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588. 

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 ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА З А Б Р А -
НА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТО-

ПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за привремена забрана на располагањето со 
општествените средства за финансирање на несто-
пански и непроизводствени инвестиции во 1981 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, 'на сед-
ницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 
година. 

П. бр. 103 
1 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШ-
ТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ИНВЕСТИЦИИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 . 
Во Законот за привремена забрана на. распола-

гањето со општествените средства за финансирање 
на нестопански и непроизводствени инвестиции во 
1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80), во 
член 1 став 1 по зборот: „дејност" наместо точка и 
запирка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„на патнички автомобили на организации на здру-
жен труд што вршат дејност од областа на сообра-
ќајот и од областа на угостителството и туризмот, 
а кои се даваат во закуп без возач (rent-a-kar) и 
на патнички автомобили на организации на здру-
жен труд што вршат такси превоз на патници во 
градскиот и приградскиот сообраќај". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

589. 

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 ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПРВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (IFAD) ЗА ПЕ-

РИОДОТ ОД 1981 ДО 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување на 
средства за учество на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во првото пополну-
вање на средствата на Меѓународниот фонд за 

развој на земјоделството (IFAD) за периодот од 1981 
до 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ , 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 1 октомври 1981 година. 

П. бр. 105 
1 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковик, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТ-
ВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПРВОТО ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОД-
НИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
(IFAD) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
За учество на Социјалистичка , Федеративна 

Република Југославија во првото пополнување на 
средствата на Меѓународниот фонд за развој на 
земјоделството (IFAD) за периодот од 1981 до 1983 
година се "обезбедуваат средства во вкупен износ од 
13,650.000 динари, од што во конвертибилни девиза 
2.730.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат во буџетот на федерацијата за одделните го-
дини, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
- 6,825.000 динари, од што во девизи 1,365.000 ди-
нари; 
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2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година 
— 6,825.000 динари, од што во девизи 1,365.000 ди-
нари. 

Член 3 
Ако во текот на годината дојде до промена на 

Курсот на динарот, конечните износи од член 2 на 
овој закон ќе се утврдат во Буџетот на федерација -
та за 1982 односно за 1983 година според курсот 
што ќе важи во времето на донесувањето на бу-
џетот. 

Член 4 
Средствата обезбедени со овој закон се водат 

к а ј Народната банка на Југославија на посебна 
сметка и можат да се користат по барање на Меѓу-
народниот фонд за развој на земјоделството. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

590. 

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 ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РА-
БОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 
И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИ-
СТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА 
НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ 

Се прогласува Законот за дополненија на З а -
конот за основите на работењето на организациите 
на здружен труд во областа на прометот на стоки 
и услуги во прометот на стоки и за системот на 
мерките со кои се спречува нарушувањето на един-
ството на југословенскиот пазар во таа област, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 1 октомври 1981 година. 

П. бр. 99 
1 октомври 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 
НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
З Д Р У Ж Е Н ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ 
НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТО-
К И И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ 
СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕTO НА ЕДИНСТВОТО 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБ-

ЛАСТ 

Член 1 
Во Законот за основите на работењето на орга-

низациите на здружен труд е о областа на т о с т о т 
на стоки и услуги во прометот на стоки и за систе-
мот на мерките со кои се спречува и с у ш у в а њ е т о 

на единството на југословенскиот пазар во таа об-
ласт (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 43/76 и 23/79) 
во член 16 став 1 по зборовите: „растројувања на 
пазарот" се додаваат зборовите: „и во производ-
ството". 

Во став 2 по точка 4 се додава нова точка 4а 
која гласи: 

"4а) ако не договори рок за испорака на стоки-
те или ако стоките ги испорачи по договорениот 
рок по цена повисока од договорената, односно по 
цена повисока од цената што важела, на денот на 
испораката на стоките утврден со договорот;". 

Член 2 
Во член 17 се додаваат ст. 2 и 3 кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1" од овој 

член, ако организацијата на здружен труд не го 
договори рокот за испорака на стоките, купувачот 
има право веднаш да бара испорака на стоките по 
договорената цена, а ако со договорот е предвидена 
цената на денот на испораката на стоките или ако 
договорот содржи само податоци со чија помош тре-
ба да се определи цената — по цената што важела 
на денот на склучувањето на договорот. 

Ако организацијата на здружен труд ги испо-
рачи стоките по договорениот рок според цена по-
висока од договорената, односно повисока од цена-
та што важела на денот на испораката на стоките 
утврден со договорот, купувачот има право на по-
врат на разликата меѓу договорената цена, односно 
цената што важела на денот на испораката на сто-
ките утврден со договорот и платената цена." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила по истекот на 60 

дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ" . 

