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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, јПГротседзтелството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН ЦА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 

ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Општествениот план на Југосла-
вија за пе-риодот од 1981 до 1985 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
ПА републиките и покраините од 17 март 1981 го-
дина. 

П бр. бб 
17 март 1981 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Од 1976 до 1980 година се постигнати значајни 
резултати во изградбата и оживотворување^ на 
системот на социјалистичките самоуправни опште-
ствено-екпомски односи и во развојот на производ-
ните сили на општеството. Извршени се крупни 
промени во општествено-економскиот и политички-
от живот на земјата. Остварен е континуитет на 
натамошната изградба и на јакнењето на социјали-
стичкото самоуправување врз основите на идејните 
и политичките определувања на X и XI конгрес на 
СК ги Југославија. 

Стдчдоии се системски основи за непосредно 
окадување на работниците во здружениот труд со 
условите Ал стекнување: и располагање со доходот и 
fo^uriftKyjiiiirrc те-кони на општествената репродук-
ции. јм аатамшпно унапредување и развивање на 
р г-лчопрашкк-та и братството и единството на на-

- Јонитеи народностите на Југославија, на републи-
ките и на автономиите'; покраини и за натамошно 

n:i политичкиот систем на социјалиотич-
Ptvit.i слч-чупЈг. л на демократија врз основа на де-
лсдат^ки^т систем и па остварувањето на приици-
i!-.vr на 'пол жтшша работа, одлучување и одговор-
и в ! . За,!Ја,?гата е ко,чен!јата на социјалистичката 
с.-Ј wywKwm заедница и'силно е развиен системот 
на or:.t::--^народната одбрана и општествената само-
заштита 

Соцп!^л.'ст^г!кото самоуправување се потврди 
како пр^г/удги фактор за активирање на творечки-
те способности на работните луѓе во развојот на ма-
Wppnj.'MHJiTe произволни сили на општеството. ,Во 
IV.vr модЦчот петгодишен период општествениот про-
ќчѕзод ни вкупното стопанство растеше по просечна 
ГОДАшна ;стаг?ка 6д околу 5,7%, ат во општествениот 

.р (HVt, за.-што. во најголема мера придонесе 

растежот на индустриското производство за 6,9%, 
додека земјоделското производство растеше по 
стапка од 1,9%. Животниот стандард растеше гто 
стапка од околу 5,3%, вработеноста 4,0%, извозот на 
стоки и услуги 2,9%, а увозот на. стоки и услуги 
беше за 0,2? о просечно годишно помал отколку т 
претходниот период. Остварени се позитивни про-
мени во социјалната и економската структура на 
населението. 

Постигнати се определени резултати во оствару-
вањето на политиката на побрз развој на стопански 
недоволно развиените републики и на САП Косово, 
при што развојот на САП Косово значително заос-
тануваше зад предвидениот развој на оваа покраи-
на и зад остварениот развој на земјата. 

Овие резултати се постигнати во условите на 
изразени неусогласеност во стопанството и во сто-
ковиопаричните односи, на значително забавување 
на растежот на износот на стоки и услуги и други 
проблеми во развојот и на изразито неповолната 
меѓународната економска и политичка ситуација. 

Неусогласеностите на општествено-економск^уг 
развој посебно се изразени во структурата на сто-
панството, недоволното користење на расположиви-
те средства и побрзиот растеж на сите видови по-
трошувачка од реалните можности, особено инвес-
тиционата, во високата побарувачка која влијаеше 
врз забавањето на растежот на извозот и врз зголе-
мувањето на дефицитот на платниот биланс. Пре-
напрегнатоста и ^усогласеноста на стоковните и 
паричните односи предизвикуваше растројства на 
пазарот, доведуваше до висок растеж на цените и 
до инфлација и влијаеше врз животниот стандард 
на работните луѓе и граѓаните. Овие проблеми, со 
натрупувањето на материјалните неусогласености на 
развојот во подолг период, настанаа и поради тоа 
што работниците во здружениот труд не овладаа 
врз доходовни основи во целост со суштествените 
текови на општествената репродукција. 

Бавноста во остварувањето на решавачката 
улога ш здружениот труд во процесот па општес-
твената репродукција, и покрај постигнатите резул-
тати, се пројавуваше особено во решавањето за 
средствата на проширената репрод,укција; во обла-
ста па економските односи со транстпо, во примар-
ната распределба и во определувањето на другите 
услови за стопанисување: во решавањето и мсже-
тарно-кредитната политика и средствата во банки-
те; во развојот на слободната размена на трудот 
итн. Крупни проблеми се јавуваа поради нарушува-
њето на единството па југословенскиот пазар и бав-
ност во процесот па здружувањето на трудот и 
средствата, за што придонесоа диспаритетите во це-
ните и продолженото административно регулирање 
на стопанските текови. 

Дејството на економските законитости и еко-
номската мотивираност во стопанисувањето не доа-
ѓаа доволно до израз, поради што беше недоволна 
ориентацијата кон поквалитетно стопанисување и 
економско однесување на субјектите1 во донесување-
то на стопанските одлуки. 

Заради надминување на неусогласеност!^ и 
проблемите во општествената репродукција во 1980 
година се преземени определени мерки на економ-
ската политика. Иако овие мерки дадоа определе-



Страна 406 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛТПГТ НА ГФГЈ Петок, 20 март 1ЅВ1 

ни резултати, постојните всусогласности не можеа 
да бидат надминати, зашто за тоа е. неопходен по-
долг период. Поради тоа во периодот од 1981 до 1985 
година се пронесуваат некои неповолни тенденции,, 
а посебно високиот дефицит на платниот биланс, 
жусогласеноста во материјалната структура на сто-
панството и во стоковно-паричните односи, забива-
њето на стопанскиот растеж, растројствата на па-
зарот, недостигот на одделни репродукциони мате-
ријали и стоки за широка потрошувачка, високиот 
растеж на цените, на животните трошоци, инфла-
топните тенденции и падот на реалните лични до-
ходи и нивните негативни последици врз движење-
во; на: животниот стандард и др. 

Влошените меѓународни економски и политички 
однеси и текови, особено забавеното и стапици ја -
tfi п ј стопанскиот растеж на економски развиените 
ЗсМЈг! и опаѓањето на динамиката на растежот и 
неповолните трендови во меѓународната размена, 
јакнењето па протекцтуонизмот, наглиот растеж на 
целите на нафтата и високата стапка на инфлаци-
јата, t ге^тп fin л нгте финансиски текови и влошените 
r t , опи за добирање кредити и заеми, но и изрази-
те ниското учество на Југославија во светската тр-
ајни л. мораат да се земат предвид и определување-
то HI политиката на општсствено-економскиот ра -
збој на! Југославија во периодот од 1981 до 1985 го-
Д1Ч т . 

Во т а к т услови е неопходно сите самоуправни 
организации и заедници и општествено-политички-
те зседници да обезбедат остварување на политика-
та на економската стабилизација и да создаваат ус-
лови за надминување на неповолните тенденции, за 
зголемување на доходот и подобрување fca матери-
ја л nut е услови за живот и работа на роботните 
луѓе и граѓаните. 

m 
Ф Џ 

Врз основа на договорите за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1G81 до 1985 година за усогласувањето и насочува-

њ е т о на тековите на општествената репродукција, 
за политиката на развојот на економските односи 
со странство, за политиката на побрз развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на САП 
Косово, за развојот на југословенската народна ар-
мија и за утврдувањето на другите заеднички ин-
тереси и цели во областа на народната одбрана и 
безбедноста на земјата и во областа на производ-
н о т о ,на вооружување и воена опрема, Собрание-

во на' СФРЈ на седницата на Соборот на републи-
ките i и покраините од 17 март 1981 година 
ѓ-н сенова на член 286 став 2 точка 1, а во врска 
го 257 од Уставот на СФРЈ и член 112 од За -

орчјг ч.ч феновите на системот на општественото 
е и за општестве:гпот план на Југослави-

н а ј с у в а : . . 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЅА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

П Р В Д Е Л 

ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

1. Заеднички интереси и цели на развојот 

1.1. Тргнувајќи од достигнатиот степен на раз-
на производните сили на општеството, про-

