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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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРО-
ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОДРЖУВАЊЕТО НА ХIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ 

ИГРИ, САРАЕВО 1984 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за ослободување од плаќање царина и 
други увозни давачки на увозот на опрема и репро-
дукционен материјал за потребите на одржувањето 
на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-рот 
на републиките и покраините од 16 декември 1983 
година. 

П бр. 317 
16 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзеитиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И 
ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ МА УВОЗОТ НА ОП-
РЕМА И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV ЗИМ-

СКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 

Член 1 
Во Законот за ослободување од плаќање царина 

и други увозни давачки на увозот на опрема и реп-
родукционен материјал за потребите на одржување-
то на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/82), називот на 
законот се менува и гласи: 

„Закон за ослободување од плаќање царина и 
други увозни давачки на увозот на опрема и репро-
дукционен материјал за потребите на одржувањето 
на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, и за 

ослободување од обврската за издвојување на дел од 
девизниот прилив што ќе го оствари Организацио-
ниот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сара-
ево 1984, за намените утврдени со сојузен закон". 

Член 2 
По член 5 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 5а 
За потребите на одржувањето на XIV зимски 

олимписки игри, Сараево 1984, може да се одобри 
привремен увоз на спортска опрема и на други стоки 
што ги увезува Организациониот комитет на XIV 
зимски олимписки игри, Сараево 1984. 

Привремен увоз на спортска опрема и на други-
те стоки од став 1 на овој член царинарницата може 
да одобри на определено време, но не подолго од 
девет месеци. Во оправдан случај, царинарницата 
може тој рок да го продолжи, но не подолго од две 
години. 

Член 56 
На привремено увезените стоки од член 5а на 

овој закон не се плаќааат царина и други увозни 
давачки.". 

Член 3 
Во член 6 став 1 по зборот: „материјал" се дода-

ваат зборовите: „и привремен увоз на спортска оп-
рема и на други стоки". 

Член 4 
По член 8 се додаваат шест нови членови, кои 

гласат: 

„Член 8а 
Се ослободува од плаќање царина и други увоз-

ни давачки Организациониот комитет на XIV зим-
ски олимписки игри, Сараево 1984, на стоките што 
ќе ги прими бесплатно од странство како подарок 
или з-а реклам-ни цели. 

Одредбите на став 1 од овој член се применуваат 
и врз стоките што заради обезбедување материјални 
услови за подготвување на југословенската репре-
зентација за настап на XIV зимски олимписки игри, 
Сараево 1984, југословенските сојузи на спортските 
организации, носители на овие подготовки ќе ги 
примат бесплатно од странство како подарок или за 
рекламни цели, 

Член 86 
Организацијата на здружен труд или заедница-

та врз која Организациониот комитет на XIV зим-
ски олимписки игри, Сараево 1984, ќе го пренесе 
правото на располагање со стоките од член 8з на 
овој закон, на тие стоки нема да плаќаат царина л 
други увозни давачки. 
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Ако организацијата на здружен труд односно 
заедницата го пронесе правото на располагање во 
поглед на стоките од став 1 на овој член врз друга 
организација или заедница пред истекот на рокот 
од пет години од денот кога Организациониот коми-
тет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, и 
го пренел тоа право, должна е да плати царина и 
други увозни давачки на вредноста на тие стоки. 

Член Ѕв 
Од плаќање царина и други увозни давачки ос-

лободени се член,ките на југословенската радио-те-
левизија за увозот на специфична опрема која слу-
ж и за потребите на ТВ центрите во рамките на сред-
ствата утврдени со Самоуправната спогодба за заед-
ничко здружување и распределба на девизите, склу-
чена помеѓу Организациониот комитет на XIV зим-
ски олимписки игри, Сараево 1984,,и членките на 
југословенската радио-телевизија. 

Член 8г 
По исклучок од одредбите на Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76. 36/79, 52/79, 
12/82 и 61/82) како личен бат-аж, во смисла на овој 
закон, се сметаат спортските реквизити, техничка-
та опрема и другите предмети што им се потребни на 
учесниците на XIV зимски олимписки игри за вре-
ме на одржувањето на тие игри. 

Ако личниот багаж од член 1 на овој член се да-
ва за превоз, пријавувањето на тие стоки до цари-
нарницата се врши со донесување на список во два 
примерока, во кој се назначува видот, вредноста и 
количеството на стоките што се пријавуваат. 

Член Ѕд 
На девиз,ниот прили,в што ќе го оствари Органи-

з и р а н и о т комитет на XIV зимски олимписки игри, 
Сараево 1984, во 1983 и 1984 година, за потребите на 
олимписките игри, не се однесува обврската за из-
двојување на дел од остварениот девизен прилив за 
намените утврдени во Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82. 77/82 и 34/83) и во 
Законот за плаќање во конвертибилни девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83). 

Член 8ѓ 
Во олимпиското село „Мојмило" и „Игман", во 

хотелот „Сараево — Holliday inn", во централниот 
пр,ес-центар „Скендерија" и во Новинарската насел-
ба „Добрила" можат за продажба на стоки на стран-
ски лица да се отворат слободни царински продав-
ници. 