591. 

Тргнувајќи од оцените на резултатите од само-
управното организирање на земјоделците врз осно-
вите на Уставот на С Ф Р Ј и на Законот за здруже-
ниот труд, дадени во Анализата на задружниот со-
јуз на Југославија, и од расправите на седниците на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, одржани 
на 29 април и на 28 мај 1980 година, се поголемото 
значење на самоуправното здружување на земјо-
делците за побрз развој на земјоделското производ-
ство, зголемување на доходот, унапредување на ус-
ловите за живот и работа на село и остварување 
на политиката за стабилизација на стопанските те-
кови на земјата во целост, Собранието на СФРЈ, 
врз основа на член 281 став 1 точка 3 од Уставот 
на СФРЈ, а во врска со член 134 од Деловникот на 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 1 октомври 1981 година донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА САМОУПРАВНО З Д Р У Ж У В А Њ Е НА ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИТЕ И ЗА НИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИС-
ТЕМОТ НА САМОУПРАВНИОТ З Д Р У Ж Е Н ТРУД 

I 

1. Сојузниот собор на Собранието на С Ф Р Ј оце-
нува дека самоуправното организирање на земјо-
делците со здружување во земјоделски задруги и 
во основните задружни организации во нивниот 
состав, во организациите на кооперанти и во други 
форми на здружувања на земјоделците и со здру-
жување, непосредно или преку нив, во односите на 
потрајна соработка со организациите на здружен 
труд, и со поврзување врз таа основа во системот на 
самоуправниот здружен труд се значаен фактор за 
остварување на развојната политика во производ-
ството на храна и за побрза промена на општестве-
ната положба на земјоделците и услов тој процес 
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да се оствари. Тој, како израз на економската и оп-
штествената нужност, започна во целата земја. Во 
републиките и во автономните покраини се донесе-
ни закони и други прописи и општи акти во кои се 
разработени одредбите од Законот за здружениот 
труд. Покрената е активност во организациите на 
здружен труд и во општествено-политичките заед-
ници за организирање на земјоделците и за нивно 
вклучување во системот на самоуправниот здружен 
труд врз основите на Уставот на СФРЈ и на Зако-
нот за здружениот труд. 

Резултатите од таа активност се следниве: во 
околу 2.000 земјоделски задруги и организации на 
кооперанти се здружени околу 250.000 земјоделци, 
а околу 1,200.000 земјоделци соработуваат во разни 
форми на општествено организираното производ-
ство со задружните и со други организации на здру-
жен Труд. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оце-
нува дека постигнатите резултати не задоволуваат, 
зашто заостануваат зад потребите на општество-
то во целост, а и зад објективниот интерес на зе-
мјоделците за меѓусебно здружување на трудот и 
средствата и за воспоставување на разните форми 
на поврзаност и соработка со организациите на 
здружен, труд. 

Во непосредната општествена активност за пот-
тикнување на земјоделците меѓусебно да се здру-
жуваат во нивните задружни организации и да со-
работуваат со задружните организации и со орга-
низациите на здружен труд, не ретко се занемару-
вани објективните можности и реалниот интерес на 
земјоделците, како за содржината, и формата на 
меѓусебното поврзувања, така и за суштината на 
нивната поврзаност со здружениот труд. 

Овој процес е следен со барање на нови реше-
нија, со отпори и ограничувања изразени во посеб-
ните услови за меѓусебно здружување ца земјодел-
ците (височината на доходот на земјоделците PI ли 
количеството на производи како услови за здружу-
вање), со недоволно информирања на земјоделците, 
со наметнување на одделни форми на здружување 
без вистински интерес на земјоделците, со што се 
стеснувани можностите за нивно самоуправно орга-
низирање. Таквата практика најчесто е правдана 
со стремежот што побргу да се постигнат матери-
јални резултати. Има и сфаќања дека со самиот 
акт на здружувања, здружените земјоделци ја ос-
тваруваат положбата на работниците во здружени-
от труд, што не е реално. Кон таквите тенденции, 
од своја страна, придонесуваше или делумно беше 
нивна последица и практиката на кредитирање на 
одделни земјоделци без нивна обврска поцврсто да 
се поврзуваат со организациите на здружен труд од 
областа на преработката или прометот. 

Остварувањето на суштината на самоуправното 
организирање на земјоделците, нивното самоуправ-
но доходно поврзување со организациите на здру-
жен труд наидува на сериозни тешкотии и поради 
тоа што односите помеѓу земјоделците, нивните ор-
ганизации, преработувачката индустрија и тргови-
јата се засновуваат предимно врз краткорочните 
интереси и купопродажните односи. Таквите односи 
постојано ги раздвојуваат партнерите, доведуваат 
до несигурност и нестабилност и придонесуваат за 
заемна недоверба. Тоа то ограничува постигнување-
то на поголеми и постабилни економски резултати 
и побрзото остварување на самоуправната положба 
на земјоделците. 

