука за потврдување на Договорот за осно-
вите на општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година, 
за развојот на Југословенската народ-
на армија и за утврдувањето на другите 
заеднички интереси и цели' во областа 
на народната одбрана и безбедноста на 
земјата — — _ _ _ _ _ _ 2253 

1154. Договор за основите на општествениот 
план на Југославија во областа на про-
изводството на вооружување и воена оп-
рема за периодот од 1981 до 1985 година 2253 

Одлуко за потврдување на Договорот за осно-
вите на општествениот план на Југосла-

^ вија во областа на производството на 
вооружување и воена опрема за пери-
одот од 1981 до 1985 година — — — 2256 

1155. Договор за основите на општествениот 
план на Југославија за политиката на 
развојот на економските односи со стран-
ство во периодот од 1981 до 1985 година 2257 

Одлука за потврдување на Договорот за осно-
вите на општествениот план на Југосла-
вија за политиката на развојот на еко-
номските односи со странство во пери-
одот од 1981 до 1985 година — — — 2265 

Стран 
1156. Договор за основите на Општествениот 

план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година за усогласување и насо-
чување на тековите на општествената 
репродукција — — — — — — 2265 

Одлука _ за потврдување на Општествениот до-
говор за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот чзд 1981 
до 1985 година за усогласување и насо-
чување на тековите на општествената 
репродукција — — — — — — — 2284 

1157. Договор за основите на Општествениот 
план на Југославија за политиката на 
побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и на САП Косо-
во за периодот од 1981 до 1985 година — 2285 

Одлука за потврдување на Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југо-
славија за политиката на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените 
републики и на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово за периодот од 
1981 до 1985, година — — — — — 228 

1158. Одлука за разрешување од должноста 
заменик-сојузен јавен обвинител — — 228 

1159. Одлука за организацијата и делокругот 
на службите на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — —. — 

1160. Одлука за условите, мерилата и начинот 
на утврдување и распределба на стоко-
вните контингенти, односно на девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1981 
година — — — — — — — — 2 

1161. Одлука за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1981 година — — 22 

1162. Одлука за намалување на посебната да-
вачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки за 
определени суровини — — — — — 2 

1163. Одлука ма привремено продолжување 
на важењето на Одлуката за остварува-
ње на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика 
во 1980 година — — — — — — 22 

1164. Одлука за ослободување од плаќање на 
давачката за цаоинско евидентирање 
и давачката за изравнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки, 
на увозот на сурова нафта, мазут, наф-

тени гасови и други гасовити јагленово-
дороди во гасовита состојба, на антрацит 
и уранско гориво за атомски централи 23^ 

1165. Правилник за начинот на употребата на 
грбот и знамето на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на оп-
ределени објекти на државната граница 
и во близината на државната граница Т 

1166. Список на организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на јута 2о 

1167. Одлука за привремено продолжување 
на важењето на Одлуката за мер-
ките за спроведување на монетарно-
-кредитната политика во 1980 година 21 

Одликувања — — — — — — -ј. 2Ј 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот . фах 226. — Директор и главен и одговорен уредни* 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17» 