м е н и т е тенденции во општествено-економскпот 
разбој и проценетите услови и можности на разве-
а т . основните определувања на XI конгрес на СКЈ 
п идеј нотполитичките ставови на XV седница на 
ЦК СКЈ, од системот на социјалистичките самоуп-
равни општествено-економски односи засновани врз 

Уставот на СФРЈ, Законот за здружениот труд и 
другите закони с а основите на системот, и од тоа 
дека натамошниот развој на социјалистичките са-
моуправни мнито:твено-окопомени односи и дослед-
нотз остварување на политиката на економската 
стабилизација претставуваат основа и пре дуслов на 
вкупниот огштсгпено-економски развиј па Ју -
гославија, а врз основа на договорите за основите 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1981 до 1985 година, се утврдуваат заедничките 
интереси и цели на општеетвено-економскиот раз-
вој но периодот од 1981 до 1985 година, и тоа: 

(1) Обезбедување на решавачка улога на работ-
ниците во здружениот труд во располагањето со 
доходот и со целокупните средства на општествена-
та репродукција - со доследно применување на 
суштинските определувања па општсствено-скопом-
скиот и политичкиот систем, со нивно поефикасно 
функционирање и натамошен развој, со самоуправ-
на интеграција на стопанството и другите општест-
вени дејности врз основа на рационална потреба на 
трудот, со здружување на трудот и средствата врз 
доходовни основи на единствениот југословенски 
пазар, со јакнење на економската мотивираност на 
работниците и со уважување на економските зако-
нитости во општествената репродукција. 

(2) Обезбедување на поусогласени односи во те-
ковите на општествената репродукција, пред сб со 
намалување на неусогласеностите во производство-
то, со воспоставување на поусогласени стоковно-па-
ричпи односи, со сведување на инвестициите и сите 
други видови финална потрошувачка во рамките на 
расположливиот доход и на материјалните можности, 
со поефикасно функционирани на единствениот 
југословенски пазар, со воспоставување на поусог-
ласени односи во примарната распределба, во обез-
бедување на интегритетот на општествените средства 
и со воспоставување на реална амортизација и ја -
кнење на материјалната основа на здружениот труд 
и, врз тие основи, создавање на услови за забавање 
на цените. 

(3) Суштествено подобрување на положбата на 
Југославија во меѓународните економски односи со 
јакнење ria извозната и конкурентната способност 
на стопанството, со позначително зголемување на 
извозот на стоки и услуги, со намалување на увоз-
ната зависност на стопанството и степенот 
на задолженоста на земјата во странство, 
со суштествено намалување на дефицитот на плат-
ниот и на девизниот биланс на Југославија и со 
обезбедување поурамнотежени економски односи со 
сите земји и региони врз основите на рамноправ-
ност и заемност на еконмските интереси и, посебно, 
со побрз и лосестран развој на економските односи 
со неврзаните земји и со земјите во развој. 

^(4) Решителна ориентација кон намалување на 
структурните неусогласеност во стопанството -
како суштество? предуслов за поусогласен, поста-
билен и динамичен развој на вкупното стопанство 
— пред с^. со побрз развој на производството и ус-
лугите што придонесуваат за зголемување на изво-
зот и за супституција на увозот, посебно производ-
ството на енергија, суровини и репродукциони ма-
теријали, храна и опрема, изградбата на магистрал-
ните сообраќајници и развојот на интегралниот 
транспорт и странскоит туризам, при поцелосно к 
порационално користење на расположивите природ-
ни извори и на општествените средства. 

(5) Постојано зголемување на доходот со пораст 
на продуктивноста на трудот, со подобро и пораци-
онално користеле на расположивите средства и со 
јакнење на другите квалитативни фактори па сто-
панисувањето, г.о воспоставување на поу ед лачени 
услови за работење и стекнување на доход, со по-
добрување на односите во распределбата на доходот 
и, врз тие основи, јакнење на акумулативнг,та и 
^продуктивната способност на организациите на 
здружен труд л поефикасно самоуправно општесч 
твено насочување на расположивата Акумулација^ 
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пред се, со здружуваше на трудот и средствата и со 
доходовно поврзувања и зголемување на учеството 
на организациите на здружен труд од материјално-
то производство во општествениот производ. 

(6) Обезбедување на повисоко техничко-техно-
лошко ниво на стопанството, пред се, со побрз раз-
вој и поцелосно применување на сопствениот науч-
но-истражувачки и развоен труд и со развој на 
производството со кое се намалува технолошката 
зависност од странство и, врз таа основа, донесу-
вање и остварување на заедничка стратегија на те-
хничко-технолошкпот развој. 

(7) Поскладен регионален развој на земјата, а 
во рамките на тоа, побрз развој на секоја стопански 
недоволно развиена република од просечниот раз-
вој на целата земја, а посебно на САП Косово, како 
изразито стопански недоволно развиена автономна 
покраина, заради намалување на разликите во сте-
пенот па стопанската развиеност во однос на просе-
кот на земјата, што е од посебно значење за оства-
рување на материјалната основа на рамноправноста 
на народите и народностите на Југославија, за уод-
начување на материјалните услови на општествени-
от живот и работа на работните луѓе и за поусогла-
сен развој на стопанството на земјата како целина. 

Остварување на најбрз развој на изразито сто-
пански недоволно развиената САП Косово и нама-
лување на разликите во нивото на развиеноста на 
оваа покраина во однос на просекот на земјата. 

(8) Натамошен растеж на продуктивното врабо-
тување, особено во стопански недоволно развиените 
подрачја на земјата. 

(9) Подобрување на условите за живот и работа, 
подигање на животниот стандард и на социјалната 
сигурност на работните луѓе и граѓаните во соглас-
ност со пиди вуду а л ната и општествената продук-
тивност на трудот, остварениот доход и расположи-
вите материјални можности. 

(10) Унапредување и заштита на човековата ж и -
вотна и работна средина, како суштествен составен 
дел на сите општествени, стопански и развојни ак-
тивности. 

(11) Натамошно јакнење на одбранбената спосо-
бност и општествената самозаштита на земјата, во 
согласност со потребите на одбраната и материјал-
ните можности, со сеопфатен развој на вооружени-
те сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и на другите компоненти на одбраната, 
како и со оспособување на стопанските и општес-
твените дејности за ефикасно спротивставување на 
сите форми на агресија. 

(12) Успешна обнова и изградба на стопанските 
објекти, станбениот фонд и другите материјални и 
општествени добра на подрачјето пострадано од зем-
јотресот во СР Црна Гора, во согласност со пропи-
сите и договорената политика. 

1.2. Остварувањето на политиката на економска 
Стабилизација е суштествен^ претпоставка за ос-
тварување на заедничките интереси и целите на 
вкупниот општествено e-vOHOAiciyt развој и значаен 
фактор за натамошен р.тзиој на самоуправните оп-
штестооно-економски односи. Во согласност со заед-
ничките интереси и цели утврдени со овој план, ; 
вкупниот општествено-економски развој и заедни-
чките мерки на економската политика и активности-
те на сите носители на планирањето треба да бидат 
во функција на остварување на политиката на еко-
номска стабилизација. 

2. Натамошен развој на социјалистичките самоуп-
равни општествено-економски односи 

2.1. Натамошниот развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи заради 
обезбедување на решавачка положба и улога на ра-
ботниците во здружениот труд во стекнувањето и 
располагањето со доходот и со целокупните сред-
ства на општествената репродукција е траен заед-

нички интерес и основа на вкупната политика на 
општествено-економскпот развој на Југославија, кој 
ќе се оствари, пред се: 1) со доследна примана и; 
поефикасно функционирање на политичкиот и оп-
штествено-економскиот систем на социјалистичкото 
самоуправување и со натамошно унапредува.ње нА 
неговите институции; 2) со промена на односите вб 
распределбата на националниот доход заради зголе-
мување на средствата со кои непосредно распола-
гаат работниците во здружениот труд; 3) со разви-
вање на здружува н,ето на трудот и средствата и со 
натамошно поврзување "на организациите на здру-
жен труд врз доходовни односи на единствениот 
југословенски пазар, при уважување на економски-
те законитости со општествената репродукција. 