Покрај тешкотиите и слабостите во самоуправ-
ната и доходовната врска на здружените земјодел-
ци со работниците во преработувачката индустрија, 
постојат и тешкотии за натамошно проширување и 
подлабочување на самоуправните врски и односи не 
само до прометните организации туку и до самоуп-
равно организираните потрошувачи. 

Во остварувањето на самоуправните врски и 
Односи особено заостанува самоуправното органи-
зирање на потрошувачката, односно на потрошува-

чите. Општото определување на општеството за тоа 
дека таквата ориентација е економска и општестве-
на нужност, уште не е доволно поттикнато со оп-
штествена акција да се организираат и да се јак-
нат разновидните форми на самоуправна организа-
ција на потрошувачите што би можела да воспос-
тавува такви економски спреги со производителите 
што би значеле пробив на самоуправното спогоду-
вање и на таа релација. 

Сето тоа укажува дека досегашните резултати 
постигнати во остварувањето на меѓусебното здру-
жување на земјоделците и во јакнењето на нив-
ните самоуправни, доходовни врски и односи со ор-
ганизациите на здружен труд и со самоуправно орг-
анизираните потрошувачи претставуваат главно 
почеток кој уште побитно не ја менува општата 
слика на состојбата — доминацијата на класични-
от пазар, откупот, купопродавните односи, шпеку-
лативните постапки на двете страни, како и нивни-
те последици врз продуктивноста на трудот и осци-
лациите во производството, потрошувачката, цени-
те и сл. '— со сите повратни негативни последица 
врз примарното земјоделско производство на земјо-
делците и врз самоуправните односи што започнаа 
во него. 

Бавното воспоставување на доходовните само-
управни врски и односи, од производителот до по-
трошувачот, и отсуството на регулирање на меѓу-
себните односи врз нови самоуправни основи до-
принесуваше кон задржување па и јакнење на адми-
нистративните интервенции и регулативи, со зна-
чајни последици за самоуправните односи. 

Врз забавувањето на процесот на изградба 
на нови односи во голема мера влијаеше и фактор 
што заостануваше развојот на земјоделството во 
подолг временски период и неостварувањето на до-
говорената економска политика. 

II 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека е неопходно со постојана општествена акција 
да се унапредува самоуправното организирање на 
земјоделците и нивното вклучување во системот на 
самоуправниот здружен труд врз основите на Ус-
тавот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд. 

Општествено-политичките заедници со свои 
мерки треба порешително да го поттикнуваат и ин-
тензивираат тој процес, како еден од битните пре-
дуслови за побрзо зголемување на земјоделското 
производство и доходот, а со тоа и за подобрување 
на положбата на земјоделците. Со свои мерки и 
со други активности тие треба да влијаат врз от-
странувањето на разните недоследности кога се ра-
боти за наметнувањето само на некои форми на ор-
ганизирање на земјоделците во одделни средини, 
за недоволното ангажирање и одлучување на сами-
те земјоделци за тоа, за нееднаквата материјална 
и друга поддршка на одделните форми на нивно 
самоуправно организирање, за непотребното и еко-
номски штетното ограничување на активноста во 
некои форми на организирање на земјоделците и 
слично. 

Неопходно е со политиката за развој и со еко-
номската политика повеќе да се поттикнува разво-
јот на постојните и основање на нови земјоделски 
задруги, основни задружни организации во нивниот 
состав и организации на кооперанти, како и на си-
те други форми на здружување и потрајна сора-
ботка на земјоделците. 

Притоа мора да се има предвид определување-
то на општеството — дека јакнењето на процесот 
на самоуправното организирање на земјоделците 
во земјоделски задруги, задружни организации во 
нивниот состав, организации на кооперанти и го 
други форми на здружување и нивното вклучува-
ње во системот на самоуправниот здружен труд, 
е можно само врз основите на нивниот долгорочен 
економски интерес, доходовната мотивираност, са-
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моуправувачката позиција на земјоделците и сло-
бодниот избор како на степенот на интезитет на 
меѓусебното здружување и вклучувањето во систе-
мот на самоуправниот здружен труд, така и неа 
формите на нивното самоуправно организирање. 

