
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

^СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 680 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1988 година изнесува 12.500 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

15. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ 
ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕ-
НИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРА-
МА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРО-

ТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за обезбедување на средства за регрес на дел од 
трошоците по основ на камати на кредитите за намените 
во рамките на селективната програма во земјоделството, 
користени во второто полугодие на 1986 година и во 1987 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 42 јануари 
1988 година. 

П бр. 810 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЦА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕ-
ДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕК-
ТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КО-
РИСТЕНИ ВО ВТРОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГО-

ДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на средства за регрес на 

дел од трошоците по основ на камати на кредитите за на-
мените во рамките на селективната програма во земјодел-
ството, користени во второто полугодие на 1986 година и 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/86 и 
71/86), во називот, зборовите: „од трошоците по основ" се 
бришат, по зборовите: „1986 година" се става запирка, а 
зборовите: „и во 1987 година" се заменуваат со зборовите: 
„во 1987 година и во 1988 година". 

Член 2 ч 
Во член 1 став 1 зборовите: „од трошоците по основ" 

се бришат. 
Во став 2 по зборовите: „на кредитите" се додаваат 

зборовите: „што можат да се реесконтираат од средствата 

на примарната емисија", по зборовите: „1986 година" се 
става запирка, а зборовите: „и во 1987 година", се замену-
ваат со зборовите: „во 1987 година и во 1988 година". 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 

„Член 3 
Право на регрес остваруваат: организациите на 

здружен труд за производството на производите од член 1 
став 1 од овој закон; организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка односно доработка и со про-
мет на големо на производите од член 1 став 1 од овој за-
кон и организациите што се занимаваат со гоење на доби-
ток и со производство на млеко; организациите на 
здружен труд што држат залихи на производите од член 1 
став 1 на овој закон само за репродукциони потреби; орга-
низациите на здружен труд и организациите за стоковни 
резерви на општествено-политичките заедници што 
држат стоковни резерви на земјоделски и прехранбени 
производи од член 1 став 1 на овој закон.". 

Член 4 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 

„Член 4а 
Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат 

републиките и автономните покраини во износ од 
100.000,000.000 динари за кредитите што ќе се користат во 
1988 година. 

Учеството на републиките и на автономните покраи-
ни во обезбедувањето на потребните средства за регрес по 
кредитите што ќе се користат во 1988 година се утврдува 
сразмерно со учеството на одделни републики и автоном-
ни покраини во вкупниот општествен производ на вкупно-
то стопанство на Југославија во 1986 година - според при-
нципот на чисти дејности, и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија без териториите 

на социјалистичките 
автономни покраини 

САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Член 5 

Динари 
13,470.000.000 
5,750.000 ООО 

17,540.000.000 

23,470.000.000 
10.660.000.000 
2,330.000.000 

24,710.000.000 
2,070.000.000 

Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
средствата за регрес од член 4а став 2 на овој закон 

републиките и автономните покраини ќе ги уплатат во 
дванаесет еднакви рати што втасуваат последниот ден во 
месецот. Првата рата втасува на 30 април 1988 година, а 
последната на 31 март 1989 година.". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4. зборовите: 
„од ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „од ст. 1, 2 и 3". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: 
„од ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „од ст. 1, 2 и 3", 
а зборовите: „од став 2" се заменуваат со зборовите: „од 
став 4". 



Страна 62 - Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 јануари 1988 

Член 6 
Во член 6 став 3 зборовите: „став 3" се заменуваат со 

зборовите: „став 4". 

Член 7 
По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
На износот на втасаните а ненамирени парични обвр-

ски од чл. 5 и 6 на овој закон не ќе се плаќа камата.". 

Член 8 
Одредбите на чл. 2 и 7 од овој закон се применуваат 

од 1 јануари 1988 година. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на' 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

16. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА 

КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за покритие на курсните разлики по странски кре-
дити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 
година. 

П бр. 796 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
КРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ 

КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики по 

странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86, 
31/87 и 49/87) во називот на Законот по зборовите: р а з -
лики по" се додава зборот: определени". 

Член 2 
Во член 2 став 1 точка 4, по зборот: кредити" се до-

даваат зборовите: „за опрема, суровини и репродукционен 
материјал". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборот: намирувањето" се заменува 

со зборот: втасувањето". 
Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, 

под курсни разлики од член 2 на овој закон што делумно 

ќе се покриваат се подразбираат и курсните разлики што 
настанале од денот на втасувањето до денот на намирува-
њето на обврските спрема странство^ за фиксните и гаран-
тираните обврски од првиот приоритет според редоследот 
на плаќањата спрема странство според член НО од Зако-
нот за девизното работење, за кои деловните банки уредно 
и положиле динарска противвредност на Народната банка 
на Југославија, а девизи не можеле да бидат обезбедени. 

Курсните разлики од став 2 на овој член се покриваат 
врз товар на претсметката на приходите и расходите на 
девизните резерви кај Народната банка на Југославија.". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 4, 5 и 6. 

Член 4 
По член 7 се додава нов член 7 а, кој гласи: 

„Член 7а 
По исклучок од одредбите на чл. 1, 2, 3 и 6 од овој за-

кон, право на покритие на курсните разлики имаат банки-
те гаранти по странските кредити користени за изградба 
на објектот „Фени" Кавадарци во височина од 100% од на-
станатите курсни разлики од денот на користењето на 
странските кредити до крајот на отплатниот период, и тоа 
по отплатите и каматите намирени спрехма странство од 1 
јануари 1987 година. 

Банките гаранти по кредитите на работната органи-
зација „Фени" Кавадарци се должни во корист на прихо-
дите на претсметката на приходите и расходите на кур-
сните разлики по определени странски кредити да ги пре-
несат сите средства добиени од стечајната маса на оваа 
организација, како и за вредноста на имотот пренесен на 
други организации пред стечајната постапка, ако не се 
пренесени и обврските.". 

Член 5 
По член 21 се додава нов член 21 а, кој гласи: 

„Член 21а 
На Заедницата на југословенските железници од сред-

ствата на претсметката во 1988 година ќе и се обезбеди де-
лумно покритие на курсните разлики по конвенциските 
девизни обврски настанати во периодот од 2 јули 1980 до 
31 јули 1982 година спрема странските железнички управи. 

Под курсни разлики од став 1 на овој член се подраз-
бираат разликите во динарска противвредност на конвен-
циските девизни обврски Аа ден 31 јули 1^82 година до 31 
декември 1987 година, намалени за вкупните приходи што 
можеле да се остварат со пласмани на динарската против-
вредност на конвенциските девизни обврски од 31 јули 
1982 година до 31 декември 1987 година по важечките ес-
контни стапки на Народната банка на Југославија. 

Курсните разлики што ќе се утврдат според став 2 од 
овој член ќе се распоредат на вкупниот износ на ненамире-
ните конвенциски девизни обврски на Заедницата на југо-
словенските железници на 31 декември 1987 година и ќе се 
покријат при нивната реализација односно при извршува-
њето на обврските спрема странство во текот на 1988 го-
дина. 1 

Заедницата на југословенските железници ќе поднесу-
ва барање за покритие на курсните разлики до Народната 
банка на Југославија со докази за височината на курсните 
разлики и за извршените плаќања спрема странство.". 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за привремените мерки за допол-
нение на Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/87). 

Член 7 
Одредбите на чл. 2, 3, 4 и 5 од овој закон ќе се приме-

нуваат од 1 јануари 1988 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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17. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1988 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 
година. 

П бр. 792 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО-

ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федераци-

јата за 1988 година се утврдува во износ од 
5.659,933.300.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот обем 

на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година 
ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата во 
износ од 4,532.889,300.000 динари. 

Член 3 
Разликата помеѓу вкупниот обем на расходите од 

член 1 на овој закон и износот на изворните приходи на 
федерацијата во износ од 1,127.044,000.000 динари ќе се 
обезбеди од придонесот на републиките и на автономните 
покраини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата по основ на отплата на 

кредитите користени за финансирање на федерацијата во 
1979 година врз основа на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 
1987 година ^Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), во 1980 
година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот 
обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1980 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79) и во 1981 годи-
на врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем 
на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80); обврските на феде-
рацијата по основ на Законот за обезбедување дел од сред-
ствата за финансирање на сојузните стоковни резерви на 
индустриски производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/84 и 33/85) и на Законот за измени и дополненија на За-
конот за утврдување на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/85); обврските на федерацијата по девиз-
ното задолжување на федерацијата од 1983 и 1985 година 
ќе се исплатат во 1992 година во износи што требаше да се 
исплатат во 1988 година, а за обврските на федерацијата 

по основ на каматите што втасаа за плаќање во 1987 годи-
на по кредитите што федерацијата ги користеше кај На-
родната банка на Југославија врз основа на член 30 од За-
конот за финансирање на федерацијата, и тоа: според до-
говорите бр. 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213 и 214 ќе се 
исплатат во 1992 година во износи што требаше да се ис-
платат во 1987 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

18. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за девизното работење, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 12 јануари 1988 година. 

П. бр. 789 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 66/85 и 71/86) во член 22 по став 2 се додава 
став 3 кој гласи: 

Народната банка на Југославија во соработка со ов-
ластените банки го изработува и месечно го следи оства-
рувањето на подбилансот на готовинските девизни текови 
на проекцијата на платниот биланс на Југославија, врз ос-
нова на методологијата што ја пропишува Народната 
банка на Југославија.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Во член 35 став 2 зборот: отпишувањето" се замену-

ва со зборот: користењето". 

Член 3 
Во член 39 по зборовите: „со увоз на стоки" се дода-

ваат зборовите: „и услуги". 
По став 1 се додава став 2, кој гласи: 
Договарање на работите од став 1 на овој член не 

може да се одобрува додека не се регулираат меѓусебните 
права и обврски на извозниците и увозниците односно до-
дека не се регулира прашањето на наплата на стоките од-
носно услугите по таа работа.". 

Член 4 
По член 40 се додава нов член 40а кој гласи: 
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„Член 40а 
Забрането е да се врши наплата преку клириншката 

сметка од член 40 став 2 на овој закон за стоките и услуги-
те извезени во земја со која платниот промет се врши во 
конвертибилни девизи. 

Увозот на стоки и услуги со потекло од земјата од 
став 1 на овој член, по исклучок, може да се плаќа преку 
клириншка сметка, под услов таков начин на плаќаање да 
е предвиден и одобрен во смисла на член 37 став 1 од овој 
закон.". 

Член 5 
Во член 42 став 3 зборовите: Народната банка на Ју-

гославија" се заменуваат со зборовите: Сојузниот из-
вршен совет на предлог од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија што ги под-
готвува во соработка со Народната банка на Југославија и 
со Стопанската комора на Југославија.". 

По став 5 се додава став 6, кој гласи: 
„Против решението на Народната банка на Југосла-

вија од став 4 на овој член не може да се води управен 
спор.". 

Досегашниот став 6 се брише. 

Член 6 
По член 48 се додава нов член 48а кој гласи: 

„Член 48а 
Организациите на здружен труд и други општествени 

правни лица можат заради обезбедување на стоковна раз-
мена да вршат плаќања и наплатувања во работењето со 
странство преку специјални сметки и посебни банкарски 
аранжмани врз основа на меѓудржавни договори или врз 
основа на одобрение од Народната банка на Југославија 
издадено под условите што ќе ги утврди Сојузниот из-
вршен совет. 

Со актот од став 1 на овој член поблиску ќе се дефи-
нира што се подразбира под банкарски аранжмани и спе-
цијални сметки.". 

Член 7 
Во член 55 во став 4 зборовите: „и кои се трансфериа-

билни" се заменуваат со зборовите: „а кои странското ли-
це ги стекнало на начинот од став 1 точка 1 на овој член". 

Член 8 
Во член 75 став 3 по зборовите: „од овој член" се до-

даваат зборовите: „и од член 81 на овој закон". 

Член 9 
Во член 93 по зборовите: златниот биланс на земја-

та" се додаваат зборовите: наплатите на извозот на сто-
ки и услуги и други наплати од странство, како и". 

Член 10 
Во член НО по став 3 се додава став 4, кој гласи: 
„ Начинот на плаќање на увозот на стоки и услуги во 

смисла на член 46 став 1 од овој закон, во услови на при-
мена на овој член, го утврдува Сојузниот извршен совет.". 

Ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7. 
По став 7 се додаваат ст. 8 и 9, кои гласат: 
„Под обврски по странски кредити во смисла на овој 

закон се подразбираат втасаните обврски за отплата на 
странските кредити од член 2 на Законот за кредитните 
односи со странство. 

Под конвенциски обврски во смисла на овој закон се 
подразбираат обврските од билатералните и мултилате-
ралните договори што ги ратификувале Собранието на 
СФРЈ или Сојузниот извршен совет, а од кои произлегува-
ат обврски за федерацијата.". 

Член "11 
Во член 113 зборот: „стоките" се заменува со зборо-

вите: суровините и репродукциониот материјал", а по 
зборот: дозволата", зборовите: сразмерно со остварува-
њето на проекцијата на платниот биланс на Југославија" 

се заменуваат со зборовите: зависно од остварувањето на 
извозот и на девизниот прилив на секоја организација на 
здружен труд". 

Член 12 
Во член 115 по став 4 се додава став 5, кој гласи: 
пресметаниот обем на плаќање на увозот на опрема 

што се плаќа во готово се намалува сразмерно со неоства-
рениот извоз и со девизниот прилив во тековната годи-
на.". 

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8. 

Член 13 
Во член 117 став 4 по зборовите: „обемот на плаќање-

то" се додаваат зборовите: „на увозот на опрема и", а на 
крајот од текстот се брише точката и се додаваат зборови-
те: „и го пресметува обемот на плаќањето на увозот на оп-
рема.". 

Во став 5 на овој член запирката и зборовите: зголе-
мување, намалување и користење" се бришат, а на крајот 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„како и начинот на усогласување на правата на увоз и пла-
ќање во странство утврдени врз основа на обој закон и на 
сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки и ус-
луги со странство, со остварениот извоз и девизен при-
лив.". 

Член 14 
Во член 119 по став 3 се додаваат ст. 4 и 5 кои гласат: 
Општествено признатите репродукциони потреби 

од ст. 1 и 3 на овој член и правата од чл. 120 и 122 на овој 
закон се усогласуваат сразмерно со девизниот прилив на 
организацијата на здружен труд, остварен во однос на из-
вршениот извоз во тековната година. 

По исклучок од одредбите на овој член, на организа-
циите на здружен труд што имаат подолг циклус на про-
изводство во смисла на член 117 став 6 од овој закон, пре-
сметаните општествено признати репродукциони потреби 
им се усогласуваат со истекот на кварталот со извозот и 
девизниот прилив на тие организации остварени во пре-
тходен период од една година во однос на нивниот износ 
и девизниот прилив остварен за истиот период што му 
претходи на тековниот период.". 

Член 15 
Во член 120 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат: 
„На организацијата на здружен труд која, во смисла 

на член И / став 6 од овој закон, има подолг циклус на 
производство, овластената банка од член 108 на овој закон 
може, за потребите на тоа производство, по нејзино бара-
ње однапред да и ги зголеми општествено признатите реп-
родукциони потреби, врз основа на склучените договори 
за извоз според кои го остварува извозот во тековната од-
носно во наредната година. 

Ако организацијата на здружен труд од став 3 на овој 
член не го оствари извозот во договорениот рок, овласте-
ната банка ќе и ги намали општествено признатите репро-
дукциони потреби пресметани за тековната година однос-
но општествено признатите репродукциони потреби во 
наредната година.". 

Член 16 
Во член 123 по зборот: „извозот" се додаваат зборо-

вите: „и девизниот прилив." 

Член 17 
Во член 124 во став 3 се додава нова реченица, која 

гласи: „Упатство за пресметување на општествено при-
знатите репродукциони потреби од овој став донесува 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите, во спогодба со со-
јузниот секретар за народна одбрана.". 

Член 18 
Во член 126 во став 1 точка 1) зборовите: односно за 

зголемување или намалување" се бришат. 
По точка 1) се додава нова точка 2) која гласи: 



Среда, 13 Јануари 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 - Страна 65 

"2) За усогласување на сите права на увоз и плаќање 
во странстѕо со остварениот извоз и девизниот прилив/*. 

досегашните точ. 2 до 4 стануваат тон. 3 до 5. 

Член 19 
Во член 128 став 4 по зборовите: „без лицитација** се 

додаваат зборовите: „и височината на обврската за извоз 
што, во однос на обемот на увозот на стоки за широка по-
трошувачка, организацијата на здружен труд е должна да 
ја оствари". 

Член 20 

По член 134 се додава член 134а, кој гласи: 

„Член 134а 
Правото на увоз и плаќање во странство на организа-

циите на здружен труд од член 119 став 2 на овој закон, на 
општествените правни лица од чл. 132, 133* и 134 од овој 
закон им се намалува за неизвршениот извоз и девизниот 
прилив утврден во проекцијата на платниот биланс на Ју-
гославија за тековната година, што за секој квартал го 
утврдува Сојузниот извршен совет.". 

Член 21 
Член 158 се менува и гласи: 
„Ако со прописите е предвидена заштитна мерка од-

носно мерка на безбедност одземање на предметите во 
врска со извршеното кривично дело или стопански пре-
стап или прекршок, Главниот девизен инспектор може во 
вршењето на девизна контрола привремено да ги одземе 
предметите со кои е извршено кривично дело или стопан-
ски престап или прекршок или што биле наменети за из-
вршување, или настанале со извршувањето на кривично 
дело, стопански престап односно прекршок. За одземените 
предмети Главниот девизен инспектор издава потврда. 

За одземањето на предметите, Главниот девизен ин-
спектор е должен веднаш да го извести органот надлежен 
за водење на постапката.". 

Член 22 
По член 200 се додава нов член 200а, кој гласи: 

„Член 200а 
Прописите од чл. 4, 5, 6, 10, 13, 19 и 23 на овој закон 

Сојузниот извршен совет ќе ги донесе најдоцна до 31 јану-
ари 1988 година.". 

Член 23 
По член 200а се додава нов член 2006, кој гласи: 

„Член 2006 
Во првото тримесечје на 1988 година плаќањето за 

потребите на репродукцијата организацијата на здружен 
труд чиј извоз е поголем од увозот ќе се врши во опреде-
лен обем по првиот приоритет од член 110 на овој закон, и 
тоа зависно од девизниот прилив на организацијата на 
здружен труд и од нејзиното право на увоз и плаќање, во 
согласност со платниот биланс на Југославија. 

Сојузниот извршен совет, во согласност со платниот 
биланс на Југославија, ќе донесе поблиски прописи за 
спроведувањето на одредбата од став 1 на овој член. Зара-
ди спроведување на одредбата од став 1 на овој член Со-
јузниот извршен совет може да одобри користење на де-
визните резерви.". 

Член 24 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

19. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 10 и 62 
од Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/85 и 65/87), Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 

на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
12 јануари 1988 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА 
Тргнувајќи од условите и можностите за развој, со 

оваа резолуција, како годишен плански акт за остварува-
ње на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година, се утврдуваат задачите, мерките и ак-
тивностите за остварување на политиката на општестве-
но-економскиот развој во 1988 година. 