2.2. Делегатскиот систем ќе се развива поната-
му како широка и масовна основа на самоуправната 
организираност на општеството и на демократско^ 
одлучување на работните луѓе и граѓаните за сите 
суштествени прашања од економскиот и општестве-
но-полптичкиот живот. Во организациите на здру-
жен труд, во другите самоуправни организации и 
заедници и во општествено-политичките заедници 
ќе се обезбеди р а б о в и т е луѓе и граѓаните поцелос-
но да одлучуваат за општествените работи. Посебно 
внимание ќе му се посвети на унапредувањето и 
развивањето на колективната работа, одлучувањето 
и одговорноста во сите самоуправни организации и 
заедници и во општествено-политичките заедници, 
а особено во извршните и управните органи, што ќе 
придонесе за натамошно афирмирање на делегат-
скиот систем во практиката, како и за поцелосно 
овладузлње на работните луѓе со процесот на ре-
про:^: ' : -Гата и со одлучувањето во сите друга под-
рачја на општествениот живот и работа. 

2.3. Натамошниот развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи ќе се 
обезбеди, во прв ред, со доследна примена и доград-
ба на системските решенија, со разработка на ме-
ханизмите и со дополнување на инструментите за 

' нивно спроведување и со утврдување на соодветни 
основи на заедничката економска политика, посеб-
но на подрачјето на системот на цените, на системот 
на економските односи со странство, монетраниот и 
кредитниот систем, даночниот систем и на системот 
за резерви. 

2.4. Една од приоритетшгге задачи во натамош-
ниот развој на социјалистичките самоуправни оп-
штествено-економски односи ќе биде поширокото и 
поцелосно развивање на самоуправните односи во 
стекнувањето и располагањето со доходот и со це-
локупните средства на општествената репродукција -
и, врз таа основа, здружувањето на трудот и сред-
ствата, како основна форма на самоуправното на-
сочување на општествената акумулација, заради 
што ќ е \ е создаваат услови за доследна примена на 
системските решенија. Суштествени компоненти на 
тоа се самоуправното поврзување и здружување на 
основните и други организации на здружен труд ме-
ѓусебно зависни во процесот на репродукцијата, ме-
ѓусебното усогласено и заедничко планирање и ос-
тварувањето на плановите, стекнувањето на заедни-
чкиот приход и заедничкиот доход и, врз таа осно-
ва, воспоставуван.ото на самоуправна поделба на 
трудот, поефикасното користење на расположивите 
средства, побрзиот технички и технолошки развој, 
подигањето на продуктивноста на трудот и јакне-
њето на другите квалитативни фактори на стопани-
сувањето и развојот. 

2.5. Организациите л а здружен труд, другите са-
моуправни организации и заедници и општествено-
-политичките заедници ќе ,создаваат услови за да 
се обезбеди доследна примена на системот на само-
управното општествено планирање и посебно за да 
се извршат обврските преземени со самоуправните 
спогодби и со договорите за основите на плановите. 
Врз таа основа ќе се обезбеди поголема меѓусебна 
усогласеност и остварливост на сите планови, како 
и поцелосна заснованост на плановите на општес-
твено-политичките заедници врз плановите на са-
моуправните организации и заедници. Ќе се созда-
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ваат услови и ќе се обезбеди подготовката, донесу-
вањето и остварувањето на плановите да се засно-ч 
ваат врз доследната примена на системските реше-
даја и плановите да се усогласуваат со новите соз^ 
лани ја за материјалните можности и за општествен 
но-економските движења. Ќ е се обезбеди натамош-
на разработка на методологијата на самоуправното 
планирање. 

2.6. Со дослено применување на самоуправните 
механизми и со нивна натамошна разработка ќе се 
обезбеди водечка улога на здружениот труд во од-
лучувањето за средствата во банките и за монетар-
но-кредитниот систем. Ќ е се обезбеди суштинска 
самоуправна трансформација на банките и на од-
носите во нив за да станат тие во полна мера ф и -
нансиски асоцијации на здружениот труд, што тре-
ба да овозможи и побрз развој па интерните банки, 
ќ е се забрза работата врз реформата на емисиоииот 
механизам во согласност со правата на основните 
организации на здружен труд да располагаат со п а -
ричните средства за финансирање на текуштата 
репродукција и кои тоа ќе се приспособат инстру-
ментите на монетарниот, кредитниот и банкарскиот 
систсм, за да се надминат класичните кредитни 
форми и високата задолженост на стопанството и 
да се за јакне самофинансирање^ на организациите 
на здружен труд. 

2.7. Со натамошниот развој на социјалистичките 
самоуправни општеетвено-економски односи ќе се 
создаваат услови за слободно движење на трудот, и 
средствата и за нивно здружување без територи-
јално и гранско ограничување, за слободна размена 
ца стоки, услуги, научни достигања и стручни ис-
куства и за решително надминување на појавите на 
регионално затворање на пазарот и монополска по-
ложба на одделни организации. Ќ е се забрза про-
цесот на доходовно поврзување на производствени-
те и прометните организации на здружен труд и, 
Брз таа основа, ќе се унапредува заедничкото пла -
нирање и преземањето на ризиците во работењето. 

Административната регулатива на општествено-
-политичкЈгте заедници и на нивните органи ќе се 
сведува на неопходната мера, во рамките на устав-
ните и со закон утврдените функции, за да се овоз-
можи поцелосно самоуправно уредување на односи-
те во општествената репродукција и дејствување на 
економските законитости. 

Ќе се обезбеди доследна примена на системот 
па цените и надминување на административното ре -
Јулирање на односите во примарната распределба 
и на пазарот за да го остварат работниците, во здру-
жениот труд, работните луѓе и граѓаните своето 
право и должност самоуправно да ја уредуваат це-
лината на односите на пазарот и условите за разме-
на на производи и услуги. Посебно ќе се развива и 
унапредува работата на заедниците за цени. 

2.8. Со примената и доградбата на системот на 
економските односи со странство, ќе се обезбеди 
здружениот труд непосредно да располага со оства-
рените девизи и со самоуправни спогодби во рам-
ките на самоуправните интересни заедници за еко-
номски односи со странство да ги преземе правата, 
обврските и одговорностите во остварувањето на 
политиката на развојот на економските односи со 
странство. Меѓусебно усогласените планови на ор-
ганизациите на здружен труд за развој на економ-
ските односи со странство и, врз таа основа, склу-
чените самоуправни спогодби за меѓусебното уре-
дување на соодветните материјални и општествено-
економски односи ќе претставуваат основа за утвр-
дување на платно-билансните позиции на републи-
ките и на автономните покраини и платниот биланс 
на земјата ќе ги определуваат вкупните односи на 
тоа подрачје во републиките, автономните покраи-.-
ни и федерацијата. Со тоа ќе се надминува и тен-
денцијата за претворање на платнобилансните и де -
бизнобилансните позиции на републиките и на ав^ 
Аоиомните покраЈѕни s o Нивни платни и- девизни бич 
Лавон. 

Организациите на здружен труд ќе бидат основ-
ни носители на правата и обврските во врска со за-i 
должувањето во странство, со тоа што критериуми-, 
те за задолжување во странство ќе се утврдат ед 
договор на републиките и-автономните покраини и 
ќе се разработат во самоуправни спогодби во. рамки-
те на соодветните интересни заедници, а правото на 
задолжување на организациите на здружен труд во 
странство ќе се утврдува врз оенова на нивната 
способност обврските спрема странство да ги нами-
руваат со сопствените односно заеднички стекнатите 
девизи, со приливот од работењето со странство, ка-
ко и со купување девизи на девизниот пазар.. . 