2. Во поттикнувањето на процесот на здружу-
вањето на земјоделците значајно е прехранбената и 
другата преработувачка индустрија, тргнувајќи од 
својот економски интерес за ста билко, долгорочно и 
економично обезбедување на суровини од примар-
ното земјоделско производство, порешително и по-
брзо да воспоставува со организациите на здруже-
ните земјоделци потрајни односи што ќе се засно-
ваат врз заедничко планирање, обврски, ризик и 
вложувања и врз заедничко одлучување за оства-
рениот доход. Врз тие основи се создава простор за 
промена на општествената положба на земјоделецот 
и се обезбедува интерес за негово поврзување во 
системот на самоуправниот здружен труд. 

3. Процесот на самоуправното и доходовно по-
врзување на примарното производство и преработ-
ката, т.е. на здружените земјоделци и на работни-
ците од преработувачката индустрија, бара побрза 
преобразба на прометот и развој на самоуправното 
организирање на потрошувачите. 

Прометните организации и производителите 
треба да ги развиваат, а надлежните органи на оп-
штествено-политичките заедници со свои мерки да 
ги поттикнуваат долгорочните меѓусебни односи 
врз основа на самоуправните спогодби за заедничко 
производство и остварување на заеднички доход, 
во условите на дејствување на економските закони-
тости на единствениот југословенски пазар. 

Општествената акција треба да се насочува и 
во правец на формирање на такви организации на 
потрошувачите (големите и другите потрошувачи) 
што. ќе воспоставуваат директни врски со произво-
дителите и, врз основите на самоуправното спого-
дување и општественото договарање, ќе ги регули-
раат со нив сите прашања од заеднички интерес. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
препорачува сите надлежни органи во федерација-
та, републиките, автономните покраини, општините 
и месните заедници, организациите на здружен 
труд, банките и задружните сојузи да утврдат про-
грама на мерките со кои ќе се поттикнува здружу-
вањето на земјоделците и нивното поврзување со 
организациите на здружен труд врз начелата на 
Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд. 
Посебно е значајно да се обезбеди усогласено дејст-
вување на сите општествени фактори, за да може 
врз најширока основа да се обезбеди активирање 
На сите расположиви сили на село. 

5. Во кредитната политика, тргнувајќи од кри-
т и к а т а анализа на досегашната практика и од 
расположивите средства, како и од можностите за 
Здружување на средствата на заинтересираните 
партнери, треба да се преземаат мерки со кои ќе 
се обезбеди вложувањата на средства, по обем и 
квалитет, да бидат во согласност со определувањата 
и со потребата на општеството за остварување на 
развојните програми за зголемување на производ-
ството и продуктивноста на трудот и за усогласу-
вање на понудата и побарувачката на пазарот на 
земјоделски производи. Приоритет во тоа треба да 
имаат вложувањата што се засноваат врз усогла-
сените планови за развој и здружените средства 
на производителите на примарното производство, 
преработувачите, прометот и самоуправно органи-
зираните потрошувачи, како и оние што обезбеду-
ваат трајна извозна ориентација. Со поповолна 
кредитна политика треба да се поттикнува здру-
жувањето на земјоделците, а пред се на оние чие-
што производство врз доходовни основи се вклу-
чува во тековите на општествената репродукција. 
Тоа е суштествено претпоставка за побрзо меѓусебе 
но здружување на земјоделците и за нивно вклу-
чување во системот на самоуправниот здружен 
труд. 

Со стимулативни мерки на кредитно-монетар-
ната политика треба да се поттикнуваат вложува-
њата во производството на здружените земјоделци 
и да се создаваат материјални и други услови за 
здружување на трудот и средствата и за побрзо! 
поврзување, врз таа основа, на индивидуалните 
производители со општествениот сектор, преку зе-
мјоделските задруги и основните задружни органи-
зации во нивниот состав, организациите на коопе-
ранти и другите форми на организирање. Во тоа 
посебно значење имаат: кредитирањето на вложу-
вањата што го поттикнуваат процесот на меѓусебно 
здружување на земјоделците, што особено се одне-
сува на современата механизација, производствени-
те објекти со поголеми капацитети и слично; ориен-
тацијата кон кредитирање на оние програми што 
претставуваат суштествен предуслов за поголемо и 
попродуктивно производство, како и за поголем 
степен на меѓусебно здружување на земјоделците 
— комасации, агромелиорации и хидромелиорацииц 
заедничка обработка на земјиштето; кредитирање-
то на материјалниот развој на организациите на 
здружените земјоделци, посебно за заедничките на-
м е т ! во примарното производство и заедничките 
потреби за складирање, доработка, преработка, 
превоз и слично, вклучувајќи го и кредитирањето 
на основањето на нови земјоделски задруги и ос-
новни задружни организации ео нивниот состав, на 
организации на кооперанти и други форми на здру-
жување на земјоделците. 