Слободни царински продавници можат да отво-
рат организациите на здружен труд регистрирани за 
вршење на надворешнотрговски дејности кои со Ор-
ганизациониот комитет на XIV зимски олимписки 
игри. Сараево 1984, склучила договор за отворање 
на такви продавници и за користење на определен 
простор. 

Стоките што им се продаваат на странските ли-
па од став 1 на овој член за време на одржување 
на игрите, не подлежат на плаќање царина и други 
увозни давачки. 

Поблиски прописи за отворањето на слободни 
царински продавници за продажба на стоки во ни-в, 
РО смисла на став 1 од овој член, донесува сојузниот 
секретар за финансии.". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

775, 

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 СУПЕР-
ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИ-
ТЕ НА КОНЗОРЦИУМОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ БАНКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА-
ТА НА T P АНС ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА 
БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, КАКО ГАРАНТ 
НО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНС-
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОМАТ ПА БРАТСТВО-

ТО И ЕДИНСТВОТО 

Се прогласува Законот за супергаранција на фе-
дерацијата за обврските на Конзорциумот на југо-
словенските банки за финансирање на изградбата на 
транс југословенскиот Автопат н,а братството и един-
ството, како гарант по заемот од Европската инвес-
тициона банка за делумно финансирање на изград-
бата на одделни делници на трансјугословенскиот 
Автопат на братството и единството, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 16 декември 1983 го-
дина. 

П бр. 318 
16 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Бојо СрзентиЈѕ, с. р. 

З А К О Н . 

ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ОБВРСКИТЕ НА КОНЗОРЦИУМОТ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ БАНКИ ЗА ФИНАНСИРАШЕ НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВ-
ТОПАТ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, КАКО 
ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕС-
ТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА 
TPАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА БРАТ-

СТВОТО И ЕДИНСТВОТО 

Член 1 
Федерацијата презема обврска, како супергараит, 

за обврските на Конзорциумот на југословенските 
банки за финансирање на изградбата на трансјуго-
словенскиот Автопат на братството и единството, ка-
ко гарант по заемот од Европската инвестициона 
банка за делумно финансирање на изградбта на од-
делни делници на трансјугословенскиот Автопат на 
братството и единството до износот од 6.136,750.000 
динари, зголемен за износот на договорената камата 
и за трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се 
зголеми односно намали за износот на курсната раз-
лика ако се промени вредноста на пресметковната 
единица врз основа на која е утврдена височината 
на заемот. „ 
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Член 2 
Федерацијата ги презема обврските од член 1 на 

овој закон под услов ако основната односно здруже-
ната банка на корисникот на заемот неотповикливо 
му гарантира на Конзорциумот на југословенските 
банки за финансирањето на изградбата на трансју-
гословенскиот Автопат на братството и единството 
дека, ако корисникот на заемот не ја изврши својата 
обврска најдоцна пет дена пред рокот на втасување-
то на обврската спрема Европската инвестициона 
банка, основната односно здружената банка ќе ја 
изврши таа обврска. 

Член 3 
Ако корисникот на заемот или неговата основна 

односно здружена банка не ја изврши обврската од 
член 2 на овој закон, федерацијата, преку Народна-
та банка на Југославија, ќе му обезбеди средства на 
Конзорциумот на југословенските банки за финан-
сирањето на трансјугословенскиот Автопат на брат-
ството и единството за извршување на обврските по 
заемот за кој на Европската инвестициона банка и 
дал гаранција. 

Народната банка на Југославија во случајот од 
став 1 на овој член ќе ги примени спрема основната 
односно здружената банка на корисникот на заемот 
мерките предвидени во член 16 на Законот за пла-
ќањата во конвертибилни девизи. 

Член 4 
Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбеди 

средствата од член 1 на овој закон, републиките од-
носно автономните покраини се обврзуваат дека ќе и 
ги надоместат тие средства, и тоа секоја република 
односно автономна покраина — делот од средствата 
што го користела самоуправната интересна заедница 
за патишта од нејзината територија. 

Ако републиката односно автономната покраина, 
во рок од 15 дена од денот кога и е соопштено дека 
федерацијата ја извршила обврската од член 1 на 
овој закон, не го пренесе 'соодветниот износ на сред-
ства врз федерацијата, Службата на општественото 
книговодство, по налог од сојузниот секретар за ф и -
нансии, ќе го пренесе во корист на федерацијата 
соодветниот износ на средства од приходите на ре-
публиката односно на автономната покраина. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

776. 
Врз основа ма член 281 став 1 точка 7, а (во врска 

со член 286 став 3 точ,ка 4 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, 

имајќи предвид дека во сегашнава кризна ситуа-
ција во светското стопанство и во меѓународните 
економски односи е се поизразена потребата на зем-
јите во развој во решавањето на своите економски и 
други проблеми да се потпираат врз сопствените и 
колективните сили, 

констатирајќи дека развивањето на економска 
соработка со земјите во развој е долгорочен и суш-
тествен дел од политиката на неврзаност на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
дека постои заеднички интерес таа соработка и на-
таму да се унапредува врз основите на рамноправ-
ност и обострана корист, 

тргнувајќи од искуствата и резултатите што во 
остварувањето на економската соработка со земји-
те во развој се постигнати по усвојувањето на Резо-