Резолуцијата тргнува од Долгорочната програма за 
економска стабилизација и од Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1986 до 1990 година. Со оваа ре-
золуција, врз основа на член 62 од Законот за основите на 
системот на општественото планирање и за општествени-
от план на Југославија, се усогласува остварувањето на 
целите и задачите од Општествениот план со можностите 
и условите за развој во 1988 година. 

Резолуцијата е операционализација на Програмата 
на мерки и активности за соборување на инфлацијата и 
стабилизација на стопанството, на Програмата за консо-
лидација на надворешната задолженост и на Програмата 
- Непокриени внатрешни долгови и можностите за нивна 
елиминација. Мерките и задачите од Резолуцијата и од 
овие програми, покрај веќе извршените и претстојните 
системски промени, други промени и стратегии, претста-
вуваат единствена целина на мерките и активностите за 
остварување на Долгорочната програма за економска ста-
билизација и за спроведување на одлуките од XIII конгрес 
на СКЈ. 

Имајќи ги предвид мерките на економската полити-
ка, донесени заради реализација на среднорочниот план и 
на овие програми, што дејствуваат, со Резолуцијата се ут-
врдуваат само новите задачи, мерки и активности што 
треба да се остварат во 1988 година, како и оние за кои се 
отвора процесот за реализација, со оглед на нивниот раз-
воен карактер. 

1. Повеќегодишните економски тешкотии и сложени-
те надворешноекономски услови, при перманентна недос-
ледност во спроведувањето на договорената политика на 
развој, ја продлабочија општествено-економската криза, 
која во многу свои аспекти се заостри. Поради тоа акции-
те, мерките и задачите на економската политика за 1988 
година се насочуваат во правец на запирање на негативни-
те тенденции и започнување на позитивни процеси на ста-
билизација на стопанството. 

Тргнувајќи од целите утврдени со Програмата на 
мерки и активности за соборување на инфлацијата и ста-
билизација на стопанството (соборување на инфлацијата, 
повторно забрзување на развојот на стопанството и на оп-
штеството врз база на натамошниот развој на социјалис-
тичките самоуправни односу и обезбедувањето социјална 
сигурност и услови за растеж на животниот стандард на 
населението) во 1988 година активноста ќе се насочи кон 
мерките што можат да дадат ефекти во релативно кратки 
временски рокови. Истовремено е неопходно ангажирање 
за целосно остварување на Програмата. 

2. Економската политика во 1988 година има две ос-
новни обележја. Таа е политика на стабилизирање на на-
шето стопанство на најсуштествените точки на нестабил-
носта и политика на отворање подлабоки промени во сто-
панскиот систем, развојната ориентација и структурата на 
стопанството, која комплементарно со краткоричните 
мерки ќе го отвори и забрза процесот на долгорочна ста-
билизација на нашето стопанство. 

Интервентните мерки во областа на цените, личните 
доходи и општата и заедничката потрошувачка се донесе-
ни поради крупните растројства во стопанството и поради 
потребата негативните тенденции, пред се растечката ин-
флација, да се запрат во што пократок временски рок. Тие 
мерки ќе дејствуваат и во еден период од 1988 година, до-
дека не се создадат поскладни односи што обезбедуваат 
поголема стабилност во стопанството. Во тој период ќе се 
реализира дел од системските промени и соодветни мерки 
засновани врз усвоените програми и врз оваа резолуција, 
што ќе обезбедуваат економските механизми и дејствува-
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њето на пазарните законитости да го оневозможат по-
вторниот растеж на инфлацијата и да придонесуваат за 
стабилизација на стопанството. 

3. Економската политика во 1988 година тргнува од 
реформските промени во стопанскиот систем, со кои ќе се 
обезбедува јакнење на пазарната самостојност на органи-
зациите на здружен труд, реални цени на факторите на 
производството и, врз тие основи, јакнење на квалитатив-
н а ^ фактори на стопанисувањето. 

Јакнењето на пазарното стопанисување и функциони-
рањето на единствениот југословенски пазар се најсуштес-
твени услови за јакнење на социјалистичкото самоуправу-
вање, поскладен материјален и општествен развој и ус-
пешно одвивање на процесот на деетатизација на сите ни-
воа на општествено-политичкото организирање. 

Во почетокот на 1988 година, во рамките на Уставот 
на СФРЈ, ќе се извршат соодветни промени во стопански-
от систем. 

По измените на Уставот на СФРЈ и на Законот за 
здружениот труд, во текот на 1988 година ќе се извршат 
натамошни значајни промени на стопанскиот систем. 

4. Економската политика ќе го поддржува одлучното 
отворање на процесот на структурни промени во стопан-
ството и, во врска со тоа, промени во развојната ориента-
ција засновани врз концептот на отворено стопанство. Во 
тој поглед првокласно значење има извозната ориентација 
на стопанството, во прв ред на конвертибилното подрачје, 
технолошкиот развој, штедењето на енергија и суровини, 
како и натамошниот развој на земјоделството, сообраќа-
јот и туризмот. Приоритет ќе има развојот на мали произ-
водствени единици од општествениот и индивидуалниот 
сектор, со што се решава еден од основните структурни 
проблеми на нашето стопанство и каде што можат, рела-
тивно брзо, да се остварат производствени резултати. Ос-
новни усови и претпоставка за структурни промени се јак-
нењето на пазарните законитости и реалните цени на фак-
торите на производството, така што и развојната полити-
ка мора да биде заснована врз нив. Ваквата ориентација ќе 
биде поттикнувана со адекватни стопанско-системски ме-
ханизми и со мерки на економската политика. 

I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЦЕЛИ-
ТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-

, СКИОТ РАЗВОЈ 
1. Освоена задача на сите носители на стопанските и 

општествените активности во 1988 година ќе биде собору-
вањето на инфлацијата, како синтетички израз на општес-
твено-економската криза. Ќе се преземаат синхронизира-
ни и ефикасни мерки на антиинфлационата политика за-
сновани врз промени во стопанскиот систем, со кои ќе се 
отстрануваат причините за инфлаторното стопанисување, 
ќе се обезбеди нормализација на монетарните и финансис-
ките текови, намалување на вкупните трошоци на стопан-
ството, јакнење на неговата материјална позиција и, врз 
тие основи, зголемување на вкупната ефикасност на стопа-
нисувањето, поголемо вклучување на стопанството во ме-
ѓународната поделба на трудот и јакнење на неговата из-
возна ориентација, зголемување на понудата врз база на 
квалитативните фактори на стопанисувањето, намалува-
ње на потрошувачката и побарувачката на пазарот. 

За остварување на основната задача се утврдуваат 
следните приоритетни, меѓусебно поврзани активности: 1) 
динамизирање на извозот и пораст на производството врз 
база на подигање на ефикасноста на стопанисувањето и 
отварање на процесот на структурни промени; 2) јакнење 
на материјалната положба на стопанството, посебно на 
неговата репродуктивна способност; 3) јакнење на пазар-
ната самостојност на организациите на зружен труд и ос-
тварување реални цени на факторите на производството; 
4) остварување на Програмата за консолидација на надво-
решната задолженост; 5) остварување на Програмата за 
консолидација на внатрешните долгови. 

2. Основната проекција на општествено-економскиот 
развој се заснова врз претпоставката дека со Резолуцијата 
доследно ќе се спроведува усвоената економска политика 
и дека ќе започне процесот на подлабоки промени во сто-
панството и општеството. Остварувањето на предвидени-
те цели на материјалниот развој бара јакнење на матери-
јалната положба на стопанството и зголемување на него-
вото учество во распроедениот доход, како и сведување на 

потрошувачката во реални рамки. Во такви услови е 
можно да се оствари реален растеж на општествениот 
производ од 2,0%, со растеж на индустриското производ-
ство од 2,0% и на земјоделското производство од 4,0%. 
Притоа ќе се оствари и растеж на продуктивноста на тру-
дот во индустријата 1,0%, на бруто инвестициите во ос-
нвни средства 2,5%, на вработеноста 1,0% и на животниот 
стандард 1,3%. 

- Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и 
услуги треба да изнесува 17.240 милиони долари (околу 
5,0%), во што извозот на стоки 12.150 милиони долари 
(околу 4,9%), а приходот по основ на услуги 5.090 милиони 
долари (5,1%), од тоа приходот по основ на туризмот 1.895 
милиони долари (6,3%), сообраќајот 2.100 милиони долари 
(5,0%), додека дознаките од странство би изнесувале 4.615 
милиони долари. Од друга страна, увозот на стоки и услу-
ги би достигнал 15.995 милиони долари (9,5%), а во тоа 
увозот на стоки 14.400 милиони долари (9,5%). Увозот на 
репро дукционен материјал би изнесувал 10.830 милиони 
долари (10,2%), на опрема 2.420 милиони долари (10,2%) и 
на стоки за широка потрошувачка 1.150 милиони долари 
(2,17%). 

- Во областа на енергетиката ќе се обезбеди снабде-
ност на стопанството и населението на тој начин што ќе се 
произведе електрична енергија 86,5 млрд јаглен 76,2 
милиони тони, сурова нафта 4,2 милиони тони, природен 
гас 3,1 милијарди ш3, нафтени деривати 16,8 милони тони 
и кокс околу 3 милиони тони. 

- Во областа на земјоделството треба да се оствари 
производство на пченица од околу 5 милиони тони, пчен-
ка околу 12 милиони тони и месо 1.355 илјади тони, откуп 
на пченица околу 3,5 милиони тони. Треба да се зголеми и 
извозот на земјоделски и прехранбени производи (5%). 

- Странскиот туристички промет ќе се зголеми за 
околу 3%, а домашниот ќе се задржи на нивото од 1987 го-
дина. 

3. За распределба на доходот и на чистиот доход во 
1988 година се утврдуваат следните индикативни пропор-
ции на распределбата на ниво на стопанството на Југо-
славија: учестовто на потрошувачката (лична, општа и за-
едничка) во доходот ќе изнесува 75,1%, учеството на аку-
мулацијата во доходот ќе изнесува 13,3%, а стапката на 
акумулативноста 3,5%. 

И. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА УСЛОВИТЕ ЗА СТОПАНИ-
СУВАЊЕ ВО ПЕРИОДОТ НА ПРИМЕНАТА НА ИН-

ТЕРВЕНТНИТЕ МЕРКИ 
1. Законите и другите прописи донесени заради пресе-

кување на подлабоките растројства во стопанството и соз-
давање на претпоставки за реализација на Програмата на 
мерки и активности за соборување на инфлацијата и ста-
билизација на стопанството и даваат специфично обележје 
на економската политика во 1988 година. 

1.1. Со активноста на надлежните органи на сите оп-
штествено-политички заедници ќе се обезбеди доследно 
извршување на Одлуката за определување на највисокото 
ниво на цените и на највисоките цени за определени про-
изводи и услуги, донесена со претходно отстранување на 
ценовните диспаритети во периодот на нејзиното важење. 

1.2. Ќе се анализираат исправките на паритетите на 
цените на производите и услугите, извршени на 15 ноем-
ври 1987 година и, најдоцна до крајот на јануари 1988 го-
дина, ќе се извршат корекции на цените. 

1.3. Во спроведувањето на Законот за привремено ог-
раничување на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка, организациите на здружен 
труд се должни во време на траењето на Законот пропор-
циите на распоредувањето на чистиот доход да ги усогла-
сат со пропорциите и појдовните големини што ќе бидат 
утврдени квартално во согласност со законот. 

1.4. Со измените на Законот за ограничување на оп-
штата и заедничката потрошувачка во 1988 година во сог-
ласност со Резолуцијата ќе се обезбеди приходите за оп-
шти општествени и за заеднички потреби да растат побав-
но во однос на номиналната стапка на растежот на дохо-
дот на општественото стопанство, со што ќе се оствари 
намалување на учеството на овие форми на потрошувачка 
во народниот доход во согласност со Програмата на мер-
ки и активности за собарување на инфлацијата и стабили-
зација на стопанството. 
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1.5. Во периодот на примената на интервентните мер-
ки со реализација на Програмата на мерки и активности 
за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопан-
ството ќе се создадат неопходни услови за престанување 
на нивното важење и за отворање простор за дејствување 
на економските законитости и механизмите на пазарот. 
Во тој правец ќе дејствуваат мерките и активностите за 
динамизирање на извозот и пораст на производството на 
нивото на зголемена ефикасност на стопанисувањето и от-
ворање порцесот на структурни промени, јакнење на аку-
мулативната способност на стопанството, јакнење на еко-
номската, деловната и пазарната самостојност на органи-
зациите на здружен труд, остварување на Програмата за 
консолидација на надворешната задложеност и остварува-
ње на Програмата за консолидација на внатрешните до-
лгови. 

Мерките и активностите на економската политика 
утврдени со оваа резолуција се насочени кон стабилизаци-
ја на стопанството и создавање услови за надминување на 
растројствата во стопанството, што бараа интервнентни 
мерки, како и за стабилизација на стопанството преку 
афирмација на пазарот и на економските механизми. 

III. ПОЛИТИКА НА РЕГУЛИРАЊЕ НА НАДВОРЕШ-
НАТА И ВНАТРЕШНАТА ЗАДОЛЖЕНОСТ 

1. Политика на регулирање на надворешната задолженост 
1.1. Тргнувајќи од фактот дека обврските спрема над-

ворешниот долг суштествено го ограничуваат развојот на-
земјата и го оптоваруваат стопанството, кај странските 
доверители ќе се настојува, во рамките на програмите за 
реконструирање на нашите обврски, да се рефинансира 
дел од главницата на долгот што втасува за плаќање во 
1988 година при поповолни услови за кредитирање (роко-
ви за отплата, §гасе период, каматни маржи и др.). 

1.2. Заради олеснување на положбата на стопанство-
то оптоварено со големи обврски спрема конвертибилно-
то подрачје, со Програмата за консолидација на надво-
решната задложеност за периодот од 1988 до 1995 година 
ќе се настојува во 1988 година да се обезбеди ануитетите 
по обврските спрема ова подручја да го товарат тековниот 
девизен приход за околу 25%. 

По завршувањето на преговорите со странските дове-
рители за репрограмирање на надворешниот долг на 
СФРЈ, Соузниот извршен совет ќе го разгледа проблемот 
на стопанството на натпросечно задолжените СР и САП, 
ќе предложи мерки за обезбедување девизни средства и за 
тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ. 

1.3. Покрај ангажирањето нови кредити, ќе се создра-
ваат услови за користење на дополнителни извори на 
странска акумулација врз база на иновативни решенија, со 
претворање на дел од долгот во динари, во рамките на за-
едничките вложувања, со продажба на дел од долгот за об-
врзници и врз база на други форми на финансиска сора-
ботка. По согледувањето на потребите и можностите ќе се 
извршат и измени и дополненија на соодветните закони. 

1.4. Ќе се преземат мерки за зголемување на девизно-
то штедење, јакнење на мотивацијата на граѓаните за про-
дажба на девизи, за продуктивно вложување и користење 
на заштедите на југословенските работници - повратници 
од странство. До крајот на првиот квартал ќе се донесат 
мерките предвидени со програмата за консолидација на 
надворешната задолженост, а по потреба и други мерки. 

1.5. Ќе се преиспитаат сите сТопанско-системски ре-
шенија што на посреден или на непосреден начин не го 
стимулираат девизното штедење на населението и ќе се 
извршат соодветни измени заради дефинитивно создава-
ње долгорочно стабилни услови за зголемување на штеде-
њето и обезбедување доверба кај граѓаните во штедењето. 

1.6. На граѓаните ќе им се овозможи, под условите 
што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет повторен от-
куп на девизите во истата банка по тековниот курс, за па-
тување во странство, ако во текот на годината и продале 
девизи на таа банка. До крајот на првиот квартал ќе се до-
несат мерките предвидени со Програмата за консолидаци-
ја на надворешната задолженост. 

1.7. На банките и менувачниците ќе им се надоместу-
ваат реалните трошоци и определената заработка во рабо-
тите на откуп на девизи. До крајот на првиот квартал ќе се 

донесат мерките предвидени со Програмата за консолида-
ција на надворешната задолженост. 

1.8. На нашите работници вработени во странство ќе 
им се овозможи купување на станови за девизни средства, 
а на градежните организации на здружен труд што се за-
нимаваат со изградба на станови за пазарот ќе им се овоз-
можи да вршат продажба на станови на нашите работни-
ци вработени во странство за девизни средства. Тој износ 
на средства ќе се вклучи во основот за пресметка и корек-
ција на правата на увоз и плаќање, со тоа што по тој основ 
да не можат да се остваруват динарски поттикнувања на 
извозот. До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерки-
те предвидени со Програмата за консолидација на надво-
решната задолженост. 

1.9. Ќе се создадат услови на југословенските држав-
јани на работа во странство да им се овозможи купување 
на југословенски стоки, вклучувајќи и станови, за девизи 
со продажба на девизи преку овластена банка. Тој износ на 
средства се вклучува во основицата за пресмтака и корек-
ција на правата на увоз и плаќање, со тоа што по тој основ 
не можат да се остваруваат динарски поттикнувања на из-
возот. 

До крајот на првиот квартал ќе се донесат мерките 
предвидени со Програмата за консолидација на надво-
решната задолженост. 

1.10. Паралелно со создавањето и ширењето на при-
марниот и секундарниот пазар на хартии од вредност, ќе 
се преземаат мерки срдствата на граѓаните од продадени 
девизи да се вклучуваат во овој пазар. 

1.11. Ќе ед извршат измени и дополненија на соодвет-
ни прописи за да им се овозможи на организациите на 
здружен труд долговите, што се репрограмираат, да ги от-
платат во првобитните рокови на втасување, ако е тоа за 
нив поповолно. До крајот на првиот квартал ќе се донесат 
мерките предвидени со Програмата за консолидација .на 
надворешната задолженост. 

2. Политика на регулирање на внатрешните долгови 
2.1. Ќе се донесат мерки за комплексно санирање на 

внатрешните долгови и ќе се овозможи нивно повторно 
настанување врз основа на реализацијата на Програмата 
за елеминирање на внатрешните долгови. Ќе се спроведе 
стриктна финансиска дисциплина при исполнувањето на 
обврските од должничко-доверителските односи, издаде-
ните гаранции, емитираните хартии од вредност и отворе-
ните акредитиви. 

До крајот на февруари 1988 година ќе се операциона-
лизира Програмата за елиминирање на внатрешните до-
лгови и притоа ќе се предложат мерки и активности. 

2.2. Во рамките на можностите на банкарскиот сис-
тем и со операционализација на другите мерки од Програ-
мата за елиминирање на внатрешните долгови, а во сог-
ласност со важечките прописи, ќе се преземат мерки за 
финансиска консолидација на организациите на здружен 
труд што се во економски тешкотии, а имаат економска 
перспектива, извозно се ориентирани, пред се на конверти-
билното подрачје и се носители на заедничките програми 
на производството, технологијата, извозот на стоки и ус-
луги. 

При санирањето на организациите на здружен труд 
што имаат пазарна перспектива, а финансиската структу-
ра на средствата им е несоодветна, значително поактивна 
улога ќе имаат санаторите односно банките. 