6. Основните определувања во областа на цени-
те ќе поаѓаат од тоа побрзо да се надминува сегаш-
ната улога на општествено-политичките заедници 
во формирањето на цените и со тоа да се овозможи 
решавачко влијание на здружениот труд и на здру-
жените земјоделци врз формирањето на цените на 
сопствените производи заедно со самоуправно орга-
низираните потрошувачи, а во согласност со усло-
вите на пазарот, со Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните и со политиката на компензациите, 

7. Стабилното функционирање на пазарот на 
земјоделско-прехранбени производи нужно је на-
лага потребата помеѓу носителите на примарното 
производство, преработката, прометот и снабдува-
њето да бидат постојано воспоставени односи врз 
основите на здружувањето на трудот и средствата, 
заедничкото работење и остварувањето на доход; 
што е суштествена претпоставка за надминување на 
различните видови затворање на пазарот, за слобо-
ден промет на стоките и циркулација на средствата. 
Во врска со тоа треба да се предвиди систем на 
мерки што ќе водат кон тоа материјалните резерви 
повеќе да ги поттикнуваат новите општествени од-
носи. 

8. Стабилноста и натамошниот развој на оп-
штествено организираното земјоделско производ-
ство во многу зависат и од меѓусебните односи на 
задружните организации, од една, и на организаци-
ите на здружен труд на индустријата за земјодел-
ски машини и индустријата за минерални ѓубрива 
и други хемиски средства, од друга страна. Поради 
тоа, во интерес на задружните организации и на 
организациите на здружен труд од оваа индустрија 
е своите односи да ги засноваат врз принципите на 
договарање и самоуправно спогодување, по програ-
мите за развој на овие индустриски гранки треба 
повеќе да се приспособуваат кон потребите на раз-
војот на општествено организираното земјоделско 
производство и здружувањето на земјоделците. 

9. Даночната политика и оданочувањето на зе-
мјоделците треба повеќе да биде инструмент на 
економската политика во функцијата на унапреду-
вање на земјоделското производство, здружување 
на земјоделците и нивна социјална стабилност и 
сигурност. Со даночната политика треба да се сти-
мулираат поголемите вложувања на земјоделците 
во производството и нивното здружување и поврзу-
вање со организациите на здружен труд. Заради 
тоа е неопходно да се преиспита влијанието на се-
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гашната даночна политика врз процесот на само-
управното организирање на земјоделците. 

10. Треба да се даде целосна оцена на ефектите 
од прописите за задолжителното искористување на 
земјоделското земјиште, за да може тој процес да 
зајакне и сопствениците да се стимулираат да ги ко-
ристат сите обработливи површини, вклучувајќи ги и 
прописите за наследувањето и поседувањето на зе-
мјоделско земјиште. 

Општествено-политичките заедници, со активно 
учество на земјоделците и нивните организации, 
како и на организациите на здружен труд, треба 
да преземат мерки поцелосно и на поширок план 
да се реализираат програмите за уредување на зе-
мјиштето на земјоделците (арондација, комасација, 
агромелиорација и хидромелиорација на земјиште-
то, реализација и др.). 

11. Особено е значаен делот од Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година за усогласувањето 
и насочувањето на тековите на општествената ре-
продукција, за специфичните услови на производ-
ството и здружувањето, па и за потребата од посе-
бни мерки, во ридско-планинското подрачје. Досе-
гашните мерки за стимулирање на развојот на зе-
мјоделството во тие подрачја беа недоволни и да-
доа скромни резултати. Оттука потребата од ши-
рење на можните стимулации за зголемување на 
производството во целост, а посебно на она што 
врз доходовни основи влегува во каналите на оп-

штествената преработка и прометот (регресирање 
на соодветната механизација, семето и другите ре-
продукциони материјали, сточарското производство 
и сл.). 

12. Потребно е да се обезбеди натамошно јакне-
ње на социјалната сигурност на здружените и оп-
штествено организирани земјоделци. Социјалната 
сигурност на земјоделците треба да јакне и да се 
развива во согласност со растежот на продуктивно-
ста на трудот и доходот на земјоделците, остварен 
врз основа на долгорочна соработка во задругите и 
другите форми на здружување на земјоделците. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им 
препорачува на надлежните органи и организации 
во републиките и покраините посебно даг ги разгле-
даат областите на здравственото. пензиско-инвалид-
ското осигурување и социјалната заштита на земјо-
делците и да создаваат услови за унапредување на 
социјалната сигурност на земјоделците. 