луцијата на Сојузната скупштина за унапредување 
на економските односи со земјите во развој, во мај 
1983 година, 

имајќи предвид дека СФР Југославија според 
стопанската структура е упатена на развивање еко-
номска соработка со другите земји во развој и дека 
со тоа обезбедува постабилно, ^ р а м н о п р а в н о и по-
ефикасно вклучување на своето стопанство во ме-
ѓународната поделба на трудот, 

настојувајќи, во согласност со својата положба 
и можностите, да придонесе за конкретизација и ос-
тварување на програмите за меѓусебна економска со-
работка усвоени на конференциите на неврзаните 
земји, посебно на Седмата конференција на шефо-
вите на државите ил,и владите на неврзаните земји 
одржана во Њ у Делхи, како и Групата 77 земји во 
развој, 

тргнувајќи од Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, 

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 16 декември 1983 
година, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТ-
КА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗ-

ВОЈ 

I 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија констатира: 

1. Ситуацијата во светот ја карактеризираат за -
острени политички и економски спротивности, трка 
во вооружување, се поочигледии закани по мирот, 
политички притисоци и загрозување на суверените-
тот, посебно на земјите во развој, натамошно про-
длабочување на разликите во стопанскиот развој 
помеѓу развиените и земјите во разво-ј. како и се 
подлабока криза на меѓународниот економски систем. 

Земјите во развој се први на ударот на овие не-
гативни движења и нивната положба во светското 
стопанство постојено се влошува Сериозно се загро-
зени 'стопанскиот и општиот развој в-о земјите во ра-
звој, при што во посебно тешка положба се на јмал-
ку развиените меѓу овие земји. 

2. Свеста за сложеноста и негативните последи-
ци на сегашнава меѓународна економска ситуација 
постојано расте. И покрај вложените усилби на не-
врзаните и другите земји во развој, воспоставување-, 
то на нов, поправеден и поефикасен меѓународен 
економски систем, поведувањето на глобални прего-
вори за меѓународ,ната економска соработка за раз-
вој и другите акции на меѓународен план се во ста-
гнација. Противењето на одделни развиени земји, 
преку изградувањето на нов меѓународен економски 
поредок, да прифаќаат соодветни решенија и оби-
дите на овие земји да се надминуваат тешкотиите 
во рамките на постојниот систем не само што не да-
ваат резултати, туку водат во се постри противре-
чности и подлабока економска криза. Излез од се-
гашнава економски криза не може да се постигне 
со делумни решенија, туку со забрзан стопански 
развој на земјите во развој и со измена на постој-
ните меѓународни економски односи, 

При решавањето на своите исклучително тешки 
и постојано растечки тешкотии, земјите во развој се 
поголема потпора бараат во индивидуалните и ко-
лективните сили. Во тој склоп се повеќе јакнат и re 
прошируваат различните видови земно корисна еко-
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номсгса билатерална и мултилатерална соработка, 
иако и таа значително заостанув-а зад ,реалните мож-
ности и потреби. 

3. Во ваквата меѓународна економска ситуација, 
СФР Југославија, и самата земја во развој, вложу-
ва усилби за остварување на целите на политиката 
на неврзаност на економски план, за јакнење на ме-
ѓусебната економска соработка на земјите во развој 
и за остварување на принципот на колективно пот-
пирање врз -сопствените сили, како незаменлив фак-
тор на сопствениот забрзан развој. Во таа смисла 
СФР Југославија, заедно со другите земји во развој, 
доследно ќе се заложува за спроведув-ање на одлу-
ките и препораките на конференциите и состаноците 
на неврзаните земји и на Групата 77 земји во развој 
посебно: за поведување глобални преговори за меѓу-
народна економска соработка, како најважна и 
сеопфатна задача на меѓународната заедница на 
планот на реструктуирањето на економските одно-
си во светот; за решавање на прашањата за преза- " 
должено-ста на земјите во развој; за натамошно зго-
лемување на официјалната помош за ,развој; за 
стабилизирање на реалните извозни приходи на 
земјите во развој, особено од извозот на суровини; 
за суштинско зголемување на пристапот кон извоз 
од земјите во развој на пазарите на развиените зем-
ји; за конкретни мерки во областите што се од ис-
клучително значење за стопанскиот развој на земји-
те во развој, особено што се однесува на поповолните 
услови за транфер на технологија и за обезбедува-
ње финансиски средства за развој; за воспоставу-
вање ефикасна програма за давање помош во хра-
на на оние земји во развој што се постојано сооче-
ни со појавите на глад, како и за преземање на кон-
кретни мер-ки во корист на забрзаниот стопански и 
општествено-социјален развој на најмалку развие-

ните земји во развој. 

II 

Заради натамошно развивање на економската 
соработка со земјите во развој, Собранието на СФР 
Југославија истакнува: 

1. Економската соработка на СФР Југославија 
со земјите во развој, заснована врз принципите на 
рамноправност, уважување на заемните интереси и 
заедничка корист, е една од стратешките цели на 
нејзината надворешно-економска политика. Таа е 
значаен фактор на стопанскиот развој врз основа на 
остварувањето на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и суштествен услов за поус-
пешно вклучување на југосло-венското стопанство 
во меѓународната поделба на трудот. 