2.3. Со измени на прописите за санацијата и стечајна-
та постапка ќе се создадат услови за поголема правна за-
штита на доверителите за да го задржат правото на имот 
и по завршената санациона постапка во погледна одлучу-
вањето за неговото користење и располагање. Ќе се оцени 
оправданоста на покритието на загубите врз товар на де-
ловниот фонд над износот што обезбедува негов интегри-
тет, при задолжителен надомест во подоцнежните перио-
ди, 

2.4. Заради согледување на можностите за решавање 
на внатрешните долгови на стопанството и на банките, а 
посебно на големите меѓусебни долгувани и побарувања 
на стопанските субјекти, ќе се преиспита можноста за при-
мена на мултилатералниот клиринг во стопанството и 
банките, како постојан систем на внатрешните плаќања, 
како и систем на плаќањата и платниот промет во земјата. 



Страна ЕЦО - Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 јануари 1988 

2.5. Ќе се преиспита начинот на утврдување на нега-
тивните курсни разлики и ќе се предложат соодветни про-
мени на нивното покритие кај Народната банка на Југо-
славија и кај банките заради оневозможување на користе-
њето на примарната емисија за тоа покритие, како и за 
покритие на непокриените загуби. Ќе се укине практиката 
на одложени плаќања, а курсните разлики ќе се пренесат 
врз корисниците на кредитите. 

2.6. По завршувањето на преговорите со странските 
доверители во рамиките на економско-финансиската кон-
солидација на стопанството и банките, а посебно во СР 
Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, Сојузниот из-
вршен совет ќе го проучи проблемот на натрпосечната за-
долженост и за тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ. 

2.7. Ќе се предложи решение врз потрајна основа за 
покритие на курсните разлики на банките - гаранти по ко-
ристените кредити од странство за проектот „ФЕНИ". 

IV. СТРУКТУРНО ПРИСПОСОБУВАЊЕ, ЈАКНЕЊЕ НА 
АКУМУЛАЦИЈАТА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА 

1. Политика на поттикнување на структурните промени 
1.1. Дејствувањето на пазарните законитости и реал-

ните цени на факторите на производството ќе претставу-
ваат основа на структурните промени. Тргнувајќи од тоа, 
ќе се поттикнува развојот на доходовно, извозно и технич-
ко-технолошки пропулзивните програми, пред се во рам-
ките на помалите, рационални и восоко акумулативни 
производствени единици. 

1.2. Посебно ќе се поддржува развојот на науката и 
технологијата на линија на квалитетно менување на сто-
панската структура и ќе се создадат услови за настанува-
ње на нови развојно-истражувачки и производствени ак-
тивности, засновани врз современите технолошки проце-
си, согласно со Одлуката за стратегијата на технолошкиот 
развој на СФРЈ. Ќе се создаваат услови за значително по-
голема поврзаност на стопанството и научноистражувач-
ката работа врз основите на реалните процени на можнос-
тите за примена на иновациите и истражувањата во произ-
водството и извозот на стоки, услуги и знаење. 

1.3. Со развојот на помалите, специјализирани капа-
цитети во различни модалитети, поврзано со различните 
програми за производство и услуги и форми на сопстве-
ништво, ќе се обезбеди пораст на понудата на стоки и ус-
луги и ќе се создадат услови за изградба на современа и 
флексибилна производствена структура, приспособлива 
кон барањата на пазарот, кон технолошките и организа-
ционите промени, што овозможува порационално произ-
водство, помали трошоци и полесно управување, што ќе 
придонесе за зголемување на вкупната ефикасност на сто-
панството и на неговата конкурентна способност на до-
машниот и странскиот пазар. 

1.4. Со промени во стопанскиот систем и со мерките 
за економско поттикнување ќе се обезбеди јакнење на ме-
ѓугранскиот и меѓурегионалниот трансфер на ресурси и 
нивно рационално насочување во ефикасните програми за 
извоз и производство. Во таа смисла ќе се поттикнуваат 
заедничките вложувања помеѓу организациите на здружен 
труд, посебно во проекти од рамките на заедничките про-
грами за производство и извоз, заедничките програми за 
развој што се остваруваат со здружување на труд и сред-
ства од Фондот на федерацијата и ќе се создаваат услови 
за поинтензивно ангажирање на странски капитал преку 
различни форми на соработка. 

1.5. Со средствата ослободени со рефинансирање на 
обврските по странските долгови, како и со средства од 
нови кредити, ќе се обезбедат поповолни материјални ус-
лови за вложување во развојот на производството и услу-
гите за извоз и во технолошкиот развој. Овие средства ќе 
се насочуваат врз основа на единствена примена на пока-
зателите и мерилата при оценувањето н.а финансиско-па-
зарната рентабилност и општествено-економската ефи-
касност на инвестиционите проекти и со поставување на 
долната граница на рентабилноста на инвестициите, гле-
дано од општествено становиште, преку минимално при-
фатливата економска стапка на приносот (која не смее да 
биде пониска од стапката што е еднаква на каматната 
стапка на странските кредити, зголемена за два процентни 
поени). Во 1988 година кредитите од светската банка 
првенствено ќе се користат за финансирање на извозните 
програми и проек т . 

1.6. Во согласност со Законот за санација и престанок 
на организациите на здружен труд, доследно ќе се спрове-
дува процесот на преориентација на стопанските капаци-
тети што работат со загуби, а немаат реални услови за 
економско заздравување, кон нови, економски рационални 
и рентабилни производствени програми. 

1.7. Во првото полугодие на 1988 година ќе се донесат 
основите на политиката за промена на стопанската струк-
тура на Југославија, со кои ќе се обезбеди непосредно по-
врзување на тековната и развојната политика. 

1.8. Ќе се пристапи кон измена на Општествениот 
план на Југославија заради создавање плански претпос-
тавки за интензивирање на процесот на структурни про-
мени и усогласување на потрошувачката со реалните 
можности и со потребите за развој. 

2. Зголемување на акумулацијата и инвестициона политика 
2.1. Зголемувањето на акумулацијата и на стапката 

на акумулативноста е една од основните цели на економ-
ската и развојната политика. 

Со стимулирање на сите видови штедење, со рефи-
нансирање на дел од надворешниот долг, со заеднички 
вложувања со странски партнери, како и со користење на 
некредитните форми на странски средства ќе се создаваат 
услови, низ економски оправдани вложувања во организа-
циите на здружен труд, да се обезбеди зголемување на бру-
то акумулацијата. 

2.2. Ќе се поттикнува концентрацијата на финансиски 
средства во банките и по пат на активирање на можните 
форми на хартии од вредност со купување од страна на 
стопанството и граѓаните и со поедноставување на купу-
вањето и циркулацијата на хартиите од вредност. 

2.3. Заради порационална алокација на средствата за 
инвестиции, со остварување самостојност на банките во 
донесувањето на инвестиционите одлуки и поднесувањето 
одговорност за вложувањата, сите инвеститори ќе имаат 
еднакво право при конкурирањето во сите банки во земја-
та за одобрување кредити. Притоа како основна конкурен-
тност на проектот ќе служат критериумите од Заедничка-
та методологија за оцена на општествената и економската 
оправданост на инвестициите и на ефикасноста на инвес-
тирањето во СФРЈ, според која приоритет имаат проекти-
те што ќе остваруваат поголема економска стапка на при-
нос, проектите со најголем нето девизен ефект, проектите 
со подобра техничко-технолошка структура во корист на 
посовремената опрема, проектите што се засноваат врз 
домашни ресурси во кои земјата има компаративни пред-
ности и проектите што придонесуваат за поефикасна за-
штита на^човековата средина. 

2.4. Ќе се воспостави единствен информационен сис-
тем за следење на намеруваните инвестиции. 

2.5. Во првиот квартал инвеститорите и банките со 
согледување на билансот на расположивите средства и со 
оцена на можностите за концентрација на средствата врз 
самоуправна основа, како и со оцена на економската оп-
равданост на довршување на големите објекти со фазна 
изградба кои во што пократок рок можат да дадат ефекти 
на зголемувањето на производството, извозот и вработу-
вањето, ќе ги утврдат реалните рокови за завршување и ќе 
ја преиспитаат оправданоста на натамошната изградба на 
објектите што не ги исполнуваат овие услови. 

V. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ЕКОНОМ-
СКАТА ПОЛИТИКА 

1. Политика во областа на економските односи со 
странство 

1.1. Политиката во областа на економските односи со 
странство ќе биде насочена кон зголемување на извозот, а 
посебно на конвертибилното подрачје, остварување на 
значително поголем девизен прилив и зголемување на из-
возт на услуги. 

Во првото тримесечје на 1988 година плаќањето за 
потребите на репродукција на организациите на здружен 
труд чиј извоз е поголем од увозот ќе се врши во опреде-
лен обем според првиот приоритет од член 110 на Законот 
за девизното работење, и тоа зависно од девизниот прилив 
на организацијата на здружен труд и од нејзиното право 
на увоз и плаќање, во согласност со платниот биланс на 
земјата. 
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Се овластува Сојузниот извршен совет, во согласност 
со платниот биланс на земјата, со своја одлука да обезбе-
ди извршување на став 2 од оваа потточка, вклучувајќи ја 
можноста на привремена интервенција од девизните ре-
зерви. 

Сојузниот извршен совет до средината на февруари 
1988 година ќе предложи соодветни решенија за одредбите 
од Нацрт-законот за измени и дополненија на Законот за 
девизното работење што во декември 1987 година останаа 
неусогласени. 

1.2. Ќе се води политика на реален курс на динарот, 
со примена на методологијата која е во согласност со За-
конот за девизното работење. Приспособувањето на кур-
сот на динарот ќе биде во функција на одржување на це-
новната конкурентност на стопанството во извозот, оства-
рување на платниот биланс на земјата и услогласување на 
понудата и побарувачката на девизи на девизниот пазар. 
Зголемување на девизниот прилив, посебно од конверти-
билното подрачје, ќе се оствари со јакнење на ценовните и 
неценовните фактори на конкурентноста на извозот на 
стоки и услуги, како и со текуштата и развојната економ-
ска политика. Со политиката на курсот на динарот и со 
други мерки на економската политика ќе се обезбеди дохо-
довна мотивираност за извоз најмалку на нивото од 1987 
година. 

1.3. Ќе се обезбеди во сите меѓусебни побарувања на 
општествено политичките заедници и стопанството и ре-
публиките и покраините и федерацијата да се воведе реал-
на камата, како принципиелен економски однос. 

Во врска со претходното, Сојузниот извршен совет 
до крајот на април 1988 година ќе го проучи проблемот и 
ќе предложи начин и динамика на преминување на овој 
систем, при што примената на овој систем врз дел од 
сметките ќе започне во 1988 година. 

1.4. Ќе се намалат вредноста на увозот и бројот на 
позициите на стоките што се на рестриктивни режими 
(контингенти и дозволи), а ќе се зголемат вредноста на 
увозот и бројот на позициите на стоките во режимот „сло-
бодно" и условно слободно. Натамошната либерализација 
на увозоз нема да се однесува на земјоделско-прехрамбе-
ните и други производи што се наоѓаат под непосредна 
контрола на цените. Ќе се поедностави процедурата за 
увоз на стоки во целост. 

1.5.'Намалување на побарувачкото салдо од земјите 
со клириншки начин на плаќање, како и од земјите во раз-
вој, ќе се врши и преку дополнителни испораки на стоки 
од тие земји со претворање на дел од овие побарувања во 
кредити, со користење на побарувањата на одделни земји 
од трети земји, со изградба на инвестициони објекти во 
СФРЈ и во трети земји. 

Ќе се подготват посебни мерки за поттикнување на 
зголемениот увоз на стоки според дополнителните листи 
од земјите со клириншки начин на плаќање, посебно од 
СССР, заради намалување на побарувачкото салдо. 

Заради намалување на побарувачкото салдо во раз-
мената со земјите во развој ќе се зголеми обемот на увозот 
на основните суровини што се набавуваат од овие земји. 

1.6. Заради остварување на поголем девизен прилив 
во 1988 година ќе се намали релативното учество на ком-
пензационите работи со индустриски развиените земји на 
Запад во однос на 1987 година, а со земјите во развој и 
земјите со кои размената се врши според стоковни листи 
ќе се обезбеди поповолна структура на извозот и увозот, 
со поголем обем на увозот на дефицитарни суровини и 
репродукциони материјали и други производи неопходни 
за снабдување на единствениот југословенски пазар. Обе-
мот на размената во рамките на малограничниот промет 
со соседните земји ќе се оствари во процент до 20% од 
вкупната стоковна размена со односната земја со попо-
волна динамика на увозот. Кај некои работи на долгороч-
на производствена кооперација и продолжување на стари-
те договори чиј рок изминува, ќе се води сметка тие рабо-
ти во основа да обезбедуваат структурно приспособување 
на стопанството за производство за извоз, со истовремено 
диференцирање на овие работи од долгорочните комерци-
јални договори. Работите на посредување, облагородува-
ње и слично ќе се одобруваат ако придонесуваат за пого-
лем девизен прилив. 

1.7. Плаќањата за увоз на опрема од конвертибилно-
то подрачје ќе се вршат во износ од 45% од пресметаната 

амортизација за опрема и во височина од 12% од остваре-
ниот извоз на конвертибилното подрачје во 1987 година. 

1.8. Ќе се зголеми користењето на стоковните креди-
ти за увоз на опрема, суровини и репродукциони материја-
ли потребни за производство и извоз за околу 24% во од-
нос на 1987 година. Ќе се задржи нивото на увозните опто-
варувања од 1987 година на увозот на суровини и репро-
материјали по основ на стоковните кредити. 

1.9. Ќе се воведат царински олесненија за увозот на 
неопходната опрема што не се произведува во земјата за-
ради реализација на заедничките програми за унапредува-
ње на производството на стоки и усуги наменети за извоз 
на конвертибилното подрачје и за заштита на човековата 
средина. 

* 1.10. Ќе се поттикнува остварувањето на заедничките 
програми за производство и извоз во согласност со крите-
риумите од Одлуката за поблиските елементи што треба 
да ги содржат заедничките програми за развој на произ-
водството и извозот. 

1.11. Поттикнувањето на извозот на туристички и со-
обраќајни услуги ќе има рамноправен третман со поттик-
нувањата на извозот на стоки, уважувајќи ги специфичнос-
тите на одделните сектори на стопанисување на светскиот 
пазар. 

Народната банка на Југославија ќе ги изучи ефектите 
од примената на чекот на Народната банка на Југославија 
врз зголемувањето на девизниот прилив од туризмот и на-
малувањето на приватниот клиринг и ќе предложи соод-
ветни решенија. 

1.12. Ќе се обезбедат средства во височина од 1% од 
остварениот девизен прилив од туризмот во 1987 година 
за општа туристичка информативно-пропагандна дејност 
спрема странство. Динамиката на ставањето на распола-
гањето и на користењето на средствата ќе се усогласи со 
динамиката на спроведувањето на информативно-пропа-
гандната дејност. 

1.13. До крајот на април 1988 година ќе се подготви и 
ќе се донесе единствена методологија за следење и евиден-
тирање на ̂ девизниот прилив од туризмот. 

1.14. Ќе се задржи дополнителното поттикнување на 
извозот на земјоделско-прехранбени производи на нкво на 
земјата во обем кој овозможува зголемување на извозот 
на овие производи и надминување на протекционистички-
те бариери во развиените земји на запад. 

1.15. Ќе се обезбедат права на откуп на девизи за пла-
ќање на опремата што не се произведува во земјата, а за 
потребите на здружување на организациите на здружен 
труд од развиените републики и САП Војводина и органи-
зациите на здружен труд во стопански недоволно развие-
ните републики и САП Косово. По овој основ увезената 
опрема мора да биде лоцирана на подрачјето на неразвие-
ните СР и САП Косово. 

1.16. Поголема доходовна мотивираност на организа-
циите на здружен труд што имаат склучени договори за 
долгорочна производствена кооперација со партнери од 
земјите од конвертибидното подрачје и од земјите со кои е 
договорен клириншки начин на плаќање ќе се постига со 
намалување на царинската стапка и увозните давачки за 
оние стоки што исклучително ќе се употребат во произ-
водство на стоки за извоз по таа кооперација, а во соглас-
ност со одредбата од член 50 на Царинскиот закон. 

1.17. Ќе се преземат мерки да се оневозможи увозот 
на нафта и други стоки по основ на побарувања на инвес-
тициони работи во странство, се додека не се решат меѓу-
себните права и обврски на извозниците и увозниците. 

2. Политика во областа на производството и услугите 
2.1. Со мерките на економската политика ќе се под-

држува порастот на индустриското производство, а посеб-
но производството наменето за извоз на конвертибилните 
пазари. 

Ќе се стимулира производството кое има доходовна 
верификација на пазарот, извозно е ориентирано и значи 
тенолошки развој, штедење на енергија и суровини. 

Со олесненија во даночната и царинската политика 
ќе се поддржува основањето и почетокот на производство-
то во помалите производствени и услужни капацитети на 
општествениот и индивидуалниот сектор. 

2.2. Ќе се поведе постапка за измени и дополненија на 
Општествениот договор за основите на заедничкото деј-
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ствување во спроведувањето на политиката на развојот на 
малото стопанство во СФРЈ, како и на соодветните пропи-
си, и со тоа ќе се овозможи побрз и посестран развој на ма-
лото стопанство во разни области на стопанството. Ќе за-
почне нивно пошироко вклучување во меѓународната под-
елба на трудот преку долгорочни кооперантски односи, 
заеднички вложувања и други форми на економска сора-
ботка со странство. Во согласност со тоа ќе се предложат 
соодветни измени на прописите. 

2.3. Со даночната и кредитната политика (олесненија 
и ослободување од плаќањето данок од доходот за поголе-
мите организации што вложуваат во малото стопанство, 
за отворање и почеток на работата на самостојни дуќани, 
вложување во опрема, реконструкција и модернизација на 
дуќани, вработување на работници и др.) ќе се стимулира 
основањето и развојот на малото стопанство без оглед на 
тоа дали се работи за организации што користат општес-
твени средства или средства на трудот во сопственост на 
граѓаните. Ќе се обезбеди право на увоз на репроматерија-
ли за работа на организациите на малото стопанство што 
се извозно насочени. Со -кредитната политика на банките 
ќе се поттикнуваат програмите на малото стопанство што 
придонесувааат за зголемување и преструктуирање на 
производството за извоз, супституција на увозот, развој на 
производствената кооперација и дефицитарните услуги, 
како и за активирање на неискористените општествени 
средства за развој на капацитетите на малото стопанство. 

2.4. Врз основа на измените и дополненијата на Дого-
ворот на републиките и покраините за заедничките основи 
на даночната политика, ќе се утврдат заеднички основи за 
исклучување од даночната основица на средствата што 
граѓаните ги вложуваат во набавка на опрема за работа со 
самостоен личен труд, а ќе се оневозможи отуѓувањето од-
носно продажбата на набавената опрема во рок пократок 
од три години од моментот на набавката. 