2.9. Ќ е се обезбеди решавачка улога на здру-
жениот труд во проширената општествена" релро^ 
дукција, со ангажирање на сите самоуправни носи-
тели на планирањето и со преземање на мерки на 
економската политика, со што ќе се овозможи; (I) 
одлуките за инвестициите да се засноваат врз непо-
средните интереси на работниците во здружениот 
труд и врз доходовното поврзување и здружување 
на трудот и средствата на организациите на здру-
жен труд па единствениот југословенски пазар; (2) 
заштита на интегритетот на општествените - сред-
ства за производство и нивно обновување во согла-
сност со технолошкиот прогрес и со јакнењето на 
материјалната основа на здружениот труд со вове-
дување на економска амортизација; (3) суштествехш 
промени во распределбата на доходот во корист на 
јакнењето на материјалната основа на здружениот 
труд. 

2.10. Ќе се обезбеди непосредна и решавачка 
улога на работниците во издвојувањето од доходот 
за задоволување на личните, заедничките и' општи-
те општествени потреби. Ќ е се извршат соодветни 
промени во системот на даноците и придонесите з а -
ради применуЕ,ање на принципите на слободната 
размена на трудот и на социјалистичката солидар-
ност. Ќ е се разработи и усогласи системот на ф и -
нансирање на општествено-политичките заедници 
со материјалните можности на производството, со 
барањата на политиката на економска стабилизаци-
ја и со натамошниот развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи. 

Со општествени договори, самоуправни спогод-
би и други самоуправни акти ќе се развива приме-
ната на принципот на распределба според резулта-
тите од трудот и ќе се усогласува распоредувањето 
на чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во рамките на остварениот доход и 
во зависност од придонесот на работниците во соз-
давањето на тој доход. Унапредување на распре-
делбата според трудот и резултатите од трудот, 
iign распоредувањето на чистиот доход и р?.епред-
делбата на средствата за лични доходи, треба за се 
обезбеди со поголемо вреднување на произболгтве-
ниот и кредитниот труд, новаторството и рацивна-
лизаторството и работата под отежнати услови; по-
голема усогласеност на основите и мерилата за 
вреднување на работите, задачите и резултатите 
од трудот помеѓу организациите на здружен труд 
од исти дејности, гранки и групации и помеѓу раз -
личните дејности на здружениот труд. 

Растежот на продуктивноста на трудот и зголе-
мувањето на доходот и поефикасното стопанисува-
ње во целост треба да ги определуваат рамките па 
економската и социјалната солидарност и на соци-
јалната политика за да се создаде материјална ос-
нова за доследно остварување на уставното опре-
делување работниците во здружениот труд да" би-
дат решавачки субјекти на социјалната политика. 

2.11. Системот на информирањето ќе се усовр-
шува врз современи основи за да стане интегрален 
дел на целокупниот демократски механизам за 
усогласување на интересите и да овозможи што! 

. доквалификувано самоуправно : одлучување на ран 
Вотките луѓе? to граѓаните. 
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Ѕ. Усогласување и н а с о ч у в а м па тековите па оп-
штествената репродукција 

3.1. Материјалните текови на репродукција 

3.1.1. Обезбедувањето на усогласени материјал-
ни односи во општествената репродукција, како ос-
новен услов за успешно урамнотежување на сто-
ковпо-паричните односи и за сведување на глобал-
ната побарувачка во рамките на реалните матери-
јални можности, претставува стожер на политика-
та на економска стабилизација и на подобрувањето 
на положбата на Југославија во меѓународната по-
делба из трудот и на другите заеднички интереси 
и цели на опттествено-економскиот развој на Ј у -
гославија. Re се воспостават поусогласени материи, 
јални односи на општествената репродукција, пред 
се. со побрзо развивање на дефицитарното и друго 
производство и на услугите што можат да придо-
несат за подобрување на положбата на Југославија 
во меѓународната поделба на трудот, со што ќе се 
создава простор за побрз растеж на извозот. 

Основните услови и процените на можностите 
определуваат нешто позабавен вкупен материјален 
развој отколку во претходниот период. Развојот во 
значително поголема мера мора да се потпира врз 
'реалната домашна акумулација и расположивите 
ресурси, додека странските средства ќе се користат 
првенствено за финансирање на заедничките раз -
војни приоритети. 

Се проценува дека реалниот општествен произ-
вод ич вкупното стопанство треба да расте просеч-
но годишно околу 4.5%, индустриското производ-
ство околу 5.0% и земјоделското производство око-
лу 4.5%. Поради ограничените можности за задол-
жување во странство, вкупните расположиви сред-
ства за финална потрошувачка ќе растат 2.8% 
просечно годишно, што во целост определува и ра-
стежот на финалната потрошувачка да биде поба-
вен од растежот на општествениот производ. 

Зголемувањето на општествениот производ тре-
ба да се оствари со просечен годишен растеж на 
вработеноста околу 2.5% и на продуктивноста на 
трудот околу 2%. Реалните лични доходи ќе се 
зголемуваат, во согласност со порастот на продук-
тивноста на трудот, до 2%. Реалниот извоз на стоки 
и услуги треба да расте,ло стапка од на јмалку 8%, 
а увозот по стапка од 1.111'о просечно годишно. Б р у -
то инвестициите во основни средства треба да се 
зголемуваат за 1,5% просечно годишно, стопанските 
инвестиции 2.3%, а пестопанските инвестиции реал-
но не треба да се зголемуваат. Во рамките на не-
стопанските инвестиции, станбената изградба треба 
да се зголемува околу 2.5% просечно годишно, уче-
ството на вложувањата во непроизводствени наме-
ни и ??а вложупањата во општествени дејности во . 
вкупните инвестиции треба да биле пониско откол-
ку во претходниот петгодишен перу год, со тоа што 
да се води селективна политика на тие вложувања. 
Реалниот обем на вложувањата за општоопштес-
тпсии потргчж позначително ќе се намали во однос 
на пепчодот оц 1976 до 1980 година. 

Забивањето на растежот на стопанските и на-
малувањето на нестопанските инвестиции' (освен 
станбената изградба), при рационално инвестирање 
и неопходен оптимален избор на'Правците на вло-
жувањата . ќе биде една од значајните компоненти 
на политиката на економската стабилизација. Со а к -
тивности и мерки на сите субјекти на стопанисува-
н-ото ќе се обезбеди значително поекономично и 
порационално ангажирање на обртните средства. 

Со јакнење на процесот на здружување на тру-
дот и средствата, со максимално развивање на до-
ходовните односи, со доследна примена на систе-
мските решенија, со заеднички мерки на економ-
ската политика, а посебно со сведување на сите ви-
дови внатрешна потрошувачка во реалните . мате-
ријални рамки, како и со рационално инвестирање 
и п о п о в о л н о користење на расположивите капаци-

ти ќ е се создадат потребните услови значително дас 
се стабилизираат стопанските текови, да се забрза 
процесот на отстранување на основните диспорпор-
ции во материјалната структура на стопанството, 
да се зголеми извозот, суштествено да се намали 
увозната зависност на клучните сектори на репро-
дукцијата и задолженоста на земјата да се сведе 
во рамките на платнобилансните молсности. 

3.1.2. Поради намалено ангажирање на стран-
ски средства суштествено ќе се измени структурата 
на вкупно расположивите средства за финална 
потрошувачка со зголемување на учеството на до-
машните средства. 

Во рамките на растежот на вкупните средства 
за фина ЛЕШ потрошувачка за 2.8% просечно годиш-
но, со политиката на распределба на општествениот 
производ и за доходот, ќе се обезбеди животниот 
стандард во целост да расте по стапка од 2t7Vt 
просечно годишно. Личната потрошувачка ќе расте 
по стапка од З,О /̂о, а општествениот стандард 1,5Vi 
просечно годишно. Материјалните трошоци на з а -
едничката потрошувачка ќе се зголемуваат околу 
2,5% просечно годишно. 

Растежот на општата потрошувачка од 1,5% 
просечно годишно ќе биде значително побавен од 
другите видови финална потрошувачка. 

Вложувањата во материјални резерви ќе се ' 
зголемуваат околу 4,1% просечно годишно, при по-
стојано подобрување на нивната структура, а во 
согласност со политиката на стабилизација и одр-
жување на потребниот обем и квалитет на резер-
вите. 