13. Со мерките на економската политика треба 
да се поттикнува развојот на неземјоделските деј-
ности во рамките на здружените организации, како 
што се занаетчиските и услужните дејности, про-
метот на стоки, паричното штедење, домашните Ра-
котворби, туризмот и др., што може да придонесе 
кон порастот на вработеноста, доходот и стандар-
дот на работните луѓе не село. 

14. Потребно е да се обезбеди оспособување и 
проширување на стручните служби и поголемо ан-
гажирање на науката за давање помош на земјо-
делците во применувањето на современата агро-
техника и постигањето на поголемо производство и 
продуктивност на трудот, како и да се подобрат си-
те видови на информирање на земјоделците. Со-
времените технички средства и технологија бараат 
и разработка на програмите за образование на зе-
мјоделските . производители, што ја налага и по-
требата на тој план соодветните институции повеќе 
да се ангажираат. 

15. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
смета дека овие и други мерки и активности на оп-
штествено-политичките заедници и на другите орга-
ни и организации, а пред се на општините, задруж-
ните сојузи, организациите на здружен труд, месните 
заедници и другите самоуправни организации и 
заедници, ќе го забрзаат процесот на самоуправни-
те општествено-економски односи во земјоделство-
то и на село. Тоа ќе го поттикне општествено-орга-
низираното производство на земјоделците и ќе при-

донесе кон јакнење на нивната самоуправна поло-
жба, како единствена реална основа за нивни побрз 
материјален напредок, за развој на земјоделството 
и на општеството во целост. 

Заради тоа републиките и автономните покраи-
ни треба да остваруваат меѓусебна соработка и да 
преземаат мерки и акции за примена на одредбите 
на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот 
труд и со тоа да создаваат услови општествено ор-
ганизираното производство, пред се со здружување 
на земјоделците и нивно вклучување во самоуп-
равниот систем на здружениот труд, повеќе да при-
донесува кон стабилизацијата и нормалните текови 
на општествената репродукција. 

Посебна улога во организирањето на земјодел-
ците преку нивното здружување во здружени орга^ 
низации (задруги и организации на кооперанти) И 
нивното поврзување со работниците на организации 
ите на здружен труд од прехранбената индустрија 
прометните организации на здружен труд и голе-
мите потрошувачи имаат задружните сојузи. Ши 
ради тоа е мошне значајно да се обезбедат општес--
ТВЕНИ и материјални услови за организација и ра-
бота на задружните сојузи, за да можат тие да ја' 
остварат својата улога во здружувањето на земјо-
делците, што произлегува од Законот за здруже-
ниот труд и од задачите од оваа препорака. 

16. Тргнувајќи од тоа дека мерките и активности-
те предвидени од Препораката, се во согласност со 
определувањата на нашето општество за социјалис-
тичка самоуправна преобразба на нашето земјодел-
ство и на селото и на линија на нивна натамошна 
практична разработка, Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ има предвид широка и решителна 
акција на сите општествено-политички организа-
ции, како и на другите општествени фактори врз 
остварувањето на овие определувања и задачи, ка-
ко еден од битните предуслови за стабилизација на 
економските текови во земјата и за натамошно ја -
кнење на социјалистичкото самоуправување во 
целост. 

17. Оваа препорака ќе се објави во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 397 
1 октомври 1981 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

592. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 237 став 1 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен: 
совет и сојузните органи на управата, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 
1 октомври 1981 година и на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 1 октомври 1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕ-

БИДИ НА СОЈУЗНИТЕ СЕКРЕТАРИ 

I 

Се разрешуваат од должноста заменици на Со-
јузните секретари: ^ 
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1. Божидар Радуновиќ, заменик-сојузен секре-
тар за финансии, и 

2. Д-р Душан Анакиоски, заменик-сојузен сек-
ретар за пазар и општи стопански работи. 

И 

За заменици на сојузните секретари се имену-
ваат: 

1. Антон Слаперник, Член на Извршниот совет 
јна Собранието на СР Словенија и републички сек-
ретар за финансии - за заменик-сојузен секретар 
За финансии, и 

2, Иштван Бердал, член на извршниот совет на 
Собранието на СР Србија - за заменик-сојузгн се-
кретар за пазар и општи стопански работи, 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 468 
1 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ. с. р. 

Претседател 
на Соборот на ре-
публиките и по- Претседател 

краините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

593. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 237 став 1 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет, и сојузните органа на управата, Собранието 
Јна СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот 
извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 
1 октомври 1981 година и на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 1 октомври 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ 3A31F1IXIK-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

За заменик-претседател на Сојузниот комитет 
за законодавство повторно се именува Јанко Чос-

ник, заменик-прегседател на Сојузниот комитет за 
"законодавство. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 468 
1 октомври 1931 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на ре-
публиките и по- Претседател 

краините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р. 

594. 