2.5. Ќе се укинат вредносните и временските лимити 
за увозот на опрема, репроматеријали и резервни делови 
што го вршат носителите на личен труд исклучително за 
сопствени потреби. 

Со царински бенефиции врз селективна основа ќе се 
стимулира увозот на машини и опрема што го вршат но-
сителите на личен труд, а што не се произведуваат во зем-
јата. 

2.6. Републиките и автономните покраини ќе извршат 
соодветно усогласување на прописите со кои се регулира 
основањето и работењето на самостојните дуќани, дого-
ворните организации на здружен труд и задругите во сог-
ласност со решенијата од Договорот за усогласување на 
условите и начинот на вршење стопански дејности со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните. , 

Ќе се испита можноста за измени на соодветните про-
писи за да се овозможи вршење на општествените и други 
професионални дејности со личен труд самостојно во вид 
на занимање. 

2.7. Сојузниот извршен совет во првиот квартал на 
1988 година ќе донесе програма на мерки и активности за 
унапредување на дејноста за собирање и преработка на се-
кундарните суровини, заради унапредување, собирање, 
преработка, рециклирање и користење на секундарните су-
ровини, како и за развој и примена на соодветните техно-
логии за супституција на увозот и за штедење на примар-
ните суровини и енергијата. 

2.8. Во првиот квартал ќе се склучи општествен дого-
вор за заедничката политика на геолошките истражувања 
на минералните суровини до 1990 односно до 2000 година. 

2.9. Во согласност со Енергетскиот биланс на Југосла-
вија за 1988 година ќе се обезбеди производство на соод-
ветни количества енергија и увоз на одделни видови енер-
гија во количествата што недостигаат. , 

2.10. Организациите на здружен труд од електросто-
панството во првиот квартал на 1988 година, во рамките 
на Заедницата на југословенското електростопанство, ќе 
извршат избор на економски рационалните еколошки и 
развојно оправдани и безбедни нови енергетски објекти, 
посебно објектите за заедничка изградба и ТОЈ избор ќе го 
внесат во Заедничкиот план на електростапанството на Ју-
гославија Притоа ќе Ја утврдат динамиката на изградбата 
на овие објекти, обемот и структурата на изворите на фи-
нансирање, како и ќе предложат конкретни мерки и реше-
нија за обединување на сите функции во водењето на един-

ствениот електроенергетски систем на земјата. Како пред-
услов за остварување на оваа задача, во рамките на Заед-
ницата на југословенското електростопанство ќе се иници-
ра да се забрза работата и да се постигне договор за ос-
новните начела на здружување на труд и средства за заед-
ничка изградба на електроенергетски објекти во југосло-
венскиот електроенергетски систем. 

Доколку не се остварат задачите од претходниот став 
до крајот на првиот квартал 1988 година, СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет ќе го извести Собранието на СФРЈ и ќе пред-
ложи начин на разрешување на ова прашање. 

2.11. Неопходно е склучување, најдоцна до крајот на 
првото тримесечје 1988 година, на општествен договор за 
солидарно обезбедување на електрична енергија на СР 
Црна Гора во услови на откажување од изградбата на хид-
роцентрали во кањонот на Тара заради заштита на кањо-
нот, и создавање услови за негова реализација. 

2.12. Заедничкиот план на организациите на здружен 
труд од електростопанството здружени во Заедницата на 
југословенското електростопанство, Заедничката прогрма 
за развој на производството на јаглен и Заедничаката про-
грама за истражување, производство и транспорт на на-
фта и гас во текот на првото полугодие ќе се усогласат со 
Програмта за развој на енергетиката до 2000 година. 

2.13. Општествено-политичките заедници до крајот 
на првото тримесечје ќе ги преиспитаат своите прописи во 
областа на користењето на природните извори, изградба-
та на инвестициони објекти и др. за да се отстранат пре-
чките и да се создадат поповолни услови за поголемо 
вложување во заедничката изградба на енергетски објекти. 

2.14. Во првото тримесечје ќе се покрене иницијатива 
за склучување на општествен договор за мерките за по-
ттикнување на отворањето на нови и модернизација на 
постојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња 
на нафта и гас. Во рамките на овој договор ќе се предвиди 
и преземање на мерки за заштита и унапредување на чове-
ковата средина. 

2.15. Ќе се забрза реализацијата на плановите и про-
грамите за развој во областа на енергетиката, сообраќајот 
и врските и водостопанството за да се искористат во пого-
лема мера расположивите капацитети во градежништво-
то. Врз таа основа ќе се обезбеди поголемо функционално 
поврзување на домашните изведувачи на инвестициони 
работи во земјата и нивна поголема конкурентска способ-
ност во странство. 

2.16. Ќе се стимулираат организациите на здружен 
труд да здружуваат средства за изградба на туристички 
објекти за користење на годишен одмор на домашните ту-
ристи, како и за развој на младинскиот и детскиот тури-
зам. 

Ќе се поттикнуваат домашните организации на 
здружен труд да градат туристички објекти наменети, 
пред се, за странска побарувачка, заедно со туристичките 
организации врз основа не заеднички вложувања и заед-
ничко користење. 

Организациите на здружен труд ќе се стимулираат, 
пред се, за здружување на средства заради извоз на стоки 
преку туризмот, заради зголемување на девизниот при-
лив. 

2.17. Дел од средствата од странски извори ќе се насо-
чат и за развој на туристички услуги од повисок стандард. 

Заради поголемо користење на компаративните пред-
ности во туризмот, покрај другите мерки на економската 
политика, ќе се обезбеди насочување на средствата за раз-
вој на општествениот сектор од домашни и странски изво-
ри (заеднички вложувања и временски закуп), а ќе се сти-
мулира и вложувањето на граѓаните во развој на туриз-
мот. 

2.18. Со поттикнувачки мерки од надлежноста на ре-
публиките и на автономните покраини и општините ќе се 
обезбедат средства за развој на комуналната и туристич-
ката инфраструктура. 

2.19. Заедницата на југословенските железници и За-
едницата на Југословенските ПТТ ќе ги усогласат своите 
заеднички планови со одредбите на Општествениот план 
на Југославија и на Законот за основите на системот на 
општественото планирање и за Општествениот план на 
Југославија, најдоцна до крајот на првото полугодие 1988 
година, за да се поддржат тие планови со мерките на те-
ковната економска и кредитна политика. 

1 Ч 
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2.20. Ќе се донесе заедничка програма за инвестицио-
ни работи и финансирање на модернизацијата на магис-
тралната пруга Јесенице/Сежана - Гевгелија/Димитров-
град. Во првото полугодие ќе се донесе закон за финанси-
рање на програмата со кој ќе се реализира меѓудржавната 
обврска за изградба на заедничка гранична станица ЈЖ -
МАВ кај Суботица. 

Во првото тримесечје ќе се предложи општествен до-
говор за финансирање на железничката инфраструктура. 

2.21. До крајот на првиот квартал 1988 година ќе се 
преиспита можноста и ќе се утврди начинот на компензи-
рање на разликата помеѓу трошоците за експлотација и 
приходите на ЖТО Титоград на железничката пруга 
Титоград-Божај. 

2.22. Во првото полугодие ќе се донесат: Општествен 
договор за изворите на средства за одржување, рекон-
струкција и изградба на патишта, Закон за финансирање 
на изградбата на автопатот „Братство-единство", вклучу-
вајќи и изградба на патишта според Осимските спогодби и 
изградба и реконструкција на магистралните патишта од 
интерес за целата земја и Закон за финансирање на за-
вршувањето на изградбата, опремувањето и ставањето во 
функција на коаксијално-кабелскиот систем „Централ". 

2.23. Кредитните средства од меѓународни финансис-
ки институции, наменети за сообраќајот, ќе се насочат 
приоритетно за продолжување на изградбата на автопа-
тот „Братство-единство" и за модернизација на пругата 
Јесенице/Сежана - Гевгелија/Димитровград. 

2.24. Во границите на расположивите можности, ќе се 
насочуваат средства за кредитирање на пласманот на бро-
дови и шински возила за домашните превозници - врз ос-
нова на Договорот за критериумите за кредитирање на 
пласманот на домашна опрема, бродови и сообраќајни 
средства во земјата до 1990 година. 

2.25. Ќе продолжи набавката на бродови и авиони на 
хипотекарен кредит, под услов со нивната експлоатација 
да се оствари девизен прилив најмалку во вредноста на от-
платата на кредитот. Набавката на авиони и бродови на 
кредит ќе се врзува и за извоз на југословенски стоки и ус-
луги. 

2.26. Заради побрз развој и унапредување на произ-
водството на агроиндустрискиот комплекс, ќе се обезбе-
дат рамноправни, стабилни и долгорочни услови за стопа-
нисување, засновани врз дејствувањето на пазарните зако-
нитости, имајќи ги предвид специфичностите на ова про-
изводство.^ 

2.27. Ќе се донесе Закон за измени и дополненија на 
Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе. Ќе се покрене иницијатива да се донесе до 
крајот на првото тримесечје соодветен договор за обезбе-
дување на средства за премиите за млеко, како и додатни 
премии за млеко во ридско-планинското подрачје и обез-
бедување на средства за регресирање на цените на квали-
тетен приплоден подмладок во сточарството и на трошо-
ците за вештачко осеменување. 

2.28. До крајот на февруари ќе се донесе Закон за из-
мени и дополненија на Законот за обезбедување средства 
за регрес на дел од трошоците по основа на камати на кре-
дитите за намените во рамките на селективната програма 
во земјоделството. 

2.29. Републиките и автономните покраини ќе ги опе-
рационализираат утврдените задачи и обврски и ќе созда-
дат услови за реализација на Договорот за основите на за-
едничката земјишна политика. 

2.30. Во првото тримесечје ќе се склучи договор на ре-
публиките и на автономните покраини за производство и 
промет на семе и посадочен материјал. Овој договор вклу-
чува и единствена методологија и единствени прописи за 
производство и промет на семе и посадочен материјал. 

2.31. Во првото тримесечје Сојузниот извршен совет, 
во соработка со извршните совети на СР и на САП, со За-
дружниот сојуз на Југославија и задружните сојузи на ре-
публиките и на автономните покраини, ќе предложи це-
лосна програма на мерки за поттикнување и здружување 
на земјоделците меѓусебно и со организациите на здружен 
труд и за развој на организирано стоковно производство 
на индивидуалниот сектор. Ќе се обезбеди кадровско јак-
нење на задругите и поголемо влијание на науката и на 
современата технологија врз зголемувањето на производ-
ството на стопанствата на земјоделците. 

2.32. Собранијата на републиките и на автономните 
покраини, како и другите субјекти, во првото тримесечје 
ќе донесат Општествен договор за остварување на страте-
гијата на развојот на агроиндустриското производство до 
2000 година и ќе обезбедат примена на мерките од тој до-
говор предвидени за 1988 година. 

2.33. Во првото тримесечје ќе се иницира донесување 
на Договор за единствено функционирање на системот на 
противградна заштита, за спроведување на мерките и 
обезбедување средства за модернизација на системот. 

2.34. Социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини, како и другите заинтересирани 
субјекти, во првото тримесечје ќе поведат постапка за до-
несување на Општествен договор за заедничките основи 
на политиката на хидромелиорација до 1990 година и ќе 
обезбедат остварување на предвидените мерки од тој до-
говор во 1988 година. 

2.35. Стопанските комори и здруженијата и заедници-
те, при ангажирање на научините институти, ќе ја интен-
зивираат активноста врз согледувањето на условите за 
зголемување на производството и за давање стручна по-
мош во отстранувањето на причините за недоволно ко-
ристење на капацитетите и изнаоѓањето можности за вове-
дување на повеќесменска работа во организациите на 
здружен труд за да се покажат ефектите од таа активност 
уште во 1988 година. 

2.36. Ќе се обезбеди консолидирање и оспособување 
на постојните сојузни организации за вршење на функции-
те во согласност со Стратегијата на технолошкиот развој 
на СФРЈ во областа на метрологијата, патентите и стан-
дардизацијата, унапредување на библиографската дејност, 
како и основање на Југословенска банка на растителни ге-
ни и единствен систем на научно-технолошките информа-
ции. 

2.37. Ќе се обезбедат релевантни статистички ис-
тражувања за науката и технологијата, како и установува-
ње и следење на селективен број научни и технолошки ин-
дикатори, вклучувајќи го и технолошкиот биланс на земја-
та и остварувањето на соодветна споредливост со стран-
ските податоци. 

3. Политика на вработување 
3.1. Самоуправните интересни заедници за вработу-

вање, во соработка со организациите на здружен труд, врз 
основа на утврдените кадровски потреби, ќе донесат про-
грами за преквалификација и доквалификација на работ-
ниците на кои ќе им престане работниот однос поради 
престанувањето на работата на организациите на здружен 
труд и на работниците што се јавуваат како технолошки 
вишоци поради неопходните технолошки и организацио-
ни унапредувања, заради нивно повторно вработување од-
носно распоредување на други работи. 

3.2. Ќе се води политика на вработување на младите 
стручни кадри оспособени за современа примена на наука-
та и технологијата врз основа на плановите на кадровски-
те потреби на организациите на здружен труд. 

3.3. Самоуправните интересни заедници за вработу-
вање и другите самоуправни организации, при материјал-
на и друга поддршка на општествено-политичките заедни-
ци, ќе ја продолжат активноста врз воведувањето един-
ствен систем на информирање во посредувањето при вра-
ботувањето на единственото југословенско подрачје на 
трудот и со тоа ќе придонесат за поголема организирана 
територијална подвижност на населението заради врабо-
тување. 

4. Општоопштествени и заеднички потреби 

% 4.1. Средствата за општоопштествени и за заеднички 
потреби во републиките и автономните покраини 
можат за 1988 година да растат по стапка која е за 10 про-
центни поени пониска од номиналната стапка на растеж 
на доходот на општественото стопанство, со што би се ос-
тварила определбата за намалување на учеството на овие 
средства во националниот доход заради растоварување на 
стопанството и јакнење на неговата акумулативна спосоо-
ност. 

Ограничувањата од став 1 на оваа потточка не се од-
несуваат на придонесите на републиките и автономните 
покраини во Буџетот на федерацијата, на придонесите на 
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републиките и автономните покраини за интервенции во 
стопанството на ниво на федерацијата, на делот од прихо-
дите од основниот данок на промет на нафтените дерива-
ти, за средствата на буџетите на општествено-политички-
те заедници за стоковни резерви, на приходите на буџети-
те од средствата на населението и на средствата за пензис-
ко-инвалидско осигурување. 

Ќе се обезбеди растежот на пензиите и инвалиднини-
те да биде во согласност со растежот на личните доходи. 

Во републиката односно во автономната покраина 
може да се утврди растеж на средствата за општи општес-
твени и за заеднички потреби селективно по одделни на-
мени и корисници во рамките на дозволената стапка на 
растеж од став 1 на оваа потточка, со тоа што да се обезбе-
ди во рамките на тоа приоритет на средствата за научно-
истражувачка работа што се здружуваат преку самоуправ-
ните интересни заедници за наука. 

До крајот на јуни 1988 година ќе се донесе Договор 
на републиките и покраините со кој ќе се обезбеди оства-
рување на целта од Програмата на мерки и активности за 
соборување на инфлацијата и за стабилизација на стопан-
ството, така што учеството на општата и заедничката по-
трошувачка во националниот доход да биде 30% во 1990 
година. 

4.2. Во првото тримесечје на 1988 година ќе се пред-
ложат соодветни измени во сојузното законодавство и во 
републичките и покраинските законодавства за пензиско и 
инвалидско осигурување заради нивно усогласување со 
реалните можности на доходот на стопанството (ревизија 
на правата и поострување на условите за стекнување бене-
фициран стаж, на условите за одење во инвалидска и пред-
времена пензија, преиспитување на некои институти на 
пензиското и инвалидското осигурување од чл. 30 и 32 на 
Законот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците). Притоа, ќе се има селекти-
вен пристап спрема корисниците со најниски пензии и со 
заштитен додаток. Средствата на СИЗ за пензиско и ин-
валдско осигурување до измените на законските прописи за 
пензиското и инвалидското осигурување нема да се корис-
тат за инвестициони вложувања. 

4.3. До крајот на првото тримесечје ќе се иницира до-
несување на Договор за заедничките основи на финансира-
њето на општите општествени и на заедничките потреби, 
со кој ќе се обезбеди единствено дефинирање и категоризи-
рани на општооптествените и на заедничките потреби, ут-
врдување на изворите на средствата и информирање за 
движењето на средствата за општоопштествени и за заед-
нички потреби. 

4.4. Во сите општествено-политички заедници ќе се 
преиспита оправданоста на постоењето на мрежа на инси-
тутиции што се финансираат од придонесите на личните 
доходи, од доходот на стопанството или од буџетите на 
општествено-политичките заедници, а посебно постоење-
то на самоуправни интересни заедници, ^ие основање спо-
ред Уставот на СФРЈ не е задолжително, како и на оние за 
кои средства се обезбедуваат со закон. Републиките и авто-
номните покраини ќе ги утврдат критериумите за рацио-
нализација на мрежата на самоуправни интересни заедни-
ци. 

Во согласност со ревизијата на правата утврдени со 
закон, ќе се обезбеди укинување на институциите, како и 
спојување на сродните институции. 

Ќе се премине кон самофинансирање или делумно са-
мофинансирање на одделните дејности или институции, 
кон рационализација на стручните служби во самоуправ-
ните интересни заедници, основање на заеднички сервиси 
за поголем број заедници и други органи и организации. 

4.5. Во сите општествено-политички заедници ќе се 
врши рационализација на бројот и содржината на пропи-
сите и на другите акти заради намалување на администра-
тивните работи, реорганизација и рационализација на ра-
ботите и задачите заради нивна модернизација. Ќе се из-
врши намалување на бројот на вработените, а со измени 
на прописите и на другите акти, подобрување на кадров-
ската структура во државните органи, вклучувајќи ги дип-
ломатско-конзуларните претставништва во странство, ка-
ко и во стручните служби на сојузните државни органи и 
на органите на општествено-политичките организации. 

4.6. Ќе се води политика на намалување на бројот на 
непроизводствените работници во организациите на 
здружен труд и на бројот на вработените во заедниците за 

осигурување, во банките и во другите финансиски органи-
зации. 

Организациите на здружен труд од областа на сто-
панството ќе ја преиспитаат потребата од постоење на се-
гашниот број деловни заедници, здруженија, претстав-
ништва и други асоцијации на стопанството и ќе пред-
ложат значајно намалување на нивниот број, како и нама-
лување на бројот на вработените во нив. 

Ќе се преиспитаат прописите со кои се регулираат 
стопанските претставништва во странство, како и нивни-
от број и ќе се разработат критериумите за нивна рацио-
нализација. 

До крајот на првото тримесечје субјектите од ст. 1 и 2 
на оваа потточка ќе донесат мерки за извршувањето на 
тие обврски и задачи. 

4.7. До крајот на април заедниците за осигурување ќе 
ги преиспитаат тарифите на премиите на имотното осигу-
рување и ќе извршат нивна усогласеност со обврските за 
надомест на штетите според договорите за осигурување. 