3.1.3. Со постабилен стопански развој, поусогла-
сени стоковно-парични односи и поадекватна поли-
тика на примарната, секундарната и интерната 
распределба на доходот ќе се создаваат услови за 
позитивни промени во структурата на куповните 
Лондови. Со политиката на распределба на доходот 
ќе се обезбеди средствата за акумулација да растат 
побрзо од средствата за лични доходи и за општи 
општествени и заеднички потреби, така што купов-
ните фондови и финалната побарувачка да растат 
побавно-од општествениот производ и национал-
ниот доход. Во структурата на куповните фондови, 
извозот на стоки и услуги ќе се зголеми од 17,8% 
во 1980 година на 21,6% во 1985 година, при нама-
лување на учеството на сите видови домашна по-
барувачка изземајќи ги в л о ж у в а н а т а во тра јни 
обртни средства. 

3.2. Производствена ориентација и структурни про-
мени 

3.2.К Во насочувањето и усогласувањето на те-
ковите па општествената репродукција тежиштето 
ќе биде врз создавањсто услови за намалување на 
структурните, неусогласеност!!, односно врз подо-
брувањето на материјалната структура на стопан-
ството и јакнењето на извозната способност на сто-
панството, за побрзо приспособување на производ-
ството кои барањата па домашниот и странскиот 
пазар, за поширока кооперација и поврзување на 
организациите на здружен труд во земјата, како и 
за остварување на посложени Форми па соработка 
на домашните" организации на здружен труд со 
деловните партнери во странство. 

Заради подобрување на материјалната струк-
тура на стопанството, заеднички интерес и задача 
е побрзиот развој, особено на: производството и ус-
лугите со кои се постигнуваат позначајни резулта-
ти РО извозот и во намалувањето на увозот на сто-
ки што во земјата можат да се произведуваат и се 
решаваат платнобилаисните проблеми на земјата; 
енергетиката, со користење на сопствени енергет-
ски извори; производството на суровини и примар-
ни производи, посебно на секторот на основните 
метали, неметалите. ч дефицитарните базни хемис-
ки производи; производството на храна, а посебно 
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основни земјоделски и основни прехранбени произ-
веди: производството на опрема и постројки со кои 
се обезбедува повисоко техничко-технолошко ниво 
и се унапредува структурата на извозот; магис-
тра.лните сообраќајници и интегралниот транспорт. 

. Поуспешно и поинтензивно вклучување на ј у -
гословенсково стопанство во меѓународната поделба 
на трудот е примарна задача во усогласувањето на 
тековите па општествената репродукција, што ќе 
се остварува, во прв ред, со постабилен развој на 
вкупното стопанство, со суштествено зголемување 
на изводот на стоки и услуги, со освојување и раз-
вивање на производството на производи и репро-
дукциони материјали што можат да го супституи-
раат увозот, со релативно намалување на задол-
женоста спрема странство и со поголемо потпирање 
врз сопствените техничко-технолошки достигања. 

Решителната ориентација кон намалување и 
надминување на структурните неусогласеност во 
стопанството и побрзото осовременување на стопан-
ската структура ќе придонесат за подобрување на 
положбата на југословенското стопанство во меѓу-
народната поделба на трудот, како примарна зада-
ча - на усогласувањето if насочувањето на тековите 
на општествената репродукција. Со постигање на 
подобар асортиман и со подигање на техничко-тех-
нолошкото ниво на производите и другите услови 
што обезбедуваат јакнење на конкурентната спо-
собност на светскиот пазар ќе се придонесе за на-
малување на увозната и технолошката зависност 
на стопанството од странство и за релативно нама-
лување на задолженоста во странство. 

Со самоуправните спогодби на организациите 
на здружен, труд од преработувачката индустрија 
и па производителите на суровини и репродукцио-
ни материјали ќе се утврдат потребите во суровини 
и репродукциони материјали и, со здружување на 
трудот и средствата врз доходовни основи, ќе се 
создадат услови за отстранување на неусогласено-
ста помеѓу капацитетите за производство на суро-
вини и репродукциони материјали и преработувач-
ките капацитети заради зголемување на извозот и 
намалување на увозната зависност. 

Ќе се поттикнува поголемата ефикасност и 
Јакнењето на квалитативиите фактори на стопа-
нисувањето и развојот и, врз таа основа, стекнува-
њето на поголем доход, ^потполното и поефикасно 
користење на производствените ресурси, располо-
живите капацитети, кадровскиот потенцијал и про-
наоѓаштвото и другите домашни фактори на произ-
водството, а посебно побрзиот развој и поголемото 
користење на сопствената технологија и опрема во 
земјата, во извозот и во изведувањето на инвести-
циони работи во странство. 

Во услови на неопходно забавање на реалниот 
растеж на инвестициите во основни средства ќе се 
преземаат мерки и ќе се поттикнуваат настојува-
њата да се обезбеди врз самоуправни основи на ј -
голем дел од општествената акумулација и од 
странските инвестициони средства да се насочи во 
објектите за производство и во услугите кои се ус-
лов за отстранување на основните неусогласеност 
во стопанската структура и- што придонесуваат за 
зголемување на изпозот и супституција на увозот и 
за зголемување на доходот. Значително ќе се нама-
ли растежот на вложувањата во преработувачките 
капацитети, ^ освен за намените утврдени во точка 
3.5.2. ед овој план. Во тие рамки, основната ориен-
тација треба да биде кон вложувањата со кои се 
лсзооругп структурата во преработувачката индус-
трија. Суштествено ќе се намали уделот на вложу-
гањгта во градежни работи, непроизводствени на-
мени, и во нестопански дејности. Во политиката на 
инвестирање треба повеќе да дојдат до израз вло-
жувањата во реконструкција к модернизација на 
капацитетите со кои со обезбедува подигање на тех-
иичко-технолошкото ниво на стопанството. 

3.2.2. Растеж на вкупното индустриско произ-
водство Ќе се обезбедува со зголемување на про-

дуктивноста на трудот и со поголемо користење на 
расположивите производствени потенцијали. Зара -
ди создавање поповолна структура на производ-
ството ќе се забрза завршувањето на изградбата на 
капацитетите што придонесуваат за отстранување 
на структурните неусогласеност и за јакнење на 
извозната сопосбност на стопанството. 

Со заедничката политика на развојот и со здру-
жување на трудот и средствата врз самоуправна 
основа ќе се обезбеди насочување на расположиви-
те средства за инвестиции, првенствено кон завр-
шување на изградбата на капацитетите за произ-
водство на енергија, основни суровини и репродук-
циони материјали, како и на капацитетите што ќе 
ја јакнат извозната способност на индустријата и 
ќе придонесуваат за намалување на дефицитот на 
платниот биланс. Освен тоа, 'напорите ќе бидат на-
сочени кон јакнење на квалитативните фактори на 
стопанисувањето и зголемување на продуктивноста 
на трудот, со јакнење на доходовната мотивираност 
и со интензивирање на стопанисувањето. 

Во производствената ориентација во индустри-
јата треба да се обезбеди зголемување на производ-
ството наменето за извоз и отстранување на заоста-
н у в а њ е ^ на производството на суровини и репро-
дукциони материјали во однос на преработувачките 
капацитети, како и надминување на структурните 
неусогласеност во преработувачката индустрија и 
во одделните економско-технолошки целини, со 
зголемување на производството, особено на: делови 
и склопови во индустријата на преработка на ме-
тали, руди, к о н ц е н т р а т и полуфабрикати на цр-
ната и обоената металургија, вештачки материјали, 
синтетички влакна, синтетички каучук, одделни 
фармацевтски суровини и земјоделско-прехранбени 
производи и, врз таа основа, да се обезбеди побрза 
супституција на увозот. 

Заради обезбедување поголем удел на домаш- -
ните суровини и енергија во снабдувањето на сто-
панството, ќе се утврди заедничка политика и дол-
горочна програма на истражувањето на енергетски-
те, минералните и други суровини и начинот на 
финансирање на тие истражувања. Ќе се унапре-
дува експлоатацијата на минералните суровини со 
интензивирање на нивното користење и со модер-

' низација на капацитетите за нивно збогатување а 
примарна преработка. 