2. За да може економската соработка на СФР 
Југославија со другите земји во развој да биде што 
потрајна и поинтензивна и насочена кон заемни дол-
горочни интереси, таа треба да тргнува од принци-
пите за кои'нев-рзаните и другите земји во раз-вој се 
залагаат во своите усилби за во-споставување на 
но-в меѓунар-оден економски поредок. 

3. Економските потенцијали на земјите во раз-
вој даваат ш,ир-оки можности за успешен развој на 
економската соработка. Нивните увозни потреби и 
динамиката на ширење на нивните пазари се реал-
ни основи за ширење и унапредување на различни-
те форми на меѓусебна соработка во областа на сто-
ковната размена, инвестиционата изградба, финан-
сиско-банкарската, научно-техничката и друга со-
работка. Стопанствата на овие земји можат да пону-
дат низа производи потребни на југословенското 
стопанств-о. при што и југословенското стопанство е 
по состојба да придонесе за подинамичен сто-пански 
и друг развој на овие земји, посебно во областа на 

проектирањето и инвестиционата изградба, бродо-
градбата, машиноградбата, електромашиноградбата, 
електростопанството, геолошките истражувања, ру-
дарството и земјоделството, во кои југословенските 
организации на здружен труд постигнаа значајни 
резултати, достигнаа високо ниво на продуктивност 
и се афирмираа на светскиот пазар. На тој начин 
како и со заеднички вложувања и развивање на по-
сложени фо-рми на соработка, се -создаваат поповол-
ни услови за заедничко вклучување во (меѓународ-
ните економски текови. 

4. Иако се постигнати (видни резултати во еко-
номската соработка со земјите в-о развој, кои придо-
несоа и придонесуваат за вкупен развој на југосло-
венското стопанство, ни приб-лижно не се искори-
стени можностите што ш. дава-ат меѓусебните добри 
односи, воспоставената доверба, комплементарноста 
на стопанството на СФР Југославија и на повеќето 
земји во развој, широчината и потребите на паза-
рите и заедничките интереси. Ов-ие резултати можеа 
да бидат поголеми ако беше непотполно спроведу-
вана политиката на Собранието на СФРЈ за унапре-
дување на економската соработка со земјите во 
развој. 

Заради позначително зголемување на учеството 
на земјите во развој во вкупната економска сора-
ботка на СФР Југославија со 'странство, треба да се 
доградат решенија во стопанскиот систем, да се води 
таква економска политика и да се донесат поттикну-
вачки мерки што ќе обезбедат стабилни услови за 
работење и траен економски интерес на здружениот 
труд за долгорочна соработка со партнери (од земји-
те во развој. 

5. Паралелно со развивањето на билатералните 
економски односи, СФР Југославија и натаму актив-
но ќе дејствува и ќе дава овој (придонес за реализа-
ција на мултилатералните акции прифатени во Дви-
жењето на неврзаните земји и од Групата 77 земји 
во развој. Во тој поглед посебно ќе се заложи за 
што побрзо воспоставување на глобален 'систем на 
трговски преференцијали за јакнење на (соработката 
помеѓу претпријатијата во јавна сопственост, за ос-
новање на Барака на земјите во развој, како и за 
развивање на други конкретни мултилатерални 
форми на соработка во областа на трговијата, енер-
гијата, сообраќајот, суровините. индустријашизаци-
јата, науката и технологијата, храната и земјодел-
ството, пинансииѕте и ово други области. Во рамките 
на мултилатералната соработка ќе ги поддржува 
иницијативите за соработка на земјите во развој врз 
трипартитна регионална и меѓурегионална основа. 

III 

Собранието на СФРЈ ти утврдува сле-
дните приоритетни правци за акции и мерки за раз-
вивање на економската соработка со земјите во раз-
вој: 

1. Во согласност со Долгорочната програма за 
економска стабилизација, да се разработи стратеги-
јата на развојот на економската соработка со земјите 
во развој. Во рамките на таа стратегија да се обез-
беди попотполно согледување на обострани^ потре-
би и разработка на нови и поефикасни форми на со-
работка, врз принципите на неврзаната политика и 
на новиот меѓународен економски поредок. 

2. Да се проширува економската соработка на 
поголем број земји во развој и, особено, на оние 
земји во кои обострано се најповолни условите за 
нејзино развивање. 
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3. Да јакне улогата на организациите на здру-
жен труд во утврдувањето и спроведувањето на по-
литиката за економска соработка со земјите во (раз-
вој. Во организациите на здружен труд да се обез-
беди планирање на оваа соработка врз долгорочни 
основи. 

4. Заради поголемо поттикнување на економ-
ската соработка со земјите во развој да се доградат 
постојните решенија и механизми во стопанскиот 
систем, во согласност со интересите на организа-
циите на здружен труд и со специфичностите на 
пазарите на овие земји. Притоа, на организациите 
на здружен труд да им се обезбедат стабилни ус-
ловен за работење со партнери од земјите во развој. 
При донесувањето мерки на тековната -и долгороч-
ната економска политика, особено во надворешно-
трговскиот и девизниот систем, да се вода сметка 
за потребата од натамошно унапредување на сора-
ботката со земј-ите во развој. 