Ќе се преиспитаат и различните провизии, членарини 
и други издвојувања од доходот заради нивно намалување 
и рстоварување на стопанството. 

5. Политика на општествените дејности 
5.1. Со порационално работење и штедење во оп-

штествените дејности, при јакнење на учеството на инди-
видуалниот сектор и населението во финансирањето на за-
едничките потреби, ќе се намалат расходите за финансира-
ње на општествените дејности од доходот на општестве-
ното стопанство. 

5.2. Во областа на здравството приоритет ќе има раз-
војот на превентивната и примарната здравствена зашти-
та. Во рамките на републиките и на автономните покраи-
ни ќе се изврши поделба на трудот помеѓу здравствените 
организации врз функционален ^принцип по одделни ни-
воа на здравствената заштита. Ќе се иницира склучување 
на договори на републиките и на автономните покраини 
за поделба на трудот и за усогласување на развојот во 
укажувањето на најсложените медицински услуги и само-
управни спогодби помеѓу здравствените организации во 
областа на трансплантацијата, кардиохирургијата и онко-
логијата. 

5.3. Со мерките на даночната, кредитната и царинска-
та политика, како и со други мерки на општествено-поли-
тичката заедница во рамките на своите надлежности ќе се 
подобри положбата на уметничкото творештво, а посебно 
заштитата на најзначајните и најзагрозените културни 
блага, ќе се подобри општествената положба на книгата и 
ќе се унапреди библиотекарската дејност. 

5.4. Со мерките на даночната и царинската политика 
и со други мерки на економската политика, општествено-
-политичките заедници, во рамките на своите надлежнос-
ти, ќе создаваат услови за побрз развој на општествениот 
систем на информирање, на средствата за јавно информи-
рање, посебно на информативно-политичките гласила, а 
во согласност со материјалните можности. 

5.5. Во областа на образованието ќе се врши приспо-
собување на наставните планови и програми заради оспо-
собување на кадри за побрзо овладување со современите 
технички решенија. 

5.6. Општествената грижа за децата ќе има приори-
тет во реализацијата на социјалната политика. 

5.7. Средствата за научноистражувачка работа што 
организациите на здружен труд непосредно ги вложуваат 
не подлежат на ограничување и можат да растат побргу 
од растежот на општествениот производ. 

6. Политика на личните доходи 
6.1. Регулирањето на утврдената политика на распре-

делба на личните доходи ќе се обезбеди со доследно спро-
ведување на Општествениот договор за заедничките осно-
ви и мерила за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот во СФРЈ. Ор-
ганизациите на здружен труд со политиката на распредел-
ба на личните доходи ќе ја поттикнуваат личната мотиви-
раност за поголема продуктивност, производство и нама-
лување на трошоците. 

Во доследното спроведување на распределбата на 
личните доходи според општествениот договор мора да се 
обезбеди врзување на растежот на личните доходи за стап-
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ката на акумулативноста, на доходот по работник, на до-
ходот според средствата и бруто-личните доходи по ра-
ботник, усогласувајќи ги со пропорциите и појдовните го-
лемини за распоредување на чистиот доход. 

Доколку во распоредувањето на доходот се утврдат 
поголеми растројства, надлежните органи на општестве-
но-политичките заедници ќе интервенираат со мерките 
што можат да ги користат врз основа на своите уставни и 
законски овластувања. 

Ќе се поведе иницијатива да се преиспитаат постојни-
те решенија и да се преземат мерки за измена и дополне-
ние на Општествениот договор за заедничките основи и 
мерила за самоуправно уредување на односите во стекну-
вањето и распоредувањето на доходот, заради поефикасно 
остварување на определбите во согласност со Програмата 
на мерки и активности за соборување на инфлацијата и за 
стабилизација на стопанството. 

6.2. Бруто-личните доходи по еден работник во деј-
ностите надвор од материјалното производство ќе се усог-
ласуваат со растежот и со нивото на бруто-личните дохо-
ди во стопанството, а во согласност со обемот и квалите-
тот на извршената работа. 

6.3. Ќе се извршат измени и дополненија на прописи-
те во републиките и во автономните покраини со кои ќе се 
обезбеди височината на загарантираниот личен доход да 
се усогласува тримесечно со растежот на просечниот ли-
чен доход. Заради тоа ќе се прошират изворите на сред-
ства за загарантираните лични доходи. 

7. Политика во ̂ областа на пазарот и цените 
7.1. Тргнувајќи од отстранувањето на диспаритетот 

на цените, со спроведувањето на други мерки од Програ-
мата на мерки и активности за соборување на инфлација-
та и за стабилизацијата на стопанството ќе се создаваат 
услови за формирање на цени според условите на пазарот, 
како и за да се задржат воспоставените релативни односи 
на цените. 

Сојузниот извршен совет до крајот на првото триме-
сечје ќе усвои посебна програма на либерализација на це-
ните, рок до кој таа програма ќе биде реализирана, нејзи-
на динамика и критериуми. Реализацијата на таа програ-
ма ќе почне во текот на 1988 година, така што во согла-
ност со создавањето на неопходните услови од Програма-
та на мерки и активности за соборување на инфлацијата и 
за стабилизација на стопанството до крајот на 1988 годи-
на за значителен дел на производи цените ќе се формираат 
според условите на пазарот. Истовремено, врз основа на 
воспоставените паритети на цените, ќе се утврди динами-
ката на натамошното отстранување на ценовните диспа-
р и т е т во согласност со определбите од Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 дб 1990 година. 

Ќе се преземаат, по потреба, мерки на непосредна 
контрола на цените. При пропишувањето на мерките на 
општествена контрола на цените ќе се осигури цените на 
производите на меѓусебно поврзаните производства и 
прометот, по правило, да имаат ист облик на формирање 
на цените, во зависност од условите на стопанисувањето и 
од постигнатиот степен на пазарната конкуренција. 

7.2. Заради воспоставување на похармонични односи 
помеѓу понудата и побарувачката и за спречување на мо-
нополските појави на пазарот и растежот на цените, феде-
рацијата њрепубликите односно автономните покраини ќе 
обезбедат трајни и стабилни извори на средства за финан-
сирање на сојузните и републичките односно покраински-
те стоковни резерви при договореното единствено фун-
кционирање на системот на стоковните резерви. Сите оп-
штествено-политички заедници и определени организации 
на здружен труд, според утврдените програми, ќе го за-
брзаат формирањето на стоковните резерви. Средствата 
на буџетите на општествено-политичките заедници, што 
се насочуваат за стоковни резерви, ќе се изземат од огра-
ничувања. Заради овозможување организациите на 
здружен труд да ги финансираат стоковните резерви, ќе се 
извршат соодветни измени на Законот за средствата на ре-
зервите. 

7.3. На ниво на земјата ќе се изработат материјални 
биланси на основните земјоделско-прехранбени произво-
ди. 

Заради стабилност на пазарот на земјоделско-пре-
хранбени производи ќе се обезбеди долгорочно договара-

ње на производството на овие производи за домашниот 
пазар и за резерви. 

Ќе се склучи договор за усогласување на меѓусебните 
односи во формирањето, обновувањето и користењето на 
стоковните резерви за интервенции на пазарот. 

7.4. Како постојани извори на средства за финансира-
ње на стоковните резерви ќе се употреби и дел од сред-
ствата од основниот данок на промет на определени про-
изводи, 80% од наплатените прелевмани, позитивната раз-
лика од делот на обединетиот увоз на кафе и на други 
производи и други средства што самостојно ги обезбеду-
ваат социјалистичките републики и социјалистичките ав-
тономни покраини. 

7.5. Заради стабилизација на пазарот во Платниот би-
ланс на Југославија за 1988 година ќе се предвидат сред-
ства за увоз на стоки за широка потрошувачка и репрома-
теријали и ќе се организира реализацијата на тој увоз за-
ради спречување на монополското однесување. 

7.6. Не ќе им се даваат субвенции на селективните 
кредити, стимулации и дотации на организациите на 
здружен труд што држат прекумерни залихи заради созда-
вање на вештачки недостиги на стоки на пазарот. 

7.7. Ќе се усогласат режимите на формирање на цени-
те со режимите на увозот, така што за производите чии це-
ни се формираат слободно увозниот режим да биде поли-
берален. Ќе се преиспитува и, по потреба, ќе се намалува 
нивото на заштита (царини и други давачки) за произво-
дите чии цени се формираат слободно и за оние чии цени 
растат натпросечно. 

За земјоделските производи нивото на намалување 
на заштитата (царини и други давачки) не може да се на-
мали ако^увозните цени се пониски од заштитните. 

7.8. Ќе се преиспита методологијата за утврдување на 
релативните односи на цените, уважувајќи го и критериу-
мот на ^светската цена" , кој ќе биде попрецизно дефини-
ран. 

7.9. Ќе се преиспита оправданоста на формирањето 
на цените спрема заедничките елементи во инфраструк-
турните дејности (енергетика, железнички и ПТТ сообраќ-
ај), најдоцна во првото тримесечје. Заради создавање на 
постабилни услови за рботење на организациите на 
здружен труд во областа на стопанската инфраструктура, 
ќе се води соодветна политика на цените. 

7.10. Ќе се преиспита карактерот на заштитните цени 
на земјоделските производи, интерниот паритет на цените 
на основните земјоделски производи и листата на произ-
води за кои се пропишуваат заштитни цени, заради обез-
бедување на долгорочен интерес на производителите за 
зголемување на производството. 

7.11. Цените во прометот и од увозот ќе се формира-
ат, во основа според условите на пазарот, во согласност со 
начинот на формирање на цените на истите производи во 
производството односно во увозниот режим. Ќе се презе-
мат мерки за подобрување на економската положба на 
трговијата на мало, посебно на трговијата на земјоделско-
-прехранбени производи. 

7.12. Ќе се преиспита системот на формирање на це-
ните во прометот и врз, основа на тоа, ќе се донесат соод-
ветни мерки заради јакнење на економската функција на 
трговијата. 

7.13. Ќе се зајакне активноста на органите на пазарна-
та инспекција врз сузбивање на појавите на монополис-
тичко однесување на југословенскиот пазар и во контрола-
та на спроведувањето на прописите за цените и за квали-
тетот на домашните стоки и услуги, како и на увозните 
стоки. За таа цел ќе се прошири надлежноста на Сојузната 
пазарна инспекција и ќе се овозможи основање на нејзини 
подрачни органи. 

8. Кредитно-монетарна политика 
8.1. Заради соборување на инфлацијата, воспоставу-

вање и одржување на урамнотежни надворешно-економ-
ските движења, обезбедување на предвидениот стопански 
растеж, ќе се води рестриктивна кредитно-монетарната 
политика. Растежот на паричната маса ќе биде побавен од 
растежот на обемот на паричните трансакции. 

Народната банка на Југославија и Сојузниот извршен 
совет најмалку секои три месеци ќе ги анализираат ефек-
тите од примената на рестриктивната кредитно-монетар-
ната политика врз тековите на стопанисувањето, а посеб-



Страна ЕЦО - Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 јануари 1988 

но врз производството и извозот и, во согласност со оце-
ните, ќе предлагаат мерки во кредитно-монетарната поли-
тика. „ 

Ќе се стават под контрола сите текови на емисијата 
на пари и кредити и ќе се оневозможи секоја форма на ни-
во нерегуларлно користење. Заради тоа, ќе се воспостави 
ефикасна контрола на функциите на Народната банка на 
Југославија и на Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, како и на овластувањата за примена 
на соодветни мерки. 

8.2. За остварување на целите и задачите на кредит-
но-монетарната-политика, Народната банка на Југослави-
ја ќе применува поширока структура на инструменти на 
кредитно-монетарнато регулирање. 

8.3. Квантитативните задачи на кредитно-монетарна-
та политика ќе се определат со Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и н^ за-
едничките основи на кредитната политика. 

8.4. Ќе се отпочне со пренесувањето на селективните 
функции на Народната банка на Југославија врз деловни-
те банки, така што ќе се стесни листата на селективните 
намени што ќе се поддржуваат со примарната емисија. 

Работите што не спаѓаат во надлежност на Народна-
та банка на Југославија, како емисиони институции од до-
менот на кредитните односи со странство и девизните ра-
боти, постапно ќе се пренесуваат врз деловните банки. 

8.5. Заради остварување на целите на економската по-
литика ќе се осигура поддршка на банките од примарната 
емисија за селективно кредитирање на најприоритетните 
намени, и тоа: извозот на стоки и услуги и производство-
то и подготвувањето на стоките и услугите за извоз; про-
изводството на залихи и резерви на основните земјодел-
ски и прехранбени производи: пченица, пченка, шеќерна 
репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи ја сојата), 
сурово масло, оризова арпа и ориз; организираното гоење 
на добиток (говеда, свињи, овци), живина и риби; месо во 
ладилници, млеко и млечни преработки од домашно про-
изводство (вклучувајќи го и млекото во прав), тутун,желе-
зо и вицо во винарските подруми во општествениот сек-
тор; јаболка во ладилници; одгледување на расен припло-
ден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци), 
како и на производството и залихите на вештачки ѓубри-
ва. 

Деловните банки со својата деловна политика ќе 
обезбедат приоритет во кредитирањето на селективните 
намени од став 1 на оваа точка, како и кредитирање на на-
менете што во 1987 година се поддржувани со примарната 
емисија, а кои во смисла на став 1 од оваа потточка нема 
да се кредитираат од примарната емисија и во 1988 годи-
на. 

8.6. Примарната емисија нема да се користи за креди-
тирање на буџетот на федерацијата, за инвестиции, за раз-
ни одложени плаќања и за други намени надвор од основ-
ната функција на примарната емисија. 

8.7. Ќе се води политика на реално позитивни камат-
ни стапки. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија ќе се утврдува врз основа на движењето на цените 
на мало. Начинот на утврдување на есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија поблиску ќе се утврдува 
со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година. 

Каматната стапка на депозитите орочени на рок по-
долг од еден месец исто така ќе биде реална. 

Утврдените и договорените каматни стапки на од-
делни видови депозити ќе се применуваат единствено, без 
оглед кој е депонент. 

8.8. Ќе се напушти политиката на диференцирани ка-
мати на Народната банка на Југославија, со истовремено 
и сразмерно обезбедување на средства од реални извори и 
ќе се утврди политика на субвенции на каматите на креди-
тите за селективни намени од потточка 8.5. 

Сојузниот извршен совет најдоцна до крајот на прво-
то полугодиште на 1988 година ќе му предложи на Собра-
нието на СФРЈ решение за обезбедување на потребните 
средства од реални извори за регресирање на дел од кама-
тите на пласманите од примарната емисија со која ќе се 
обезбеди сразмерно напуштање на политиката на дифе-
ренцирани пониски каматни стапки. 

8.9. Дел од потенцијалите на банките ќе се насочи под 
поповолни услови за кредитирање на освојувањето на 

производството што е засновано врз штедење на енергија, 
домашни иновации и научно-технолошки развој заради 
преструктуирање на стопанството, за станбена изградба и 
за издавање на книги. 

8.10. Со закон ќе се уреди статусот и функционирање-
то на пазарот на пари и хартии од вредност, на кои треба 
да се применуваат мерките на монетарно-кредитното ре-
гулирање. Ќе се воведе емитирање на обврзници на феде-
рацијата како извор на средства за финансирање на Буџе-
тот на федерацијата. 

8.11. Заради намалување на непокриената побарувач-
ка, воспоставувањето на финансиска дисциплина и елими-
нирањето на злоупотреба на инструментите на плаќање-
то, ќе се преиспита сета регулатива за употребата на мени-
ците и ќе се изменат и дополнат прописите со кои се уре-
дува употребата на мениците, вклучувајќи ја и санкциите. 

8.12. Ќе се спроведе постапка за склучување на само-
управна спогодба на банките заради насочување на сред-
ствата од кредитниот потенцијал на банките во износ од 
361 милијарда динари за рефинансирање и кредитирање 
на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвес-
тициони работи во странство на кредит преку Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка. 

Во првото тримесечје на 1988 година ќе се предложат 
инструменти и мерки за обезбедување на трајни извори на 
средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови 
и за изведување на инвестициони работи во странство на 
кредит. 

9. Даночна политика 
9.1. Ќе се продолжи трансформацијата на посредните 

во непосредни даноци преку зголемување на учеството на 
индивидуалниот сектор и на секторот на населението во 
финансирањето на општите и заедничките општествени 
потреби. Пореално ќе се оданочуваат имотот и приходот 
од имот, прометот на недвижности, катастарскиот приход 
и доходот од земјоделска дејност, како и другите приходи 
што до сега не се оданочуваа во согласност со веќе прифа-
тените договори на социјалистичките републики и соција-
листичките автономни покрајини. 

9.2. До крајот на март, во согласност со прифатениот 
договор за измена на Договорот за усогласување на да-
ночниот систем и на Договорот за основите на даночната 
политика, републикиве и автономните покраини ќе из-
вршат усогласување на своите прописи заради спроведу-
вање на заедничката даночна политика. 

9.3. Со данок на промет позначајно ќе се оданочуваат 
полуксузните производи и производите од повисок стан-
дард што немаат суштествено значење за стандардот на 
граѓаните, а со политиката на пониски даночни стапки и 
со даночни ослободувања и олесненија ќе се намалува да-
ночното оптоварување кај производите суштествени за 
стандардот на граѓаните. 

9.4. Ќе се укине посебниот општински данок на про-
мет на производи и ќе се обезбеди, во согласност со Дого-
ворот за основите на даночната политика, да се врши по-
степено намалување на посебниот републички односно по-
краински ̂ данок на промет. 

9.5. Ќе се предложи за определен период да не се ода-
ночуваат средствата што се здружуваат во областа на лич-
ниот труд, земјоделството и малото стопанство и органи-
зацијата на здружен труд. 

9.6. Ќе се извршат подготовки за новиот начин на ва-
лоризација на катастарскиот приход во земјоделството, 
што би се применувал од 1989 година. 

9.7. Со даночни олесненија ќе се поттикнува поголе-
мото вложување на средства на граѓаните во развојот на 
туризмот во домашната ракотворба и неговото поголемо 
поврзува^ со општествениот сектор. 

9.8. Ќе се поддржи побрзиот развој на интегралниот 
транспорт, а посебно изградбата и опремувањето на сто-
ковно-транспортните центри според утврдената програ-
ма, преку ослободување од данокот од доход на вложени 
средства за овие цели, односно преку давање на даночни 
олесненија на организациите на здружен труд кои 
вложуваат или ќе здружат средства во развојот на интег-
ралниот транспорт. 

9.9. Ќе се испита можноста од основицата за плаќање 
даноци и придонеси да се изземат средствата наменети за 
одржување на инфраструктурните објекти на железнички-
от сообраќај, што се обезбедуваат преку буџетите на оп-
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штествено-политичките заедници и на самоуправните ин-
тересни заедници. 

9.10. Ќе се организираат единствени служби за оп-
штествени приходи во републиките и во автономните по-
краини, нивно подобро функционирање, самостојност, од-
говорност и ќе се обезбеди поадекватно финансирање, оп-
ременост и вертикална и хоризонтална поврзаност. 