Со активности и мерќи ќе се обезбеди подобро 
собирање и користење на отпадните и секундарните 
суровини, особено на дефицитарните. 

3.2.2.1. Основното тежиште во развојот на енер-
гетиката ќе биде врз: 

1) потпирање во најголема можна мера на до-
хташните извори на енергија; зголемување иа сте-
пенот на искористувањето на енергијата во произ-
водството, транспортот и потрошувачката; зголему-
вање на истражувањата заради одржување и i rn -
лемување на нивото на резервите на нафта, ггс, 
јаглен и нуклеарни суровини; истражувања и под-
готовка за воведување во експлоатација на масле-
ните^ шкрилци; истражувања и побрзо воведување 
во 'потрошувачка на неконвепционалните видови 
енергија, посебно соларната, на ветерот, геотермал-
ната и енергијата на биомасите и зголемување на 
истражувањата на енергетските суровини во стран-
ство; 

2) изградба на рудници за јаглен со површин-
ски и јамски коп, при зголемување на вложувања-
та во модернизацијата на јамските рудници за ја-
глен; изградба на капацитети за експлоатации на 
наоѓалиштата на сурова нафта и гас во земјата и 
странство; производство на нуклеарни суровини и 
развој на сопствената технологија за производство 
на опрема за нуклеарните централи и освојување 
на технологијата на нуклеарниот горивен циклус; 
изградба на капацитети за производство на елек-
трична енергија со користење на домашните изво-
ри; развивање на достојните и изградба на нови 
Капацитети за производство на енергетска опрема, 



Петок, 20 март 1081 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 — Страна 4ЛЛ 

погон П за користење на домаипште енергетски 
потенцијали; изградба на капацитети за производ-
от?^ на електрична енергија во комбинирано ПЈЛ-
ИЈОП5ГТГО со производството на топлотна енергија 
за т иполошки игли и за з,агревање на станбени и 
Д.М^РНП простории; 

завршување на изградбата и комплетирање 
на југословенската мрежа за пренос и трансформа-
ција на електрична енергија; изградба на диспе-
черски центри за управување со електроенергет-
скиот систем во целост; забрзана изградба на ка -
пацитетите за секундарна преработка на нафтата, 
за да се на.мали на најмала можна мера производ-
ството на мазут; унапредување на технологијата 
за добивање гас од домашен јаглен и на другите 
видови облагородување на јагленот; развивање на 
технологијата и производството на опрема за заш-
тита на човековата животна и работна средина и 
рационално користење на енергијата. 

Тргнувајќи од енергетскиот биланс на Југосла-
вија, кој се донесува врз основа на самоуправно 
усогласените енергетски биланси на републиките и 
на автономните покраини, ќе се создаваат услови 
за воспоставување и функционирање на енергет-
скиот систем и за создавање резерви на енергија 
за снабдување во сите услови, а во согласност со 
материјалните и техничките можности. 

' Републиките и аглономните покраини ќе ги 
поттикнуваат самоуправните организации и заед-
ници од областа на енергетиката да ги обезбедуваат 
со самоуправни спогодби вкупните потреби на сто-
панството и па населението во енергија, утврдени 
со енергетскиот биланс. 

Производството на електрична енергија ќе се 
обезбеди, во најголемиот дел, врз база на домашни-
от јаглен и хидроенергија. Нема да се градат нови 
термоцеитрали на течгги горива, а постојните капа-
цитети на мазут односно договорените капацитети 
во изградба ќе се користат само кога потребите во 
електрична енергија не можат да се намират од 
расположивите капацитети на хидроцентрали^, 
телми^ептралите на јаглен и нуклеарните централи 
освен таму каде што производството на електрична 
енергија е споено во процесот со производството на 
технолошка пареа и топлотна енергија за греење, 
доколку не е молено технички и економски рацио-
нално тоа производство да се супституира со енер-
гија од други извори. 

Со предвидената изградба на нови електроенер-
гетски капацитети од 7.805 MW, вкупните капаци-
тети во 1983 година би се зголемиле на 21.500 MW. 
Со тоа би се овозможило стабилно и квалитетно 
си абдула м,е на потрошувачите со електрична енер-
гија, вклучувајќи ги и резервите, и би се создале 
можности за економски оправдана замена на дел 
од потрошувачката на увозни течни и гасовити го-
рива со домашна.енергија. 

Републиките и автономните покраини ќе презе-
маат мерки, во рамките на своите овластувања, са-
моуправните организации и заедници од областа на 
енергетиката да ги обезбедат вкупните договорени 
потреби на стопанството и на населението во 
електрична енергија. Самоуправните организации и 
заедници, по пат на меѓусебно усогласени планови 
на развојот во рамките на единствениот енергетски 
биланс и на енергетскиот биланс на секоја репуб-
лика и автономна покраина, ќе ги утврдат потреби-
те и можностите за производство на електрична 
енергија од сопствени извори, делот на електрична 
енергија кој недостига и што треба да се обезбеди 
надвор од подрачјето на односната република и ав-
тономна покраина и обемот и динамиката на изгра-
дбата на нови електроенергетски капацитети за за -
доволување на вкупните потреби во електрична 
енергија. 

Развојот на мрежата за пренос и трансформа^ 
ција на електричната енергија и изградбата на ди-
спечерски центри за управување со електроенер-i 

гетскиот систем ќе се усогласува со расположивите 
капацитети за производство на електрична енерги-
ја и со потребите за рационално функционирање 
на единствениот електроенергетски систем па зе-
мјата и за обезбедување на потребната потрошу-
вачка. Ќе продолжи изградбата на далноводи (230, 
220, 110 KV) и други објекти што го поврзуваат 
електроенергетскиот систем. 

Ќе се преземаат ,мерки и други активности за-
ради поттикнување на организациите на здрдужен 
труд и нивните самоуправни интересни заедници 
во подрачјата дефицитарни во електрична енергија 
и јаглен да го обезбедат делот на сопствените по-
треби што им недостига, пред сЅ, со здружување 
на средствата заради изградба на капацитети за 
производство на хидроенергија и термоепергија во 
подрачјата тито располагаат со значајни резерви во 
хидрогтотенцијал и јаглен, утврдувајќи ги притоа 
меѓусебните права, обврски и одговорности. 

Со договор на републиките и на автономните 
покраини ќе се утврдат мерките за интензивирање 
на истражувањата и за експлоатација на нуклеар-
ните суровини, ќе се изврши избор и ќе се развива 
технологијата на нуклеарниот горивен циклус и ќе 
продолжи проектирањето и развојот на производ-
ството на материјал г, опрема за нуклеарните цен-
трали ч ќе започнат подготовките за- и-зградба на 
нуклеарни централи. 

Потполното обезбедување на енергија од до-
машни извори бара производството па домашен 
јаглен до 1985 година да се зголеми на 82 милиони 
тони. Таков пораст на производството делумно мо-
же да се реализира со реко-нструкција и модерни-
зација на постојните капацитети, при интензиви-
рање на производството на квалитетен и облагоро-
дување на нискокалогичниот јаглен и изградба на 
нови капацитети на рудници со вкупно производ-
ство од околу 32 милиони топи. 

Ќе се испитаат можностите и ќе се утврди про-
грамата за повеќенаменска употреба на јагленот од 
гледиштето на неговата натамошна преработка (су-
шење, брикетирање и др.) и производството на гас. 

Републиките и автономните покраини ќе пре-
земат мерки самоуправните организации и заедни-
ци, врз основа на меѓусебно усогласени планови 
на развојот, да ги утврдат потребите и можностите 
на производството на јаглен за производство на 
електрична енергија за потребите на индустријата 
и широката потрошувачка и, врз таа основа, да ги 
регулираат меѓусебните права, обврски и задачи, 
пред сб, со здружување на трудот и средствата врз 
доходовна основа. 