5. Да му се дава приоритет на воспоставување-
то на трајни посложени ф о р м и н а соработка, особе-
но на оние што придонесуваат за долгорочно по-
врзување на стопанството на С Ф Р Југославија и на 
стопанствата на другите земји во развој. З а таа цел 
да се поттикнуваат различни форми на индустри-
ската и друга кооперација, заеднички вложувања, 
пренесување на достигањата на науката, техниката 
и технологијата и заедничко користење на природ-
ните извори, вклучувајќи го мирољубиво^ корис-
тење на нуклеарната енергија. Посебно да се пот-
тикнуваат новите активности на организациите на 
здружен труд што придонесуваат за развивање и 
проширување на заемно корисната соработка со 
земјите во развој. 

6. Со решенија во ̂ системот на економските од-
носи со странство и со мерки на надворешнотргов-
ската, девизната, царинската и даночната политика 
да се овозможи и поттикнува основање на сопстве-
ни и мешовити претпријатија во земјите во развој, 
како и основање на мешовити претпријатија со 
овие земји во СФР Југославија, посебно во областа 
на производството. За таа цел, особено, да се обез-
бедуваат неопходни средства за основање на нови 
сопствени и мешовити претпријатија, да се одобру-
ваат поповолни услови за кредитирање и да се да-
ва поповолен третман за увоз на стоки од таквите 
претпријатија. 

7. Напоредо со развивањето на различни фор-
ми и области на деловната соработка со земјите во 
развој, СФР Југославија, при изработката на кон-
цепцијата за развој и изборот на долгорочна про-
грамска ориентација до 2000-та година, ќе ги земе 
предвид долгорочните развојни програми на овие 
земји, заради создавање и искористување на усло-
вите за трајна меѓусебна поделба на трудот. 

8. Да се обезбедат такви форми на организира-
ност и координација на акциите на организациите 
на здружен труд што ќе овозможат ефикасно из-
вршување на обврските спрема партнери од земји-
те во развој. Со поделба на трудот помеѓу одделни 
учесници на оваа соработка да се обезбеди сите ф а -
зи и активности, од испитувањето на пазарот до 
реализацијата на конкретната работа, да бидат 
претходно цврсто договорени во земјата, како од 
становиште на единствените интереси така и од 
становиште на заедничкото вршење работа во дру-
ги земји. Во рамките на Стопанската комора на Ју -
гославија, стопанските комори на републиките и на 
автономните покраини, општите здруженија, делов-
ните заедници, како и на интересните заедници за 
економски односи со странство, да се поттикнува 
самоуправното поврзување на организациите на 
здружен труд во вид на пулови и конзорциуми и, 

врз тие основи, да се обезбеди квалитативно посо-
држајна и подолгорочна соработка со стопанствата 
на овие земји. 

9. Во процесот на унапредување на нзадвореш-
нотрговската мрежа во земјите во развој, особено 
внимание да му се посвети на нејзиното проширу-
вање во поголем број земји, на адекватниот распо-
ред по одделни региони и земји, како и на избо-
рот на кадрите и нивната оспособеност. Да се обез-
беди подобро функционирање на в,купната надво-
решноекономска мрежа во земјите во развој и неј-
зина поголема поврзаност со организациите на 
здружен труд и со нивните а,социјации во земјата. 
Во рамките на тоа, да се преиспита и работата на 
заедничките стопански гаретставниигва основани во 
овие земји. Да се преземат и мерки за поголемо 
присуство на мрежата од земјите во развод на југо-
словенскиот пазар. Да се развива соработката на 
стопанските комори, разновидните форми на кон-
такти со партнери во земјите во развој и да се 
одржуваат обичаите на добро работење. 

10. Посебно внимание да му се посвети на из-
градувањето на адекватен информативен систем и 
на решавањето на прашањето во врска со финан-
сиските средства за негово функционирање. Врз 
таа основа да се обезбеди систематско истражување 
на пазарот на земјите во развој и нивните развојни 
планови, заради поцелосно запознавање на специ-
фичностите на тие стопанства, вклучувајќи ја и 
законската регулатива и деловната практика. Да 
се обезбеди и подобро запознавање на земјите во 
развој со производствените и техничко-технолош-
ките можности на југословенското стопанство, што се 
уште се недоволно познати. Да се поттикнува уче-
ството на организациите на здружен труд на саеми-
те и стопанските манифестации во земјите во раз-
вој, како и нивното учество на саемите и 
манифестациите во СФР Југославија. Да се пре-
земат и мерки за подобрување на системот на меѓу-
себно информирање со земјите во развој. 

11. Заради натамошно развивање на стоковната 
размена и нејзино урамнотежување, да се разра-
ботат долгорочни програми за размена со главните 
економски партнери меѓу земјите во развој, а во 
рамките на секцијата на Стопанската комора на 
Југославија да се формираат извозно-увозни пу-
лови и конзорциуми на организациите на здружен 
труд и банките заинтересирани за соработка со 
партнери од овие земји. Да се поттикнува меѓусеб-
ното кредитирање на стоковната размена, трансфе-
рот на технологија, заедничкото производство и за -
едничките истапув-ања на трети пазари во врска со 
работите на извозот, увозот и изведувањето инвес-
тициони работи. 