9.11. Ќе се обезбедат основи за воведување на един-
ствен информационен систем во земјата за вкупниот про-
мет и за остварените приходи на сите даночни обврзници 
заради конституирање, организација и функционирање на 
единствениот информационен систем на службите за оп-
штествени приходи. 

9.12. Делот од приходот од основниот данок на про-
мет на нафтени деривати, во износ од 13% остварени на те-
риторијата на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, и се отстапува на таа покраина, од делот на прихо-
дите што од основниот данок на промет му припаѓаат на 
буџетот на федерацијата. Трајно решение за подобрување 
на материјалната положба на општествените и другите 
служби во САП Косово ќе се најде во согласност со точка 
7 од поглавјето VI. 

10. Мерки во областа на станбено-комуналните дејности 
10.1. Ќе се операционализираат општествените опре-

делби и утврдените цели во Долгорочната програма за 
економска стабилизација во станбено-комуналното сто-
панство и Општествениот договор за утврдување на заед-
ничките елементи на станбената и комуналната политика, 
така што постепено ќе се воспоставуваат нови односи во 
оваа област засновани врз реалните економски категории 
и на тој начин ќе се овозможува развојот. 

Заради поголема мобилизација на личните средства 
на граѓаните ќе се организира наменско штедење, под зна-
чително поповолни услови во однос на другото штедење, 
а за потребите на станбената изградба. 

10.2. Се препорачува републичките и покраинските 
закони да определат обврски за финансирање на станбена-
та изградба со што ќе се создадат услови тежиштето на 
финансирањето на станбената изградба постепено да се 
пренесува од општествениот врз индивидуалниот сектор и 
стопанството постепено да се растоварува од задолжител-
ното издвојување на средства за овие намени. 

Делот од средствата од чистиот доход што е наменет 
за станбена изградба ќе се користи за купување, финанси-
рање на изградбата и реновирање на становите во општес-
твена сопственост* за отплатување на веќе земените креди-
ти и за кредитирање на изградбата, купувањето и ренови-
рањето на станови и станбени згради во приватна сопстве-
ност. Користењето на овие средства ќе се овозможи спо-
ред периодичните пресметки. 

10.3. Се препорачува републичките и покраинските 
закони да определат обврска за учество на лични средства 
при добивањето на општествен стан. Критериумите за ви-
сочината на сопственото учество ќе бидат поблиску опре-
делени во Општествениот договор на ниво на република-
та или на автономната покраина, и врз таа основа во са-
моуправните општи акти на организациите на здружен 
труд.. 

Ќе се овозможи откуп на општествените станови од 
страна на носителите на станарско право, а во согласност 
со нив и од страна на лицата кои со носителите на станар-
с к о ^ право живеат во нив. Во врска со тоа, републиките и 
автономните покраини ќе утврдат критериуми и мерила 
за откуп на општствените станови. 

Издвојувањето и намената на средствата за станбена 
изградба од чистиот доход ќе ги регулираат организации-
те на здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници во согласност со своите можности и потреби, а 
средствата за потребите на солидарноста во изградбата и 
користењето на становите, односно за потребите на оп-
штествената помош и субвенционирањето на станарините 
на загрозените семејства ќе се обезбедат пр^ку издвојува-
ње од доходот врз основа на бруто личниот доход. 

10.4. Општествено-политичките заедници, со полити-
ката на цените од своја надлежност, ќе пристапат кон от-
странување на разликите во релативните односи на цени-
те на комуналните услуги и заостанувањето на станарини-
те заради нивно постепено доведување на ниво на задово-

лување на простата репродукција, при што ќе се обезбеди 
субвенционирање на станарината. 

Ќе се извршат измени на сегашната ревалоризациона 
градежна вредност ина станбениот фонд и нејзино доведу-
вање на реално ниво, најдоцна до крајот на 1988 година, 
заради постепено доведување на станарините на реално 
ниво. До воведувањето на реални (економски) станарини 
ќе се применуваат прогресивни станарини за нерационал-
но користење на општествените станови. 

10.5. Со мерките на даночната политика ќе се стиму-
лираат вложувањата на средства на граѓаните во решава-
њето на нивните станбени потреби, кога е во прашање 
стан што е примерен на големината на семејното домаќ-
инство. 

Заради динамизирање на станбената изградба во 1988 
година ќе се намалува учеството на комуналните обврски 
во структурата на цената на станот. 

Име се препоручува на собранијата на републиките и 
на автономните покраини со прописи од својата над-
лежност да насочуваат дел од данокот на имот и на прихо-
дот и имотни прва во финансирање на комуналната ин-
фраструктура. 

11. Политика на социјална заштита 
11.1. Во првото тримесечје ќе се предложи Договор 

на републиките и на автономните покраини за заеднички-
те основи за уредување на остварувањето на социјално-за-
штитните права. 

11.2. Организациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници, како и општествено-по-
литичките заедници, ќе утврдат конкретни програми за 
социјалната заштита на работните луѓе и на граѓаните. 

11.3. Организациите на здружен труд и општините, 
републиките и покраините ќе донесат програми за соци-
јално и материјално обезбедување за работниците на орга-
низациите на здружен труд за кои е покрената постапка на 
ликвидација, во согласност со прописите. 

11.4. Општините, републиките и автономните покра-
ини ќе ги утврдат изворите на средства за финансирање на 
програмите за социјални давања и социјална помош. За. 
тие намени може да се користи дел од средствата на фон-
довите на заедничките резерви, дел од здружените сред-
ства за заедничка потрошувачка на организациите на 
здружен труд, дел од средствата што ќе се обезбедат преку 
прогресивно оданочување на вкупните приходи на граѓа-
ните, како и зголемени издвојувања на придонесите за не-
вработените и за дејноста на социјалната заштита. 

11.5. Ќе се воведе принцип на утврдување на вкупни-
от приход на домаќинството за корисниците на социјална 
помош, како информациона основа што би овозможувала, 
во зависност од утврдените критериуми, да се вршат из-
весни интервенции во доменот на социјалната политика 
(утврдување на правото на детски додаток, субвенциони-~ 
рање на станарината и др.). 

V. ПОЛИТИКА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО ВО 1988 ГОДИНА 

1. Ќе се интензивира активноста врз оперционализа-
цијата на економските и другите мерки предвидени со Оп-
штествениот договор за здружување на труд и средства по 
основа на средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини за периодот од 
1986 до 1990 година. 

1.1. Во рамките на своите надлежности, републиките 
и автономните покраини ќе донесат прописи со кои ќе се 
поттикнува здружувањето на труд и средства (намалување 
на основицата за пресметување на данокот на доходот на 
организациите на здружен труд што здружуваат средства 
на територијата на стопански недоволно развиени репуб-
лики и на, САП Косово). 

1.2. Ќе се обезбедат царински, даночни и други олес-
ненија за увозот на резервни делови и специфична опрема 
која не се произведува во земјата за објектите што се реа-
лизираат преку здружување на труд и средства во стопан-
ски недоволно развиените републики и САП Косово. 

2. Ќе се обезбеди навремено и ефикасно спроведување 
на мерките од Програмата за економско-финансиска 
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консолидацијата на стопанството и банките во СР Црна 
Гора, СР Македонија и САП Косово во согласност со за-
клучоците на Соборот на републиките и покраините од 10 
декември 1986 година. 

3. Ќе се забрза реализацијата на Општествениот до-
говор за посебни мерки за остварување на политиката на 
најбрз развој на САП Косово во периодот од 19896 "до 1990 
година. 

3.1. Сојузниот извршен совет до крајот на февруари 
1988 година ќе подготви предлог за реализација на член 6 
од Општествениот договор за посебните мерки за оствару-
вање на политиката на најбрз развој на САП Косово во пе-
риодот од 1986 до 1990 година. 

3.2. Во согласност со заклучоците на Соборот на ре-
публиките и покраините од 5 октомври 1987 година, доне-
сени по повод разгледувањето на Информацијата за про-
блемите на финансирањето на општествените и другите 
служби во САП Косово'* во првото полугодие на 1988 го-
дина ќе се предложат односно ќе се преземат соодветни 
мерки за подобрување на материјалната положба на оп-
штствените и на другите служби во САП Косово. 

4. Ќе се подготви анализа на функционирањето на 
системот на поттикнување на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни и врз основа на оцената на состојбата од оваа анлиза ќе 
се предложат и преземат мерки со цел овој систем да биде 
уште поефикасен. 

Во рамките на оваа анализа ќе се согледаат местото, 
улогата и функцијата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини и, врз таа основа, 
ќе се предложат правците на неговата трансформација. 

5. Ќе се изврши операционализација и ќе се обезбеди 
реализација на предвидените мерки и активности во Југо-
словенската програма на мерки и активности за запирање 
на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, по-
брзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите 
оние што сакаат да живеат и работат на Косово. 

6. Собранието на СФРЈ до крајот на 1988 година ќе 
донесе одлука за критериумите, показателите и гранични-
те вредности за определување на степенот на стопанската 
развиеност на републиките и на автономните покраини, 
врз чија основа ќе се утврди кои републики и автономни 
покраини во периодот по 1990 година ќе се сметаат за сто-
пански недоволно развиени. 

VII. ПОЛИТИКА НА ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА БЕЗ ТЕРИТОРИИТЕ 

НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 1988 ГОДИНА 
1. Ќе се анализира остварувањето на политиката на 

запирање на релативното заостанување на територијата 
на СР Србија без териториите на автономните покраини 
во стопанскиот развој и, по потреба, ќе се предложат соод-
ветни мерки. 

2. Ќе се интензивира реализацијата на мерките што 
се предвидени со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1986 до 1990 година и со заклучевте на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ. За мерките што се донесуваат секоја година, одлуки 
ќе се донесат во првото тримесечје. 

3. Кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој ќе се користат и за реконструкција и модернизација 
на индустријата од средствата на САЛ II и од Програмата 
на Југо-Америка. 

VIII. ПОЛИТИКА НА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. Ќе се пристапи кон реализација на Општествениот 
договор за заштита и унапредување на човековата среди-
на и за уредување на просторот во СФРЈ, така што целите 
и определбите од овој договор ќе се вградуваат при изра-
ботката и донесувањето на закони и други прописи и мер-
ки на економската политика и ќе се обезбедуваат услови за 
нивно остварување. 

До крајот на I полугодие од 1988 година ќе се донесе 
заедничка програма на федерацијата, републиките и по-
краините и на другите потписници на Договорот, за изра-
ботка на единствени критериуми за спроведување на заед-
ничката политика на заштита и унапредување на човеко-

вата средина. Секој потписник, учесник на Договорот, е 
должен да донесе програма за извршување на обврските 
од Договорот што ги презел. 

Програмата ќе ги опфати методологијата, динамика-
та, приоритетите, носителите и начинот на финансирање 
на изработката на критериумите. 

2. Со мерките на кредитно-монетарната, даночната и 
царинската политика ќе се стимулираат производството и 
примената на технологии под дозволената емисија на 
штетните материјали или без нив, воведувањето на обно-
вените извори на енергија што не ја загадуваат средината 
и производството и вградувањето на уреди за пречистува-
ње на емисиите на материи што ја оптоваруваат средина-
та. 

3. Ќе се започне работата врз изработувањето на 
стратегија за заштита и унапредување на човековата сре-
дина од интерес за целата земја и за меѓународната заед-
ница. 

4. Ќе се иницира склучување на договор меѓу репуб-
ликите и автономните покраини за методолошките осно-
ви за изработка на просторни планови во републиките и 
во автономните покраини и за основите на елементите на 
планот на уредување на просторот значаен за целата земја 
и за меѓународната заедница, заради меѓусебно усогласу-
вање на просторните планови на републиките и на авто-
номните покраини односно воедначени стратегиски еле-
менти во областа на сообраќајот, водостопанството, енер-
гетиката, другите комуникации, коридорите на крупната 
инфраструктура, просторот за развој од поширок заеднич-
ки интерес, општонародната одбрана, општествената са-
мозаштита и др. 

5. Ќе се продолжи следењето на извршувањето на За-
конот за заштита од јонизирачките зрачења, условите и 
начинот на заштита од овие зрачења, собирањето, евиден-
тирањето, обработувањето, чувањето и сместувањето на 
радиоактивните отпадни материјали и на другите опасни 
отпадоци, и по потреба ќе се предлагаат измени и допол-
ненија на овој закон и на другите подзаконски акти. 

6. Ќе се донесат закони за основите на режимот на во-
дите во СФРЈ и закон за заштита на воздухот од загадува-
ње. 

7. Натаму ќе се унапредува соработката со соседните 
земји и со меѓународните организации, а ќе се преземаат и 
мерки за ефикасно спроведување на меѓународните дого-
вори и конвенции кои се однесуваат на човековата среди-
на. 

8. Преку просторни и урбанистички планови постоја-
но ќе се обезбедува повисоко ниво на квалитетот на живо-
тот, заштита на воздухот, водите, почвата, храната и 
здравјето на луѓето. 

9. Ќе се преземат мерки за воспоставување на един-
ствен информационен систем за следење на состојбата во 
областа на заштитата и унапредувањето на човековата 
средина. 

IX. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

1. Задачите во врска со развојот и модернизацијата 
на ЈНА ќе се реализираат во согланост со утврдените пла-
нови и програми на Среднорочниот план на развојот, во 
рамките на 5,20% од остварениот национален доход во те-
ковните цени. Заради ублажување на заостанувањето во 
реализацијата на Програмата за техничка модернизација 
ќе се обезбеди нерамномерен и посигурен прилив на ди-
нарски и девизни средства за финансирање на ЈНА. 

2. Со мерките на економската политика ќе се создава-
ат услови за реализација на плановите и програмите за 
разврј, на производството на вооружување и воена опре-
ма. Ќе се обезбеди приоритет во снабдувањето со сурови-
ни и репроматеријали на производство на вооружување и 
воена опрема, врз стабилни и трајни основи. 

3. Републиките и автономните покраини ќе ги ут-
врдат во своите годишни плански документи потребните 
мерки за реализација на програмите за истражување, раз-
вој, модернизација и производство на вооружување и вое-
на опрема. 

4. Во стопанските и основните општествени дејности 
првенствено на ридско-планинските и пограничните под-
рачја, ќе се настојува преку поусогласен целокупен оп-
штествено-економски развој, а во рамките на распо-

к 
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ложи вите можности, натаму да се унапредува одбранбена-
та способност на земјата. 

5. Во согласност со расположивите можности, разво-
јот на другите компоненти на општонародната одбрана ќе 
се финансира според приоритетите утврдени во средно-
рочните планови на развојот. 

X. ПРАВЦИ НА РЕФОРМСКИТЕ ПРОМЕНИ НА СТО-
ПАНСКИОТ СИСТЕМ 

Остварувањето на стабилизацијата врз основа на зго-
лемување на економската ефикасност и рационалност на 
користењето на прозводните фактори и нивната мобил-
ност на целокупниот југословенски простор, функциони-
рањето на пазарните законитости и реалните цени на фак-
торите на производството, бараат реформски промени на 
стопанскиот систем врз основите на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. Промените во систе-
мот и во развојната политика се основна претпоставка, во 
периодот на остварување на програмата за консолидација 
на надворешната задолженост, стопанството да се оспосо-
би за динамичен развој во условите на зголемени обврски 
за сервисирање на надворешниот долг по истекот на пери-
одот на рефинансирање. 

Со промените на стопанскиот систем ќе се овозможи 
дејствување на економската принуда, реално вреднување 
на факторите на производството, целосно и конзистентно 
функционирање на пазарниот механизам. 

Врз овие основи и преку соодветни организациони 
промени во здружениот труд, врзани пред се за дерегула-
ција во стопанството, во целосна мера ќе се афирмира са-
моуправната и пазарната самостојност и одговорност на 
организациите на здружен труд во креирањето, одлучува-
њето и реализацијата на сопственото работење и развојна-
та политика, при насочувачка улога на општествените 
планови. Затоа значајно ќе се намали регулирањето на од-
носите во репродукцијата од страна на општествено-поли-
тичките заедници. 

Со изградба на стопанско-системски механизми, 
вклучувајќи го и системот на планирање во пазарните ус-
лови, ќе се создадат услови за ефикасно управување со оп-
штествено-економскиот развој преку макроекономската 
политика. 

Во тој процес се потребни темелни промени во след-
ните области: банкарскиот и кредитно-монетарниот сис-
тем; функционирањето на единствениот финансиски па-
зар; функционирањето на службата на општественото 
книговодство; натамошното унапредување на пресмет-
ковниот систем; системот на даноци и придонеси; систе-
мот на економските односи со странство, посебно врзано 
за функционирањето на Законот за девизното работење и 
на девизниот пазар; натамошната изградба на концептот 
на општествена сопственост; во областа на работните од-
носи и вработувањето; натамошната доградба на систе-
мот за создавање и распределба на доходот; идентифика-
цијата на зафаќањата и насочувањето на дел од доходот 
што е резултат од работење во исклучително поволни па-
зарни и други погодности; доградбата на општествено-
-економскиот систем на проширената репродукција и на 
заедничките вложувања, посебно со странски партнери; 
доградбата на општествено-економскиот систем врзана за 
развојот на малото стопанство; функционирањето на го-
лемите системи врз единствени технолошки и економски 
основи на целата територија на земјата (електростопан-
ството, железничкиот сообраќај, ПТТ сообраќај); проме-
ните во системот на финансирањето на општата и заед-
ничката потрошувачка. 

Ќе се пристапи кон измена на Општествениот план 
на Југославија за периодот одЛ986 до 1990 година во де-
лот во кој се утврдени определени права на сите корисни-
ци на Буџетот на федерацијата. Истовремено ќе се из-
вршат и измени на општествените планови на републики-
те и на автономните покраини односно на општините за-
ради намалување на разните форми на вонстопанска по-
трошувачка од нивните буџети. 

Ќе се создадат системски претпоставки, преку соод-
ветните акти на републиките и на автономните покраини, 
годишно да се регулира збирното учество на општата и 
заедничката потрошувачка во доходот, и тоа врз основа 
на пропорциите што ќе се утврдат на соодветен начин во 

плановите на републиките и на автономните покраини и 
во Општествениот план на Југославија. 

АС бр. 358 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

20. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1,3 

и 5 и член 286 став'2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а во 
врска со член 4 од Законот за покритие на курсните разли-
ки по странските кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/86, 31/87 и 3/88), Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 12 јануари 1988 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАН-

СКИ КРЕДИТИ ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Приходите на претсметките на приходите и расхо-

дите на курсните разлики по определени странски кредити 
за 1988 година се утврдуваат во износ од 402 милијарди 
динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од 
следните извори: 

1) придонеси на републиките 
и на автономните покраи-
ни 95,0 милијарди дин. 