При интензивираibe на истражувањето на наф-
та и гас во земјата и во странство за сопствени по-
треби, г/^оизводстоото па домашна сурова нафта ќе 
се зголеми најмалку на пет милиони тони до 1985 
година, а увозот на сурова нафта ќе се усогласува 
со нлатнобил а нотите можности на земјата и со пот-
ребите на секое подрачје во рамките на договоре-
ните количества утврдени со енергетскиот биланс 
на земјата, како и со мерките за штедење, така што 
во 1985 година да се увезе најмногу до 14 мил. тони 
нафта. Предност во користењето на расположивите 
количества нафта ќе имаат технолошките потреби, 
со тоа што првенствено да се обезбедат потребите 
на петрохемијата во суров бензин и извозот врз 
основа на постојните договори за заедничко вло-
жување. Со завршувањето на изградбата на секун-
дарните капацитети за преработка ќе се подобри 
рандманот на искористувањето на нафтата, така 
што учеството на мазутот да биде под 20в/в. 

Републиките и автономните покраини ќе пре-
земаат мерки самоуправните организации и заед-
ници да ја обезбедат вкупната договорена потро-
шувачка на нафтени деривати и кокс на својата 
територија, утврдена во енергетскиот биланс на 
земјата, а во рамките на договорените можности за 
увоз на нафта^ нафтени деривати и јаглен за кок^ 
Бирање во платниот и девизниот биланс на Југос-
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давија и во платнобмлансните и девизнобилапстште 
позиции на републиките и на автономните покра-
ини. 

Со интснзиспрзње на истражуван.ата ќе се обез-
беди . 1 poi пводстсо на природен гас LO земјата од н а ј -
малку 5 млрд. Nm' во 1985 година. 

Ќе се донесе заедничка програма за истражу-
вање и воведување на алтернативни видови енер-
гија, од кои се очекува производство во 1985 годи-
на најмалку 0,5в/о од вкупно предвидената по-
трошувачка. 

Во согласност со енергетската политика ќе се 
обезбеди рационална потрошувачка и штедење на 
енергијата, а посебно на нафтата и гасот. Секаде 
каде што е тоа технички и технолошки изводливо 
и економски оправдано ќе се врши замена на енер-
гетската потрошувачка на мазут со јаглен и со дру-
ги видови домашна енергија. Re се создаваат ус-
лови за побрз развој на производството на јаглен, 
природен и технички гас, нафта и енергија од дру-
ги д о д а т н и извор)!. 

Врз основа на самоуправно усогласените енер-
гетски биланси во републиките и во автономните 
покраини, ќе се донесе енергетскиот биланс на зем-
јата за периодот од 1981 до 1985 година, со кој ќе 
се утврдат потребите на стопанството и на население-
то во електрична енергија, јаглен, природен и техни-
чки гас, нафта и нафтени деривати и други видови 
енергија, по енергетски гранки и по републики и 
автономни покраини. Со енергетскиот биланс за 
секоја република и автономна покраина ќе се утвр-
ди производството, потрошувачката, делот на енер-
гија што им недостига и што секоја република и 
автономна покраина треба да го обезбеди од други 
извори надвор од своето подрачје, увозот и извозот, 
соодветните расположиви капацитети за производ-
ство, пренос и преработка, меѓурепубличко-покра-
инската размена на енергија и потребата од изград-
ба на нови капацитети со кои ќе се обезбедат про-
ценетите потребни количества енергија во 1985 го-
дина. Тргнувајќи од тој биланс, секоја година ќе 
се донесува посебен енергетски биланс на земјата. 

Ќе се донесе долгорочна политика на развојот 
на енергетиката до 2000 година, и во тие рамки до-
говорениот енергетски биланс, со кој ќе се утврдат 
Основните правци на развојот на одделни видови 
енергија, енергетските потреби и можностите за пре-
к и н од. користење на увозни на користења на дома-
шни извори енергија, водејќи сметка за економските, 
техничко-технолошките и еколошките критериуми. 

Увоз на енергија за потребите утврдени во 
енергетскиот биланс може Д! се врши само до ни-
вото утврдено во платниот биланс на земјата, одно-
сно во платпобилансните позиции на републиките 
и на автономните покраини. 

Со политиката на цените ќе се воспостават 
соодветни парптети на цените па одделни видови 
енергија и потрајно ќе се насочат потрошувачите 
кои. потрошувачка во согласност со општата раци-
онализација и штедење на енергијата, посебно уво-
зната, и кон неопходните измени во структурата 
на изворите на енергија. 

3.2.2.2. Во развојот на производството на суро-
вини и репродукционен, материјал тежиштето е 
врз истражувањето на рудните резерви, изградбата 
на рударски и топилнича реки капацитети, облаго-
родува њето и збогатувањето на железната руда, 
обоените метали и неметалите и кон изградбата на 
капацитети во примарните фази на производството 
на суровини и полуфабрикати во црната и обоената 
металургија, производството на неметали и хеми-
јата. 

посебно треба да се обезбеди развој на произ-
водството на суровини и репродукциони материја-
ли со кои се намалуваат структурните неусогласе-
н о с т , што е предуслов за отстранување на ^ у с о -
гласеноста помеѓу суровинските и преработувачки-
те капацитети и за зголемување на производството 

наменето за извоз и супституција на увозот, а со 
тоа и за поголемо користење на постојните прера-
ботувачки капацитети. 

Ќе се зголеми штедењето на суровини со нивна 
поекономична потрошувачка, поголема ф и н а л и з а -
ција и со вреднување и поголемо користење на се-
кундарните суровини. 

Тежиштето во развојот на црната металургија 
ќе биде врз изградбата на капацитети на примар-
ните фази на производството за да се обезбеди око-
лу 80п/в од потребите во челични производи. Разво-
јот на капацитетите ќе се заснова првенствено врз 
користење на домашните железни руди. проширу-
вање на рударските капацитети и збогатување на 
железната руда и организирано собирање и рацио-
нално користење па расположивиот челичен отпа-
док во земјата. 

Кокс ќе се обзебедува со производство врз база 
на увозон јаглен за к о д и р а њ е , за што долгорочно 
снабдување ќе биде обезбедено па истиот пачнн 
како и за нафтата и дериватите од нафта. Заради 
намалување на зависноста од увозот, ќе се интен-
зивираат истражувањата за замена на дел од увез-
ниот јаглен за коксирање со домашен; ќе се вове-
дурсаг технолошки и други пноваинм со кои се на-
малува специфичната потрошувачка на кокс. 

Ќе се работи врз збогатување на домашните ру -
ди заради замена на увезниот челичен отпадок. Р а -
звојот на капацитетите на електрочелик ќе се при-
способи кон билансите на расположивиот челичен 
отпадок и електрична енергија. Тежиштето во про-
изводството на валалничките капацитети ќе биде 
врз приспособувањето кон потребите на потрошу-
вачите по квалитет и асортиман. Ќе се освојува 
производството на квалитетни челици отпорни на 
високи температури, како и па челичи со посебни 
својства за специјални намени. Ќ е се увезуваат са-
мо некои видови квалитетен челик и асортимани 
на челик што во земјата не се произведуваат или 
што не се произведуваат во доволни количества и 
квалитетна железна руда заради постигање поголе-
ма економија на користењето на домашните суро-
вини и високите печки. Не треба да се градат нови 
валалнички и преработувачки капацитети за кои 
производството би се засновало врз увозен полуфа-
брикат. 

Републиките и автономните покраини ќе ги по-
ттикнуваат производителите на челик да ги усогла-
сат програмите за производство врз база на специ-
јализација . Ќе се поттикнуваат и производители-
те, преработувачите и потрошувачите на челик со 
самоуправните спогодби за основите на плановите 
да ги усогласат своите програми за развој врз ос-
нова на доходовното поврзување и здржувањето на 
трудот и средствата. 

Развојот па обоената металургија ќе се засно-
ва врз интензивирање па истражувањето на мине-
рални суровини заради обезбедување на билансни-
те резерви и врз изградба на капацитети на при-
марните фази. по прв ред рударски, заради макси-
мално користење на домашните суровини. Ќе се 
унапредува технологијата со која попотполно ќе се 
искористуваат полиметаличиите руди на обоени ме-
тали и ќе се добиваат поголеми количества на при-
дружни благородни и ретки метали. Ќе се изврши 
модернизација и реконструкција на постојните 
преработувачки капацитети, а преработката на ме-
тали ќе се ориентира кон асортиманот што ќе биде 
конкурентен на странскиот пазар. 