Да се создаваат услови за зголемување на обе-
мот и за измена на структурата на увозот од земји-
те во развој во корист на производите од повисоки-
те фази на обработка, посебно на индустриските 
производи, да се олеснува пристапот на стоки од 
овие земји на југословенскиот пазар и размена на 
основните суровини да се обезбеди по пат на дол-
горочни аранжмани и заеднички вложувања. 

Со мерките на економската политика да се обез-
беди доследна примена на интегралната програма 
во областа на примарните производи, ео согласност 
со обврските што СФР Југославија ги прифати во 
рамките на Групата 77 земји во развој, на УНКТАД 
и ГАТТ. 

12. Имајќи ги предвид економските проблеми 
на СФР Југославија и на повеќето други земји во 
развој, посебно при обезбедувањето на неопходни 
финансиски средства, да се приспособуваат меха-
низмите за плаќање и, во тие рамки, да се корис-
тат можностите што ги даваат различни видови 
компензациони, паралелни, бартер и слични работи, 
доколку се од заеднички интерес. 
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13. Да се поттикнува ангажирањето на орга-
низациите на здружен труд во земјите со развој 
при давањето консалтинг и инженеринг услуги, 
проектирањето и изведувањето инвестициони рабо-
ти и да се преземаат мерки заради зголемено вгра-
дување на југословенска опрема и материјали ва 
тие работи. 

Преку Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка да им се овозможи на органи-
зациите на здружен труд вклучување во реализа-
цијата на поголеми инвестициони проекти и на 
комплетни објекти во земјите во развој. За таа цел, 
да се обезбеди комплетно и комплексно согледување 
на сите условни, посебно на ефикасноста на вложу-
вањата, а со планирање на вкупните интереси и ви-
дови соработка со одделни земји и региони на зем-
јите во развој да се постигне поголема заемна по-
врзаност и меѓусебна координација на учесниците, 
така што нивото и структурата на вкупната еко-
номска соработка да овозможат поголема сигурност 
и долгорочни стабилни резултати од обостран ин-
терес. 

Да се пријде кон изработка на долгорочна про-
грама за кредитирање на работите во земјите во 
развој и адекватно да се решаваат отворените пра-
шања во врска со ,стабилните, квалитетни и со пла-
нот предвидени износи на средства за дополнител-
но кредитирање и обезбедување извоз на југосло-
венска опрема и за изведување на инвестициони 
работи. 

Тргнувајќи од техничко-технолошките можно-
сти на СФР Југославија и од финансиските мож-
ности на одделни земји во развој, да се развиваат 
формите на заедничката соработка во трети земји 
во развој на инвестиционен план. 

Да се разработат формите за поефикасно вклу-
чување на организациите на здружен труд во из-
ведувањето проекти што во земјите во развој се 
финансираат од меѓународни и регионални финан-
сиски извори и, во согласност со можностите, да се 
обезбедуваат средства за партиципација на СФР 
Југолавија во исполнувањата на капиталот и спе-
цијалните фондови на тие институции. 

14. Во соработка со земјите во развој во областа 
на земјоделството, треба да се поттикнуваат долго-
рочните форми на поерзување. посебно: трансфе-
рот на југословенска технологија врз основа на ви-
соките научни резултати што се постигнати во про-
изводството на пченка, пченица, маслодајни култу-
ри шеќерна репка, градинарството и овоштарство-
то; изградбата на агроиндустриски комбинати; со-
времениот инженеринг; пренесувањето на искуст-
рата и знаењата од областа на организирањето на 
земјоделското производство; школувањето и обука-
та на кадри од овие земји; натамошниот пласман 
на земјоделска механизација, опрема и преработу-
вачки капацитети и, особено, да се согледаат мож-
ностите долгорочно да се договори производство на 
земјоделски производи во СФР Југославија за по-
требите на одделни земЈи во развој и, ^о тие земји, 
производство за потребите на СФР Југославија, 
воз ба?а на заеднички утврдени програми и мож-
ности, меѓусебна поделба на трудот, компаративни 
предимство и заеднички интереси. Да зајакне со-
работката во заедничките маринско-рибарски ис-
тражувања, како и заедничките активности во ло-
вот на риба, нејзината преработка и дистрибуција. 

15. Да се интензивира соработката со земјите во 
pазвој во областа на поморскиот, воздушниот, друм-
скиот и поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај посебно врз основа на давање консултан-
тски услуги, образование на кадри. воспоставување 
заеднички транспортни претпријатија и други 

форми мешовити вложувања, заедничка изград-
ба на бродови за потребите на овие земји и на 

СФР Jугрславија, како и организирање на заедни-
чки линиски сервиси. Да се создадат материјални 

и системски предуслови за формирање на дистри-
бутивни центри на територијата на СФР Југосла-
вија за натамошен пласман на стоките на земјите 
во развој на југословенскиот и на други странски 
пазари. 