Врз основа ,на член 84 став 2 од Законот за 
правата и должностите на сојузните органи во по-
глед на средствата во општествена сопственост 
што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ ', бр. 
56/80), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ НАБА-
ВУВА ОПРЕМА И ПОТРОШУВАЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
ОД УВОЗ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ 

Член 1 
Сојузните органи од член 7 на Законот за пра-

вата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост што тие 
ги користат (во натамошниот текст: сојузните орга-
ни) можат да набавуваат опрема и потрошувачки 
материјал од увоз во согласност со Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лит на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) и со одредбите на 
оваа уредба. 

Член 2 
Опрема и потрошен материјал можат да се на-

бавуваат од увоз са.мо ако не се произведуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или домашните производители не се во мож-
ност да ја испорачуваат опремата по количина, асор-
тиман, квалитет и во определени рокови. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, опрема и потрошен материјал можат да се 
набават од увоз и ако се докаже дека со таков 
увоз се постигнуваат значително поголеми ефекти 
во работата и порационално користење на средства-
та со кои располагаат сојузните органи, како и ако 
се заменува дел на постојна спрема што е од увоз. 

Опрема може да се увезе само ако ги исполнува 
условите утврдени со Законот за стандардиза-
цијата. 

Потрошен материјал може да се набавува од 
увоз ако, покрај исполнувањето на условите од ст. 
1 и 2 на овој член, може да се користи со употреба 
на домашна опрема, 

Член 3 
Сојузниот секретар за надворешна трговија до-

несува решение за одобрение на набавка на опрема 
и потрошен материјал од увоз за потребите на со-
јузните органи. 

Органот што е незадоволен со решението на 
Сојузниот секретар за надворешна трговија може 
да поднесе приговор до Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Сојузниот секретар за надворешна трговија 

формира стручна комисија која ги разгледува ба-
рањата од сојузните органи за набавка на опрема 
и на потрошен материјал од увоз и дава мислење 
за тоа дали се исполнети условите за набавка на 
опрема и на потрошен материјал од увоз во смисла 
на одредбите од оваа уредба. 

Сојузните органи се должни, кон барањето за 
прибавување мислење да дадат спецификација на 
опремата и на потрошниот материјал со' подробно 
образложение. 

Стручната комисија од став 1 на овој член се 
именува од претставници на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи, Сојузниот секре-
таријат за финансии и на Сојузниот секретаријат 
за правосудство и организација на сојузната уп-
рава. 
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Член 5 
Стручната комисија од член 4 на оваа уредба 

дава мислење за оправданоста на набавката на оп-
рема и потрошен материјал зависно од итноста на 
набавката, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на барањето. 

Стручната комисија при разгледувањето на ба-
рањето за набавка на опрема и потрошен матери-
јал, по потреба повикува претставник на подноси-
телот на барањето заради давање на објасненија. 

Член 6 
Оваа уредба не се однесува на набавката, на 

опрема и потрошен материјал за потребите на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана и на ор-
ганизациите во негов состав, за потребите на Југос-
ловенската народна армија и за потребите на Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи за вр-
шење на работите на државната безбедност. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Е. п. бр. 414 
2 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

595. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на слобо-
дниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА 
ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУСТРИ-

ЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ 

Во Одлуката за забрана на употребата на рас-
тителни масла за јадење и на свинска маст во ин-
дустријата како технички маснотии („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 69/80) во точка 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Одредбата на став 1 од оваа точка не се одне-
сува на растителни масла за јадење набавени со 
девизи што основните организации' на здружен 
труд ги оствариле со сопствен извоз." 

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

Е. п. бр. 413 
24 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 

596. 

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИ-
НИТЕ НА СУРОВА НАФТА И ЈАГЛЕН ЗА КОК-
СИРАЊЕ И НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ДЕРИ-
ВАТИ НА НАФТА И КОКС УТВРДЕНИ ВО ОД-
ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ БИ-

ЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА 

1. Количините на сурова нафта и јаглен за кок-
сирање и потрошувачката на нафтени деривати и 
кокс што се утврдени во Одлуката за Единствениот 
енергетски биланс на Југославија за 1981 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 5/81), се намалуваат 
и тоа: 

1) увозот на сурова нафта за целата 1981 годи-
на за 80/о; 

2) потрошувачката на деривати на нафта за це-
лата 1981 година за 5,7%, а За второто полугодие на 
1981 година за 12,3%; 

3) увозот на јаглен за коксирање за целата 1981 
година за 8,2%; 

4) потрошувачката на кокс за целата 1981 го-
дина за 8,0%, а за второто полугодие на 1981 година 
за 13,8%. 