2) дел од царината и од други 
увозни давачки 55,8 п " 

3) дел од таксите на сите пла-
ќања спрема странство 168,0 " 

4) дел од приходите на На-
родната банка на Југосла-
вија 47,2 

5) дел од приходите на На-
родната банка на Југосла-
вија од 1987 година 36,0 

2. Расходите на пресметките на приходите и расхо-
дите на курсните разлики по определени странски кредити 
за 1988 година се утврдуваат во износ од 402 милијарди 
динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за: 

1) делумно покритие на 
курсните разлики по стран-
ските конвертирани^ креди-
ти 

2) делумно покритие на курс-
ните разлики по странски-
те стоковни кредити 

3) покритие на курсните раз-
лики по странските креди-
ти користени за изградба 
на објектот „Фени" Кава-
дарци врз основа на член 
7а од Законот за покритие 
на курсните разлики по оп-
ределени странски кредити 

198 милијарди дин. 
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4) покритие на курсните раз-
лики по конвенциските де-
визни обврски на Заедница-
та на југословенските 
железници врз основа на 
член 21а од Законот за по-
критие на курисните разли-
ки по определени странски 
кредити 46 милијарди дин. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 369 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 7 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

21. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1,3 

и 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
2 од Законот за привремени мерки за покритие на курсни-
те разлики кај Народната банка на Југославија и за прено-
сот врз федерацијата на делот од побарувањата по билан-
сот на девизните резерви кај Народната банка на Југосла-
ивја („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/87), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на соборот на републиките и покраи-
ните од 12 јануари 1988 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

28 МАЈ 1988 ГОДИНА 
1. Приходите на претсметката на приходите и расхо-

дите на девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија за периодот од 1 јануари до 28 мај 1988 година се 
утврдуваат во износ од 839,0 милијарди динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од 
следните извори: 

- во милијарди динари-
1) Пренесени побарувања врз федерацијата за реа-

лизираните курсни разлики до 28 мај 1988 годи-
на, што се однесуваат на периодот до 31. XII 
1985 година . 414.0 

2) Реализирани позитивни курсни разлики 167,0 
3) Камати по кредитите дадени на банките по ос-

нов на депонираните девизи на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија 133,0 

4) Дел од приходите на Народната банка на Југо-
славија 125,0 

В к у п н о : 839,0 

2. Расходите на претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија од 1 јануари до 28 мај 1988 година се утврдуваат 
во износ од 839,0 милијарди динари. 

Средствата од став I на оваа точка ќе се користат 
за: ' 

- во милијарди динари -
1) Реализираните негативни курсни разлики 

содржани во отплатите на кредитите на Народ-
ната банка на Југославија по користените кре-
дити до 31. XII 1985 година (чл. 5 и 7 од Зако-
нот 414,0 
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- во милијарди динари -
2) Реализираните негативни курсни разлики 

содржани во отплатите на кредитите на меѓуна-
родните финансиски организации по кои деви-
зите се пренесени на сметките на Народната 
банка на Југославија 13,0 

3) Реализираните негативни курсни разлики по ос-
нов на повлекувањето на девизното штедење од 
депозит кај Народната банка на Југославија — 18,0 

4) Каматите на банките по основ на депонираното 
девизно штедење на граѓаните кај Народната 
банка на Југославија 394,0 

В к у п н о : 839,0 

3. Приходите од точка 1 на одредбата под 3 од оваа 
одлука се остваруваат од каматата што банките и ја пла-
ќаат на Народната банка на Југослаивја на искористениот 
износ на кредитот добиен врз основа на депонираните де-
визи на граѓаните кај Народната банка на Југослаивја, а 
по каматна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен со-
вет во согласнсот со одредбите на член 10 од Законот за 
привремени мерки за покритие на курсните разлики кај 
Народната банка на Југославија и за пренос врз федераци-
јата на дел од побарувањата по билансот на девизните ре-
зерви кај Народната банка на Југославија. 

4. Приходите од точка 1 на одредбата под 4 од оваа 
одлука Народната банка на Југославија ќе ги издвои од 
своите приходи за 1988 година тримесечно во еднакви из-
носи, почнувајќи од пресметката за првото тримесечје на 
1988 година. 

Приходите од став 1 на оваа точка се утврдуваат во 
височина на вкупно остварените приходи од наплатената 
камата по пласмани од примарната емисија, почнувајќи 
од пресметката за првото тримесечје на 1988 година, а ко-
нечната стапка на издвојувањето се утврдува по завршни-
те сметки за 1988 година на Народната банка на Југосла-
вија и на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини со одлука на советот на 
I увернерите. 

5. Расходите од точка 2 на одредбата под 4 од оваа 
одлука се остваруваат со плаќање камата на банките на 
износот на динарските обврски на Народната банка на Ју-
гославија по депонираните девизи на граѓаните, а по ка-
матна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет, 
во согласност со одредбите на член 10 од Законот за при-
времени мерки за покритие на курсните разлики кај На-
родната банка на Југославија и за пренос врз федерацијата 
на дел од побарувањата по билансот на девизните резерви 
кај Народната банка на Југославија. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 371 
12 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Драшко Поповиќ, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напрдок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Херо Салиха Џафер, Прица Стевана Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дурсун Максима Гојко, Фајгељ Лудвига Др Алексан-
дар, Фехимовић Јусуфа Енвер, Мајсторови!! Луке Гавро, 
Нешковић Илије Здравко, Ризванбеговић-Фазлагић Абду-
лаха Белкиса, Шобот Перо Дмитар, Танчица Мустафа 
Алија; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајрактаревић Хасе Мухарем, Барух Аврам Драгиња, 
Возало Вујадина Драго, Демировић Тасима Енвер, Фучец 
Фрање Крешимир, Илић Анте Венцеслав, Јакић Иве Мар-
ко, Јанковић Ристе Винка, Карловић Стјепана Петар, Ло-
шић Мустафа Разим, Милошевић-Вучуревић Милоша Ан-
ка, Ољача-Мајкић Николе Добрила, Овничевић Антуна 
Антун, Петричевић Илије Иво, Прскало Ивана Мирко, 
Скоко Ђорђа Радован, Шиник-Ивипа Луке Бисерка, Таба-
ковић Мухамеда Др Ибархим, Зарић Живорада Ђорђе; 

- за особени заслуги во создавањто и ширењето на 
братството и единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајиновић Ђурађа Коста; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Варош Николе Др Татјана, Бећаревић Славко Др Му-

хамед, Бедак Хасана Мехмед, Чешкић Шимуна Иван, Ћу-
пић Марка Иво, Давидовић Милана Неделко, Хаџалић 
Муло Фаик, Јашкић Мухамут Мухарем, Лакић Пере Не-
делко, Надовић Љубе Др Бранислав, Поњевић Митра 
Илија, Рудинац Стеве Гојко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Авдибеговић Захида Бахрија, Богдановић Рока Перо, 

Божић Љубе Стево, Брадарић Иве Лука, Бркић Мује Лул-
ка, Буљубашић Мехмеда Мехо, Цигић Јована Стојан, Сви-
тановић Обрад Борислав, Цвитановић Стеве Мирослава, 
Челаревић Косте Рајко, Дарваш Јосипа Олг, Делибеговић 
Идриза Исмет, Дражић Драгутина Веселин, Дреца Шаћи-
ра Шефкија, Дринчић Шабана Халил, Ђокић Шабана Ха-
лил, Ђухерић Суле Енес, Емкић Салко Сенаид, Газибего-
вић Мехмед Хасан, Глуховић Уроша Слбодан, Ѓоро Ше-
рифа Осман, Грубор-Цвјетичанин Мила Милица, Хабота 
Мухарема Хамид, Хаџић Мустафе Суљо, Хидић Ибре Иг-
бела, Хоџић-Шатрић Шефика Фикрета, Хуртић Мурата 
Рефик, Ибракић Хусеина Ибрахим, Ичегић Омера Адем, 
Јажић Јусуфа Смаил, Јелисић Драго Ненад, Јеркић Рудол-
фа Томислав, Јовановић Стојана Симо, Јогунчић Мехмеда 
Шабан, Кадушић Османа Енвер, Кантић-Хукић Ахмета 
Насиха, Клаић Фрање Милорад, Комненовић-Медић Ђо-
рђа Милка, Константиновић Јована Душанка, Косорић-
-Дубљевић Јове Драгица, Ковачевић Михајла Миле, Кова-
чевић Петра др Мирослав, Крехић Хазима Јасмин, Кре-
шић Анте Мијо, Кривокапа Салиха Муло, Куленовић Му-
харема Ахмет, Куленовић Мехмеда Муриса, Махмутовић 
Зулфе Џемал, Маринчић Јосипа Тугомил, Мешановић 
хамзе Зијад, Мешић Мухе Авдо, Мичић Цике Милорад, 

Молдован Марија Драго, Муратовић Вошка Милован, 
Нертљаковић Есада Асим, Ножић Арифа Мудхат, Осма-
новић Абаза Џемал, Пешта Вошка Ристо, Поповиќ Мила 
Александар, Поповић-Илић Илоје Стојанка, Прањић Ма-
те Анте, Прегерник Људевита Хермина, Прванов-Косано-
вић Мирка Мира, Радовановић Вељка Богољуб, Рајић 
Илије Анто, Савић Милорада Васо, Селимовић Хакије 
Хамза, Станић-Дрољо Винка Божана, Шехић Едхема Ре-
фик, ДПпирић Михаила Мирко, Шолаја-Петровић Мила 
Станија, Тешановић Бранка Стојан, Тешан Илије Милен-
ко, Томовић Милутина Јелена, Туцаковић Салка Сабрија, 
Весић Милисава Мирослав, Вукчевић Јоко Доброслав, Ву-
ковић Марија Филип, Зукановић Ахме Хусеин, Жужа То-
дора Борислав; 

- за заслуги развивање и реали -.ирање на концепци-
јата за општонародната одбрана и за успеси во подигање-
то на воено-стручното знаење и борбенат I готовност на 
нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Фитозовић Алије Мугдим, Јовић Иве Марко, Муса 
Јусуфа Фикрет, Томић Боже Милан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО.МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алајбеговић Савета Фарук, Банушић Анте Ивица, 

Дубошлић Ибрахима Мухамед, Томашевић Јове Никола; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић Илије Јово, БајракТаревић Мехмеда Хикме-

та, Бошњак Пере Аница, Церић Есада Мирсад, Ћохо-Па-
шић Османа Бахрија, Долић Мате Иво, Гвозден Аган Се-
ид, Керић Омера Хасо, Кнежевић Раде Недељко, Крајино-
вић Николе Матија, Кулагић Суље Суад, Курибак-Бризар 
Анте Даница, Лангер Мате Иванка, Мандић Јуре Анто, 
Медић Иве Јозо, Мешић Хусеина Фадила, Митровић 
Бранка Мирко, Мухарембеговић Салиха Ханифа, Муми-
новић Хусеина Адем, Панић Недо Цвјетин, Павловић Ми-
хајла Ђорђе, Пиранић-Пахливановић Авде Фахрија, Плоч-
кињић-Мечић Марка Зорка, Праљак-Кесић Мирка Др Та-
ња, Томић-Лучић Ђорђа Мара, Томић Анте Марко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штенародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Мехиновић Хасиба Низах; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Жужа Марка Бранко; 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дражић Илије Боривој, Радосављевић Петра др Ми-
одраг, Савић Ђуре Миливоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бараћ Властимира Драгољуб, Цветановић Саве Зо-
ран, Драгићевић Миломира Вера, Гајевић Кремана Драго-
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љуб, Гледић Ђуре Мирко, Илић Младена Александар, 
Илић Милоја Миланка, Каленић-Арсић Ђурђице др Јули-
ца, Малешевић-Милатовић Милоша Милојка, Манојло-
вић Зарије Ратко, Марушић Драгутина Бошко, Мијалко-
вић Николе Славољуб, Невенић Сретена Хранислав, Ра-
дојковић-Балабан Драгутина Перса, Радосављевић Срете-
на Светомир, Стјепчевић Митра Никола, Шпаговић-Бо-
шевска Лазара Вангелица, Унковић Обрена др Милорад, 
Жутобрадић-Цвеић Ристе Лепосава; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бајагић Милета Сретен, Божић Андрије Костадин, 

Ђорђевић Милана Светислав, Филиповић Ристе Велимир, 
Капларевић Михаила Благомир, Којчиновић Илије Небој-
ша, Лончаревић Радована Милован, Милошевић Витоми-
ра Милутин, Миљковић Ђорђа Драган, Николић Комнена 
Драгослав, Обреновић Чедомира Богомир, Пантовић Да-
нила Саво, Петровић Војислава Бранко, Пројовић-Мацан 
Јарослава Соња, Ракић Александра Хранислав, Станић 
Милете Мићо, Станић Јована Симеун, Шпаговић Радојка 
Војимир, Тасић Петка Градимир, Трајковић Душана Ми-
ладин, Томошљика-Лазовић Живорада Јелена, Вучић 
Станимира Милутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аничић Матије Србољуб, Анић-Јовановић Драгољу-

ба Надежда, Аранђеловић Мирка Љубица, Арсенијевић-
-Јовичић Боже Вера, Белојица Младена Чедомир, Белоше-
вић Светозара Радивоје, Божовић Богосава Миломир, Ца-
кић Савка Родољуб, Ђуричић-Буревић Андрије Иванка, 
Чучић Драгутина Лука, Ђорђевић Александра Милан, Ђо-
рђевић Боривоја Милорад, Ђурић Ђорђа Јанко, Ђуровић 
Вуколе Ристо, Гајић ЈБубише Милета, Ичелић-Рабрено-
вић Богољуба Станица, Игњатовић Душана Миливоје, 
Иконић-Тешић Живојина Љиљана, Илић Владе Миодраг, 
Јанковић-Добричић Радисава Ранисава, Јанковић Јордана 
Станоје, Јешић-Милојковић Живојина Драгослава, Јокси-
мовић Стојана Влајко, Јовановић Војина Јанко, Јовичић 
Благоја Бранко, Капларевић Богдана Радош, Ковачевић-
-Луковић Радовина Бранка, Лекић Миодрага Владета, Ли-
шанин Војимира Миладин, Манчић Драгомира Светос-
лав, Маринић Симе Радомир, Марковић Николе Драгиша, 
Марковић Драгоја Митар, Марковић-Кујунџић Ђорђа 
Славица, Матковић Живка Пантелија, Мићић Ђорђа Јев-
та, Михаиловић Боривоја Бошко, Миленковић Адама 
Илија, Милинковић-Вулић Љубинка Драгиња, Милоше-
вић Милутина Славко, Миљковић Петка Велимир, Митко-
вић Момира Слободан, Младеновић Михајла Тодор, Не-
дељковић Милутина Радош, Ненадић Михаила Вида, Ни-
колић-Гајић Живомира Олга, Обреновић Недељка ЈБуби-
ша, Оцокољић Стојана Слободан, Опачић Глише Милош, 
Пантић-Капларевић Петра Стана, Павловић Драгутина 
Радивоје, Пујкиловић Јанка Душан, Радосављевић Миод-
рага Петар, Радовић Драгутина Момчило, Ристић Златка 
Спира, Спасојевић Радована Радојко, Срдановић Драгише 
Војимир, Станковић Филипа Александар, Станковић Дра-
гољуба Славољуб, Станојевић Стојадина Станко, Стошић 
Чедомира Боривоје, Шкипић Марка Михаило, Валчић-
-Шикопарија Радослава Звездана, Зарић Илије Драгутин, 
Живанић Живорада Драгиша, Живковиќ Војимира 
Божидар; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепција за општонародната одбрана и за успеси во подиг-
нувањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чукић Нова Јован, Јосиповић Милана Вид, Секулић 
Драгомира Миодраг; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аћимовић Станимира Зоран, Анђелковић Младена 

Новица, Цветковић Светозара Боривоје, Ђорђевић Уроша 
Ђорђе, Јањић Војиславе Милан, Мановић Уроша Душан-
ка, Мишић Мите Љубиша, Митић Новине Александар, 
Митић Владимира Сотир, Николић Трајка Петар, Оташе-
вић Илије Василије, Перишић Александра Радомир, Перо-
вић Крсте Љубинка, Пешић Мирка СтоЈан, Симовић Дра-
гомира Слободан, Синџиревић Живка Блажимир, Шипе-
тић Веселина Марко, Живковић Михаила Радослав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Александрић-Миленковић Ранка Станојла, Антић 

Миодрага Павле, Банковић-Голубовић Миливоја Анђели-
ја, Бојовић Милана Божидар, Бојовић Митра Радивоје, 
Делић-Драговић Младомира Милка, Ђелошевић-Грбић 
Ђурађа Радојка, Гостиљац-Сокић Радисава Олга, Јегић-
-Дабовић Миодрага Радованка, Јовић Петра Ружица, Кап-
ларевић-Милојевић Светозара Гроздана, Катић Душана 
Илија, Коларевић Игњата Миланка, Косановић-Чурчић 
Славка Станислава, Ковачевић-Рађеновић Милоша Ми-
лана, Козодер Миленка Војин, Лековић-Новчић Влади-
мира Нада, Марковић Драгомира Велимир, Мијачић Ра-
дојка Богољуб, Мијаиловић-Ђорђевић Милисава Милена, 
Милосављевић Светомира Предраг, Милошевић Радисава 
Зоран, Митић Златка Драгољуб, Мојсиловић-Бојовић Тео-
фила Драгана, Николић Глише Мирослав, Обреновић 
Светислава Предраг, Сретеновић Јована Драгиша, Ста-
менковић Душана Борислав, Станковић Стевана Богосав, 
Стојановић Драгољуба Радисав, Топић Ивана Бранисла-
ва, Вучуровић Крсте Зоран; 

Бр. 125 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето и унапредување-
то на научната соработка и пријателските односи меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Сое-
динетите Американски Држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. Ог Ветан! ЅН^ег - научен работник, бивш претсе-
дател на Државниот универзитет во Флорида 

Бр. 126 
23 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на со-
работката и пријатеските односи меѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Соединетите Амери-
кански Држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

1. Бг. СНаг1еѕ 1рауес - правник од С1еуе1апс1, Соедине-
ти Американски Држави 

Бр. 127 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани е. п. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето на хемиските на-
уки и значителен придонес кон афирмација на југословен-
ската наука во светот 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

1. РгоГ. 6т Рге1оѕ У1а<Нпнг - швајцарски државјанин, 
член на Југословенската академија на науките и уметнос-
тите 
Бр. 128 
25 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 
О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бајић Радисава Живорад, Ћетеновић Адама Милоје, 

Миливојевић Светозара Миливоје, Радаковић Јована Ми-
лован, Томић Андрије Миленко, Булић Живојина Радоје, 
Живковић Јована Јордан; 