16. Развива јќи ја финансиско-банкарската со-
работка со земјите во развој, да се создаваат мож-
ности за натамошно ширење и развој на вкупната 
економска соработка со овие земји. Во таа смисла 
да се утврди и оствари заедничката политика за 
развој на односите со банките од овие земји, да се 
унапредуваат различните видови на плаќања, на 
кредитна соработка, на кореспондентоко, контоко-
рентно и гаранциско работење, да се склучуваат 
меѓубанкарски аранжмани да се создаваат услови 
и да се поттикнува формирањето на заедничките 
финансиски институции во земјите во развој и во 
СФР Југославија, односно да јакн-ат другите, 
посебно потрајните и покомплексни форми на меѓу-
банкарското поврзување. 

17. Натаму да се развива меѓусебната економ-
ска, технолошка и научно-техничка соработка со 
земјите во развој во областите што непосредно при-
донесуваат кон јакнење на безбедноста, на одбран-
бените способности и кон зачуввување на независ-
носта. 

18. Со решенија во стопанскиот систем и со 
мерки на економската политика да јакне економ-
ската заинтересираност на организациите на здру-
жен труд и да се поттикнува соработката со земји-
те во развој и во други области: туризмот, во обла-
ста на стандадизацијата, мерењето и контролата на 
квалитетот на производите, развојот на кадрите, 
здравството, науката, културата,, трудот, спортот, 
информациите, образованието и социјалната поли-
тика, како суштествен услов за проширување на 
економската соработка. 

19. Да за јакнат активностите врз склучувањето 
билатерални меѓудржавни спогодби со кои се уре-
дуваат прашањата значајни за соработката на ор-
ганизациите на здружен труд со партнери во 
земјите во развој, како што се спогодбите за избег-
нување на двојно оданочување, за социјално оси-
гурување, заштита на инвестициите од некомерци-
јални ризици, конзуларните конвенции итн. 

20. Во областа на научно-техничката соработка, 
на билатерален и мултилатерален план, да се обез-
беди нејзино поголемо поврзување со економската 
соработка, односно да се развиваат оние форми на 
научно-техничка соработка што придонесуваат кон 
реализација на усвоените развојни проекти (како 
што се: тимското ангажирање нц стручњаци, заед-
ничките научни и технолошки истражувања, не-
посредната научно-техничка и деловно-техничка 
соработка на заинтересираните институции итн.). 
Посебно внимание да му се посвети на заедничкото 
организирање и на меѓусебниот трансфер на совре-
мена технологија. 

Во рамките на заедничките програми и на по-
мошта во школувањето и стручното усовршување, 
поголемо внимание да им се посвети на аранжма-
ните за обука на кадрите, на организирањето спе-
цијализирани курсеви и семинари во оние области 
во кои СФР Југославија и другите земји во развој 
постигнале соодветни компаративни предимства. 
Повеќе да се ориентираме кон практична обука на 
кадрите во самите земји во развој. Во поголема ме-
ра да се вклучиме во формите на научно-техиичка-
та соработка, што во земјите во развој се реализи-
раат во рамките на системот на Организацијата на 
обединетите нации. Во рамките на научио-технич-
ката соработка со земјите во развој, да јакне сора-
ботката со одделни развиени земји. 

21. Да зајакне активноста и улогата на научно-
истражувачките институции во развивањето на 
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економската соработка со земјите во развој , во н а ј -
тесна соработка со организациите на здружен труд. 
Да се обезбедат материјални услови за континуи-. 
рано истражување на проблематика на економски-
те односи на СФР Југославија со земјите во развој . 
Едновремено, да се создаваат услови за ј акнење на 
врските на научноистражувачките институции од 
СФР Југославија и од другите земји во развој . 

22. Развивањето на економската соработка со 
земјите во развој бара поефикасно ангажирање на 
органите и организациите на федерацијата , на ре-
публиките и автономните покраини, заради обезбе-
дување услови за пошироко и подолгорочно повр-
зување на организациите на здружен труд со сто-
панските организации на земјите во развој . Да се 
развиваат различни форми на меѓудржавни конт-
акти. што ефикасно и рационално овозможуваат 
реализација на заедничките економски интереси. 
Да се унапредува работата на мешовитите комите-
ти, одбори и комисии за унапредување на економ-
ската и научно-техничката соработка со земјите во 
развој и да се обезбеди континуирано и навремено 
информирање на организациите на здружен труд 
за резултатите од овие и други контакти. 

23. Натаму да јакне економската улога на дип-
ломатско-конзуларките претставништва во земјите 
во развоју. Тие мораат повеќе да придонесуваат кон 
развивањето на економската соработка со овие зе-
мји и за тоа кадровски да се оспособат. Во таа сми-
сла, еден од на јважните критериуми за оцена на 
работата на дипломатско-конзуларните претстав-
ништва треба да бидат резултатите остварени на 
планот на економската соработка. 

24. Да се спроведува и натаму да се разрабо-
тува принципот во трговските, инвестиционите или 
други работи со земјите во развој и, посебно, со 
на јмалку развиените меѓу нив, покра ј заемните 
економски интереси, да постојат и елементи на раз -
бирање, солидарност и поддршка на стопанскиот и 
вкупниот општествен развој на односната земја. 