2. Организациите на здружен труд, самоуправ-
ните организации и заедниците и другите органи и 
организации што користат течни горива и кокс се 
должни потрошувачката на течни горива и кокс да 
ја усогласат со одредбите на оваа одлука. 

3 Единствениот енергетски биланс на Југосла-
вија за 1981 година, во кој се намалени количини-
те на сурова нафта и јаглен за коксирање на пот-
рошувачката на деривати на нафта и кокс, е даден 
кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

4. Оваа одлука останува во сила додека врз ос-
нова на усогласените ставови со надлежните репуб-
лички и покраински органи не се регулираат пра-
шањата што се уредени со оваа одлука, а најдолго 
до 31 декември 1981 година. 

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

Е. п. бр. 423 
2 октомври 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

597. 

Врз основа на член 26 став 3 и член 27 ст. 6 и 
9 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 
17/78), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот изврч 
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1981 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите, мерилата и начи-
нот на утврдување и распределба на стоковните 
контигенти, односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1981 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80), во Списокот на стоките на стоков-
ниот контингент, одосно на девизниот контингент 
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за кои контингентите ги утврдува Сојузниот извр-
шен совет, што е даден кон таа одлука и претста-
вува нејзин составен дел, по редниот број 7 се до-
дава нов реден број 7а, кој гласи: 

„Реден Тарифен број Наименување на 
број на Царинската тарифа стоките 

1 2 3 

7а 10.01 /2в Друга пченица" 

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

Е. п. бр. 422 
2 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

фа Хакија, Јашаницу Рустем Ајриз, Јусуфи Весе-
лба Мехмет, Мехмети Сали Идриз, Мустафа Седма-
на Јакуп, Перчевић Јована Радомир, Петровић Ви-
дова Гојко, Сали Даут Буши, Спасић Радоје Божи-
др /, Станковић Радојка Сава, Шабан Хасан Бајрам; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Axhani Рустем Селим, Бериша Ѓустема Исуф, 
Гаши Азем Ризах, Гојновци Рамиз Назми, Лестра-
ни Бајрам Суља, Митрович Живојина Слободан, 
Сабедини Рифата Емин, Шаља Исена Иљаз. 

Бр. 26 
13 април 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с р 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бећа Бајруша Зенун, Гаши Рама дана Мехди, 
Глигоријевић Давида Мирослав; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Марковић Илија Живојин; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од. значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дема Бафти Хамз, Гојновци Сељима Мехди, 
Максимовић Жарка Вукадин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Азем Хисена Рахим, Барбатовци Ђеладина 
Шаћир, Цветковић Драгутина Стојан, Гаши Шери-

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

588. 

589. 

590. 

Закон за дополнение на Законот за при-
времена забрана на располагањето со 
општествените средства за финансирање 
на нестопански и непроизводствени ин-
вестиции во 1981 година — 
Закон за обезбедување на средства . за 
учество на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во првото попол-
нување на средствата на Меѓународниот 
фонд за развој на земјоделството (IFAD) 
за периодот од 1981 до 1983 година - — 
Закон за дополненија на Законот за ос-
новите на работењето на организациите 
на здружен труд во областа на прометот 
на стоки и услуги во прометот на стоки и 
за системот на мерките со кои се спречува 
нарушувањето на единството на југосло-
венскиот пазар во таа област — — — 
Препорака за самоуправно здружување 
на земјоделците и за нивно вклучување 
во системот на самоуправниот здружен 
труд - - - - - - - ' - -
Одлука за разрешување и именување на 
заменици на сојузните секретари — —-
Одлука за именување заменик-претседа-
тел на Сојузниот комитет за законодавство 

594. Уредба за условите под кои може да се 
набавува опрема и потрошувачки матери-
јал од увоз за потребите на сојузните ор-
гани — — — — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
забрана на употребата на растителни 
масла за јадење и на свинска маст во ин-
дустријата како технички маснотии - -
Одлука за привремено намалување на 
количините на сурова нафта и јаглен за 
коксирање и на потрошувачката на дери-
вати на нафта и кокс утврдени со Одлу-
ката за единствениот Енергетски биланс 
на Југославија за 1981 година -
Одлука за дополнение на Одлуката за ус-
ловите, мерилата и начинот на утврдува-
ње и распределба на стоковните контин-
генти, односно на девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1981 година — - -

Одликувања — — — — — — — — — 

- 146: 

1465 

591. 

592. 

593. 

595. 

596. 

597. 

1466 

1466 

1469 

1470 

1470 

1471 

- - 1471 

1471 
1472 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јавана Ристиќа бр. 1. Пот. фах 226. —Директор и главен к одговорен уредатс 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Белградски издавачко-графпчшк 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