- за особени заслуги и постигнути успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Амброзић Алфреда д-р Катарина, Андрејевић Мило-
ша Живојин, Кочовић Косте Димитрије, Личанин Славка 
Лазар, Оташевбић Богољуба Младен, Петровић Радомира 
Светомир, Рајшић Илије Живорад, Буксановић Добривоје 
Драгомир, Живојиновић Миливоја Раља; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Баошић-Комадина Миле Љубица, Бакић Петра Дра-
гољуб, Буква Мехе Назиф, Дивљаковић Раденка Тихомир, 
Драшковић-Трифуновић Симеона Дафинка, Ђаковић-
-Марковић Марка Тинка, Ђекић-Милошевић Милоша Ве-
ра, Ђермановић Драгослава Анђелко, Ђуровић Благоја 
Илија, Гросу-Велисављевић Драгише Катарина, Хигл Ан-
те Роберт, Јанковић-Ердевички Властимира Љубинка, Је-
лић Лакић Радомир, Јовановић Благоја Мирослав, Јовић-
-Крепчевић Чедомира Мирослава, Коларевић Стевана Де-
јан, Копаја Матеша Мијо, Костиќ Душана Србољуб, Ма-
товић Боја Рајко, Милић-Милошевић Александра Бранис-
лавка, Милилћ .Пазара Слободан, Милошевић-Букадино-
вић Уроша Јелена, Милутиновић-Влајић Милосија Жив-
ка, Миљевић Саве Недељко, Митровић-Милић Саве Јеле-
на, Мркић Петра Митар, Наранџић-Милићевић Младена 
Зорка, Недељковић-Филиповић Велимира Зора, Николић 
Луке Милош, Новаковић Јосипа Радисав, Павловић Павла 
Љубинко, Павловић-Субић Милана Мирјана, Петровић 
Миливоја Радољуб, Поповић Ивана Драгослав, Прица 
Ђурђа Стеван, Радивојевић Божидара Др Светислав, Радо-
јевић Милојка Радмило, Рајчевић Мирка Драган, Ристић 
Стевана Мирко, Семјановић Милана Душан, Станојевић 
Душана Станко, Шћепановић Божидара Радован, Толић 
Ненада Бранислав, Томић Милић Павле, Томаковић Ивка 
Драгомир 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 
СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 

СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Милосављевић Милосава Живојин, Павловић Петра 

Вишеслав, Стегић Анте Луцијан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аћић Давида д-р Мирко, Анђић Петка Јован, Авра-

мовић Петра Слободан, Барац Милије Радомир, Басти-
-Шепаровић Ивана Анђелка, Бојовић Драгослава Зоран, 
Цветковић Животе Радослав, Ћирић Животе д-р Радоња, 
Димитријевић Милана Живорад, Додић Михајла Зоран, 
Ђокић Милисава Милета, Ђорђевић Вељка Милојко, Фи-
липовић Боривоја д-р Светомир, Фостиков Михајла Др 
Борис, Илић Михаила Будимир, Јаковљевић Павла Мило-
мир, Јанковић Мирка Драгутин, Кандић Јагоша Милутин, 
Кецман Симе Јован, Кљаић Љубомира Негован, Лазић 
Душана Др Јаков, Мандарић-Димитријевић Милутина 
Ружица, Мандић Вељка Дејан, Марковиќ Бранка Милан, 
Матијевић Николе Милутин, Медан Сава Радосав, Ми-
лидраговић Тодора Никола, Милијановић Стевана Живо-
та, Милојевић Боривоја д-р Милоје, Милошевић Симе д-р 
Драгољуб, Миловановић Светолика Владета, Миросавље-
вић Миодрага Боривоје, Мушкатировић Душана д-р Дра-
гутин, Недељковић Миленка Драгош, Нешић Вукадина 
Милан, Николић Благоја Петроније, Николић Војислава 
Стојан, Обрадовић Милана Др Душан, Пантић Станими-
ра Мимчило, Перишић Милисава д-р Живота, Петковић 
Александра Слободан, Поповић Лазара Војислав, Праш-
чевић Богдана Др Живојин, Радоњић Радише Милета, Ра-
довановић Александра д-р Ђорђе, Симић Милана д-р Ми-
ливоје, Симић-Лисичић Божидара д-р Вера, Ошјепчевић 
Милоша Ратимир, Станковић Божидара Миодраг, Стефа-
новић Душана д-р Милош, Стевић Светомира Милош, 
Стојановић Градимира Станиша, Трајковић Најдана Ра-
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дослав, Васиљевић Живана Александар, Влаховић Милин-
ка Бошко, Врањешевиќ Николе д-р Гордана, Вукмировиќ-
-Вурдеља Миле Анђелина, Вулетић Јована Мирослав, За-
плотник-Милисављевић Љубомира Мирјана, Зариќ-Ал-
ђин Тривуна Нада; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аћимовић Гвоздена Велимир, Алексиќ Живорада 

Трифун, АлемпијевиЌ Вушка Звонимир, Анђеловић Нови-
це Светислав, Арсенијевиќ Станимира Милан, Арсеније-
виќ Милана Милош, Арсенијевиќ Милутина Славко, Ару-
новиќ Алексије Драган, Бабиќ-Митровиќ Николе Нада, 
Балмазовиќ Милорада Миодраг, Бељански Бранка Ми-
росав , Бељиќ-Стојков Станка Милица, Богиќевиќ Весе-
лина Бошко, Богиќевиќ Светомира Милисав, Богиќевиќ 
Раде Војислав, Боровиќ Јована Предраг, Вујиќ Вошка Вла-
димир, Црноглавац Живана Радослав, Цветковиќ Вукаши-
на Љубомир, Цветковиќ Велимира Миодраг, Чековиќ Ми-
лете Драгован, Чуле Јосипа Слободан, 'Нупиќ ЈБубомира 
Петар, Данковиќ Драгољуба Милена, Даничиќ-Обрадовиќ 
Светолика Ђурђијана, Деспотовиќ Живорада Витомир, 
Димитријевивќ Драгутина Никодије, Додиќ Милорада Јо-
ван, Драгиќевиќ Милана Драгивоје, Дракулиќ Стевана Јо-
во, Филиповиќ Радослава Слободан, Георгиевски-Буриќ 
Миодрага Надежда, Гилиќ Стојадина Љубиша, Гитано-
виќ Предрага Момир, Глигориќ Симеуна Миливој, Голи-
јанин Драго Петар, Грчиќ Марка Милан, Хорват Терезије 
Петар, Ђyкиќ Живка Душан; Игиќ Драгољуба д-р Бого-
љуб, Илиќ Драгослава Александар, Ивановиќ-Савиќ Ми-
лана Вера, Ивковиќ Раје Вукашин, ЈашовиЌ Милинка Ра-
денко, Јевтиќ Милорада Радослав, Јевтовиќ-Даниловиќ 
Благоја Дрина, Јотовиќ Цветка Милош, Јовановиќ Живо-
те Чедомир, Јовановиќ ЈБубомира Драгослав, Јовановиќ 
Милете Ратомир, Јовановиќ Милорада Верољуб, Јовано-
виќ Живорада Витомира, Јовиќ Предрага Мирослава, Јо-
виќ Недељка Стеван, Јрвовиќ Косте Ђорђије, Калинчевиќ 
Ранка Слободан, КараЈОвиЌ Добривоја Ђурђе, Којиќ Ива-
на Радослав, Кокановиќ Антонија Димитрије, Ковачевиќ 
Стевана Никола, Крњевиќ Николе Милутин, Крстиќ Кос-
тантина Драгомир, Кусиќ Јакова Драгутин, Куткуреговиќ 
Ђорђа Ђорђе, Кузељевиќ Младена Милан, Лаловиќ Цанка 
Драгослав, Лазаревиќ Љубомира Живојин, Лазиќ Станој-
ла Бранко, Легетиќ Милоја Светлана, Ловиќ Видоја Ми-
росав , Максимовиќ Живка Жарко, Маринковиќ Миливо-
ја Душан, Маринковиќ Димитрија Станоје, Марковиќ Не-
нада Живко, Матиќ-Николиќ Мијаила Станка, Мијаило-
виќ Милије Милета, Миладиновиќ Ранђела Миодраг, Ми-
леновиќ Мирослава Славољуб, Милетиќ Драгослава Ра-
диша, Милидраговиќ Тодора Сава, Миленковиќ Милора-
да Милутин, Милојевиќ Ристе Велизар, Милосављевиќ 
Михајла Предраг, Милутиновиќ Драгомира Боривоје, 
Мињаковиќ Милосава Миливоје, Митиќ Јосифа Бојислав, 
Митровиќ Младена Димитрије, Младеновиќ Велимира 
Сава, Младеновиќ Петронија Зоран, Мојсиловиќ-Диниќ 
Драгомира Наталија, Момчиловиќ Миодрага Алексан-
дра, Момчиловиќ Живојина д-р Михаило, Николиќ Час-
лава Бранислава, Николиќ Милоша Миломир, Николиќ 
Светислава Мирољуб, Николиќ-Бранислава Србољуб, Ни-
коловски Јована Томо, Обрадовиќ Гојка Милета, Остојиќ 
Митра Милан, Оташевиќ Драго Миломир, Паниќ Анђела 
Богосав, Павловиќ-Томиќ Среќка Стамена, Перовиќ На-
т ш а Божидар, Петковиќ Трифуна Димитрије, Петковиќ-
-Пишот Ивана Соња, Петровиќ Новака Борислав, Петро-
виЌ-МициЌ Ђорђа Др Јелена, Пламенац-Миниќ Саветија 
Олга, Плавшиќ Велибора Живојин, Половина Стевана 
Среќко, Пољарац Радована Миленко, Поповиќ Милорада 
Борислав, Поповиќ Војислава Мирослав, Поповиќ Радо-
ша Момчило, Раденка Спасенија Миленко, Радиќ Мили-
воје Драган, Радисављевиќ-Божовиќ Владана Олга, Радо-
ман Илије Ристо, Радуловиќ-Тричковиќ Душана Радица, 
Ранчевиќ Љубомира Миљко, Ракиќ Миливоја Драган, Ра-
лиќ Радивоја Тиодор, Ранковиќ Радомира Живојин, Савиќ 
Милорада Милисав, Савовиќ Милоша Томислав, Симиќ 
Димитрија Јаниќије, Симиќ Драгољуба Радомир, Симиќ 
Радомира Златомир, Симовиќ-Терзиќ Живка Весна, Спа-
сиќ Стојанча Борко, Спасиќ Чедомира Живојин, Стамен-
о в и ќ Вујадина Томислав, Станимировиќ Радивоја 
Надежда, Станковиќ Јаќима Александар, Стрчевиќ-Антиќ 
Живојина Милица, Стефановиќ Димитрија Чедомир, Сте-

фановиЌ-МладеновиЌ Душана Станимирка, Стевиќ Мом-
чила Градимир, Стојанчов Симеона д-р Александар, Сто-
јановиќ Владимира Милан, Стојановиќ Николе Сретен, 
Стојимировиќ Андреје Станоје, Шишовиќ-Недељковиќ 
Миломир Љиљана, Тешиќ Бранка Томислав, Томиќ Жи-
ворада Миливоје, Трифуновиќ Миќе Марко, Тришевиќ 
Чедомира Млађен, Угринова Чедомира Драган, Весиќ 
Здравка Драгиќ, Васиљевиќ Бориса Милан, Величковиќ 
Петра Јован, Величковиќ Добрине Миодраг, Видиќ Стева-
на Здравко, Видојевиќ Петка Ранко, Вимиќ Лука Момчи-
ло, Битмер Константина Стеван, Вучковиќ Радомира Ми-
лан, Вујичиќ Богољуба Никола, Вујовиќ Драгутина Ду-
шан, Буковиќ Илије Радомир, Здравковиќ-Васиќ Адама 
Надежда, Зејак Зајка Ђорђа, Зекановиќ Ђуре Тома, Злата-
новиќ Благоја Предраг, ЖивадиновиЌ Борисава Радоје, 
Живановиќ Милисава Бранислав, Живковиќ Владимира 
Веселин, Живковиќ Борислава Златко, Журжевиќ Милу-
тина Гуја, 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ивановиќ Стевана Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Максимовиќ Атанасија Трајко, Милидраг Милана 
Слободан, Миловановиќ Милорада Светислав, Москов-
Љевиќ-Боровиќ Милана Олга, Николиќ Драгиќа Милета, 
Салевиќ Ђорђа Звонимир; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексиќ Стојадина Радош, Андриќ Мијаила Борисав, 

Бобиќ Светомира Витомир, Босниќ Јове Слободан, Ђо-
рќевиќ Драгоја Живадин, Гајиќ-Алексиќ Немање Јелица, 
Иванковиќ Драгољуба Радослав, Ивановиќ Милутина 
Сретен, Каспаровиќ Јарослава Дагутин, Крнета Милке 
Милорад, Лазиќ Миливоја Бране, Марковиќ Душана Ви-
доје, Матиќ Ивана Александар, Миќиќ Десимира Миљко, 
Миленковиќ Михаила Светозар, Пајевиќ Милосав Стани-
ша, Павловиќ Живка Живорад, Плавшиќ Живке Величко, 
Поповиќ Андрије Јанко, Рисантијевиќ Драгутина Радо-
мир, Салиховиќ Салкан Салко, Савиќ Среќка Љубомир, 
Стоиљковиќ Миливоја Радислав, Стојановиќ Војислава 
Никола, Стојановиќ Теодосија Велумир, Видојевиќ Вели-
мира Радоје, Влајковиќ Драгише Сретен, Зазиќ Витомира 
Милисав, Жебељан Стеван Драгиша, Жилиќ-Лукиќ Вели-
сава Милена, Живковиќ Драгослава Јовица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аничиќ Станка Михајло, Цекиќ Александра Момир, 

Цветков Димитра Витомир, 'НузовиЌ Илије Ратомир, 
Чварковиќ-Никезиќ Крсте Добрила, Дабовиќ Игњата Ра-
доје, Димитровиќ Живојина Зоран, Бокиќ Славимира Ми-
рољуб, Тзокиќ-Илиќ Бранислав росанда, ЂyкиЌ-PajчиЌ 
Алескандра Властимила, Илиќ Александра Милиќ, Јова-
новиќ Драгослава Драгиќ, Кандиќ Тадије Љубомир, 
Крсмановиќ Радована Драгутин, Крстиќ Ристе Десимир, 
Круниќ Радише Миле, Лугоња Милоша Стојан, Лукиќ 
Животе Живојин, Малиновиќ Аранђела Љиљана, Мар-
чиќ^уриќ Миле Милица, Мијалковиќ Новака Мирко, 
Милиќевиќ Новака Мирко, Милорадовиќ-Стевиќ Станка 
Анђелија, Митиќ Петра Радивоје, Младеновиќ Светисла-
ва Радослав, Николиќ Божидара Драгољуб, Николиќ Пре-
дана Живан, Обрадовиќ Драгољуба Милан, Орлиќ Драги-
ша Коста, Пауновиќ Величка Мподраг, Павловиќ љубе 
Богдан, Пејиновиќ Проке Петар, ПеришиЌ-МулиЌ Здрав-
ка Милеса, Петрикиќ Радивоја Ненад, Петровиќ Алексан-
дра Миодраг, Поповиќ Бранка Милан, РадојчиЌ Здравка 
Миољуб, Радојевиќ Мијата Маринко, Ракиќ Радомира 
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Стојан, Ранковиќ Станислава Живислав, Савић-Лакић Бе : 
дише Биљана, Симовиќ Радосава Владан, Смиљковиќ-Ра-
ковиќ Лазара Видосава, Спасиќ Станојка Денко, Спасоје-
виќ Миливоја Радосав, Стакиќ Милутина Миодраг, Ста-
киќ Милорада Велисав, Стаменковиќ Светомира Вито-
мир, Станкоивќ-Миличиќ Добросава Загорка, Станојевиќ 
Живомира Негован, Стевановиќ Живојина Градимир, 
Стевановиќ Милоја Живорад, Стојановиќ Живка Стојан, 
Стошиќ-Турдип Милинка Радовина, Томиќ Милана Ради-
воје, Томиќ Максима Стеван, Топаловиќ Вука Ђурђе, То-
паловиќ Вука Петроније, Вучиќевиќ-Радоњиќ Ботка 
Божанка, Вучиќевиќ Љубите Михајле, Здравковиќ Душа-
на Стојан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Ђуриќ Луке Слободан, Грујуќ Драгутина Братислав, 

Лукиќ Живка Милиќ, Матејиќ Живојина д-р Бранислав, 
Миладиновиќ Милутина Драгољуб, Милета Николе Сло-
бодан, Никодијевиќ Василија Светислав, Омиќ Данила 
Илија, Радуловиќ Марка Драгомир, Рашковиќ Милана 
Драган, Савиќ Миломира Радиша, Вељковиќ Радослава 
Милан; 

Бр. 129 
2 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 
О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стојковиќ Станимира Србољуб, 
Живковиќ Добтосава др Живота; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Паовиќ Лазара Душанка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Церовац Анѓелка Бранко, Чаировиќ-Ѓуричек Јана Је-

лисавета; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Сташиќ Димитрије Љубиша, Војновиќ Матије Вла-

да; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Кончар Петра Јадранка; 
Од СР Хрватска 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Штемберга Јосипа Феручо; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Белокрањска трикотажна индустрија „Бети" - Мет-

лика; 

О д С П А В о ј в о д и н а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во поттикнувањето на културно-просвет-
ните активности на југословенските иселеници и придонес 
кон развивањето на пријателските врски меѓу нивната се-
гашна татковина и Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Матица на иселениците на Војводина - Нови Сад; 

Бр. 130 
3 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

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 

Рау Иван Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Петрич-Пожун Рудолфа Марта; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брезник Јохан Јанез, Смердељ Едвард Јуриј; 

- ?а заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бубањ Виктор Дуња, Цестник-Заднек Иван Соња, Ко-

каљ Алојзиј Луција; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Авсец Франц Марјан, Хајдаровић Иванушич Рудолф 

Агнета, Плетерски Драго Мартина; 

О д С Р С р б 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 

Бошковиќ Алексија Страхиња, Цасојевић Драгољуб 
Александар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Љубисављевић Гаврила Мирослав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНА ЅВЕЗДА 
Милосављевић Драгомира Радмила, Мојовић 

Божидар Љубомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ериќ Новака Драгутин, Станкович Милана Миливо-

је, Стефановиќ Боре Братислав, Вучковиќ Павла Власти-
мир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Богановиќ Милана Момчило, Илиќ Василија Миод-

раг, Јаниќ Томе Предраг, Крстиќ Светислава Душан, Љу-
бисављевиќ Гаврила Милисав, Мичиќ Живојина Боривоје, 
Милосављевиќ Милутина Десимир, Милошевиќ Мирка 
Витомир, Митровиќ Јездимира Јовица, Рајковиќ Витка 
Божидар, Савиќ Здравка Нестор, Станковиќ Михајла Бо-
рисав, Станковиќ Трајка Србијанка, Стојановиќ Стојана 
Виден, Стојичиќ Душана Станоје, Вељковиќ Милорада 
Драгољуб, Вучиќ Александра Светомир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Диниќ Душана Драгољуб, Јоциќ Богосава Радомир, 

Стојановиќ Петра Вера; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Хархаји Јанко Јанко, Јаковљев Светозара Кристи-

фор; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигнувањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јањиќ Михајле Млађан, Поцрниќ Миле Никола; 

Бр. 131 
9 декември 1986 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Синан Хасани, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу СФРЈ и Источна Република Уругвај 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

КаГае1 РегпапсЈег-ЅегаИа - амбасадор на Источна Ре-
публика Уругвај во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија; 

Бр. 132 
16 декември 1986 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Синан Хасани, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 
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