25. Да се продолжи со давањето различни видо-
ви помош на на јмалку развиените земји во развој , 
помеѓу другото: со давање посебни олесненија во 
финансирањето на нивните развојни студии и про-
екти, со пренос на технологија под соодветни по-
волни услови, со давање техничка помош, со пре-
ференција лен третман на увозот на нивни стоки, 
односно со давање други видови директна непо-
средна помош. Да се унапредува работата на Фон-
дот за солидарност со неврзаните земји и со земји-
те во развој низ поефикасно и поцелосно користе-
ње на расположливите средства. И натаму поголе-
миот дел од помошта да се насочува кон приори-
тетните програми за стопански и општествен развој 
на земјите кориснички на помошта. Притоа, да се 
обезбеди давањето помош да биде и во функци ја 
на јакнењето на економската соработка со тие 
земји. 

IV 

Собранието на СФР Југославија ги повикува ор-
ганите и организациите на федерацијата , на репуб-
ликите и автономиите покраини, стопанските Комори 
и организациите на здружен труд, односно нивните 
здруженија, во согласност со своите овластувања, да 
донесат сопствени програми за развивање и пот-
тикнување на економската соработка со земјите во 
развој, во согласност со ставовите утврдени во оваа 
резолуција. 

Сојузниот извршен совет ќе ја разработи стра-
тегијата и ќе донесе посебна програма на мерки за 
поттикнување на економската соработка со земји-
те во развој и, за таа цел, ќе предложи доградба 
на решенијата и механизмите во стопанскиот сис-
тем. 

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата и сојузните организации ќе ги усогласат 
мерките и активностите што ги преземаат на п л а -
нот на унапредување на економската соработка со 
земјите во развој со обврските што произлегуваат 
од документите на Организацијата на обединетите 
нации, на неврзаните земји и на Групата 77 земји 
во развој . 

Сите носители на економската соработка со 
земјите во развој л, посебно, организациите на зд -
ружен труд, ќе пријдат кон планирање на оваа со-
работка во рамките на своите планови за развој . 
Во Општествениот план за развој на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година и во годишните резолу-
ции за спроведувањето на тој план ќе се вградат це -
лите и задачите за развивање и поттикнување на 
економската соработка со земјите во развој , утвр-
дени со оваа резолуција . Тоа треба да се вгради и 
во резолуциите за општествено-економскиот развој 
и економската политика на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во 1984 и 1985 го-
дина. 

Соборот на јмалку еднаш годишно ќе ги разгле-
дува резултатите од економската соработка со 
земјите во развој , а неговите работни тела редовно 
ќе го следат остварувањето на утврдената политика 
во оваа област. 

26. Оваа резолуција ќ е се објави во „ С л у ж -
бен лист на СФРЈ" . 
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Антун Бубиќ, с. р. 

У К А 3 И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО Р Е П У Б Л И К А ПАНАМА И ЗА Н А -
З Н А Ч У В А Њ Е ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО Р Е П У Б -

ЛИКА ПАНАМА 

I 
Се отповикува 
Анто Топали од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Па-
нама. 

II 
Се назначува 
Светислав Вујовиќ, началник на Управа во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-



Страна 1728 - Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 декември 1983 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публичка Панама. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
1 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБО-

ТУВАЊЕТО 
За помошник директор на Сојузното биро 

за работи на вработувањето се назначува Милош Це-
ровац, досегашен советник на директорот на тоа со-
јузно биро. 

С. п. п. бр. 1070 
16 ноември 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. - Печати Неодредени издавачко-графички завод, Белград, б у л е в а р војводе 
Мишиќа бр. 17. 

Врз основа на член 244 став 1 од законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник"директор на Сојузната дирек-
ција за резерви на прехранбени производи се назна-
чува Рудолф Видетич, досегашен директор на Заед-
ничкото стопанско претставништво во Јапонија. 

С. п. п. бр. 364 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Но-
винската агенција Танјуг („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НО-

ВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ 

Се разрешува од должноста директор на Новин-
ската агенција Танјуг Александар Бакочевиќ, пора-
ди заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 916 
16 ноември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ. с. о. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За помошник на сојузниот секретар за надворе-

шна трговија се назначува Јоже Спој, досегашен 
шеф на Претставништвото на Emone Commerce во 
Братислава. 

С. п. п. бр. 1195 
16 ноември 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

774. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за ослободување од плаќање царина 
и други увозни давачки на увозот на оп-
рема и репродукционен материјал за по-
требите на одржувањето на XIV зимски 
олимписки игри, Сараево 1984 — — — 1721 

775. Закон за супергаранција на Федерацијата 
за обврските на Конзорциумот на југо-
словенските банки за финансирање на 
изградбата на трансЈугословенскиот Авто-
пат на братството и единството, како га-
рант по заомот од Европската инвести-
циона банка за делумно финансирање на 
иградбата на одделни делници на 
трансјугословенскиот Автопат на брат-
ството и единството — — — — — — 1722 

776. Резолуција за развивање на економска-
та соработка на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија со земјите 
во развој — — — — — — — — 1723 

Укази - - - - - - - - - - 1727 
Назначување и разрешувања — — — — 1728 