Врз база на долгорочни кооперации, заеднички 
вложувања, трансфер на технологија и други ф о р -
ми на соработка ќе се обезбедува увоз на квалитет-
на руда на боксит и к о н ц е н т р а т на обоени метали. 

Развојот на индустријата за преработка на ме-
талн , -а посебно на машиноградбата, електромаши-
ноградбата и бродоградбата треба да се насочи кои 
селекциониранк и комплементарни програми што 
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Квалитетно можат да ги намируваат домашните по-
треби на развојот, потребите на модернизацијата 
и технолошкиот напредок и врз потрајни основи да 
ја подобрат положбата на земјата во меѓународната 
поделба на трудот. 

Тежиштето во развојот треба да биде врз пора-
стот на производството за енергетски постројки 
(особено развојот па компоненти за енергетска оп-
рема), производството на опрема и комплетни пос-
тројки за процесната шгдустрија и индустријата на 
Суровини (особено производството на обрема за ру-
дарството, дрвната индустрија и шумарството, за 
прехранбената индустрија, хемиската индустрија и 
индустријата за градежен материјал), производството 
на градежни, земјоделски и алатни машини, тран-
спортни средства опрема за управување и автомати-
зација во индустријата и сообраќајот и телекомуни-
кациони уреди и изведувањето на комплетни инвес-
тициони објекти. 

Со'развојот на машиноградбата и електрома-
кпкноградбата треба да се овозможи пораст на про-
изводството со ко? би се намириле најмалку 2/3 од 
домашните потреби во опрема и со тоа би се придо-
н е л о кон намалувањето на зависноста од увозот и 
ова производство да стане значаен фактор на извоз-
ната ориентација и на зголемувањето и промената на 
Структурата на вкупниот извоз на стоки. 

Побрзо и поскладно треба да се развива коопе-
ранра-чгата индустрија (одливки, механички, елек-
трични и електронски компоненти), што ќе придо-
несе и кон намалувањето па зависноста од увозот 
на потсклопови и склопови за вградување. 

Покрај договорената производителот ориента-
ција на индустријата за преработка на метали, уво-
зната опрема треба да биде над техничко-техноло-
шкото ниво на домашната опрема и да овозможува 
примената на најсовремена технологија и да при-
донесете кон максималното користење на домаш-
ните суровини и репродукциони материјали, како и 
кон побрзиот развој на домашното производство на . 
опрема и технологија и кон зголемувањето на из-
возот. Увозот на опрема ќе се усогласува со потре-
бата. за поголемо и порационално користење на до-
машните капацитети за производство на опрема, со 
што ,би се обезбедувала и нејзината поголема кон-
курентност на пазарот. 

Приоритет во рпзвојот на хемиската индустрија 
ќе има зголемувањето "а производите л ството на 
изразито дефицитарните базни хемиски производи 
и фармацевтски суровини, со што значително ќе 
Се намали високата зависност на оваа гранка од 
увозот на дефицитарните суровини, така што да се 
овозможи намалување на односите помеѓу увозот 
и извозот на производите од оваа гранка во 1285 
година на приближно 1,75 :1. 

Интензивно ќе се развива технологијата за про-
изводство на јаглерод и други суровини, што ќе 
овозможи добивање in определиш хемиски произ-
води од значен,о за работата на индустријата во 
посебни услопи, како и за освојување на производ-
ството на фармацевтски^ суровини и лековите врз 
основа на домашните суровини на локациите што 
се во согласност со потребите на народната одбрана. 

Со завршувањето на изградба на започнатите 
капацитета во базната хемиска индустрија, ќе се 
обезбеди најгоземчот дел па потребите на земјата во 
основни хемиски суровини (олефшш, аромата, плас-
томерн, еластомери, монотони за хемиски влптс?га, су-
ровини за вештачки ѓубриња) и ќе се зголеми учес-
твото на базните ппоизподи во ВКУПНОТО пооизвод-
стпо на хемиската индустрија од 45Yt во 19Ѕ0 година 
на околу 604/'в во 1485 година. ' 

Ќ е се обезбеди зголемување на производството 
ha неметални суровини, пред с^ на огноотпорни и 
изолациона! материјали, кварцни и азбестни произ-
води, соли ,и фосфат^. Ќе се забрзат истражувања-
та на неметалните суровини, и ќе се унапредува: 
технологијата на производството заради намируваа 

ње на домашните потреби, супституција на увозот 
и зголемување на извозот. 

Развојот на шумското стопанство ќе' се заснова 
врз порационалното и поголемото искористување 
на шумскиот потенцијал. Со воспоставување на 
поскладни односи помеѓу шумско-одгледните рабо-
ти и обемот на сечата, со побрзо отворање на шу-
мите и поголема механизација на производството, 
ќе се овозможи пораст на искористувањето на шу-
мите од 21/о. Шумско-одгледните работи ќе се зго-
лемуваат за 4 до 5'Vo просечно годишно, со тежиш-
те врз интезивната обнова и рек-онструкција на 
постојаниот шумски фонд, побрзото и поквалитетно 
подигање на плантажи и насади на брзорастечки 
видови дрвја и внесување на иглолменици во ли-
сјарските шуми заради проширување и подобру-
вање на структурата на шумскиот фонд и обезбе-
дување на стопанските и општите корисни ф у н к -
ции на шумите. Посебно внимание ќе и се посвети 
на заштитата на шумите од пожари со усовршува-
ње на набљудувачката служба и со набавка на со-
времена опрема за гаснење на пожари. 

3.2.2.3. Порастот на производството и друга-
та преработувачи индустрија ќе се заснова пре-
тежно врз зголемената продуктивност на трудот на 
поетошите капацитети, поголемата специјализација 
на производството и врз поцврстото поврзување 
врз самоуправни основи на сите учесници во ре-
продукциониот циклус. 

Овѕа индустрија, со намирување на потребите 
на домашниот пазар, треба да се ориентира кон 
побрз растеж на извозот, пред се повисоките фази 
на преработката, а посебно во дрвната, прехранбе-
ната, текстилната и кожарско-преработувачктга: 
индустрија. 

Развојот на другата преработувачи индустрија 
мора псгзеќе отколку досега да биде базиран врз 
порационалното користење На домашните сурсаитги, 
пред се суровините од регенеративко потекло (ин-
дустриски растенија, овошје, зеленчук, сточарство, 
дрво итн.) и секундарните суровини (индустриски 
отпадоци, стара хартија, крпи и др.). 

Систематски ќе се работи врз економски рацио-
налната супституција па . дефицитарните (увозни) 
суровини и репродукциони материјали со произво-
ди од домашни извори. Неопходниот увоз на суро-
вини ќе се обезбедува првенствено со економска со-
работка со ошге региони во светот со кои се постар^ 
нува поголема урамноженост на платниот биланс 
на земјата. 

3.2.3. Побрзиот развој на производството на 
храна, како една од основните задачи на развој-
ната политика, ќе се заснова врз максималното 
активирање на расположивите потенцијали на зе-
мјоделството и создавањето на економски услови 
за поголема заинтересираност на производителите 
за динамичен развој па земјоделското производ-
ство. Тргнувајќи од специфичноста па земјоделско-
то производството, динамичен развој па производ-
ството ќе се обезбеди со соодветни мерки на заед-
ничката економска политика, со мерките на опште-
ствоно-политичките заедници и со други мерки и 
со организирана активност на здружениот труд, со 
кои ќе се создадат услови за лого нема економска 
заинтересираност на производителите за зголему-
вање на земјоделското производство и ќе се пот-
тикнува пошироката примена на научните и тех-
нолошките досигања по земјоделството заради зго-
лемување на производството. Воз таа основа ќе се 
обезбеди намирување на потребите за исхрана на 
населението, за суровини за индустриска преработ-
ка, соодветни резерви на човечка и добиточна хра-
на и стабилен растеж на извозот на земјоделски и 
прехранбени производи. Производството во орга-
низациите на здружен труд треба да расте околу 
бв/о, а на индивидуалните земјоделски стопанства 
околу 4џ/џ просечно годишно. Со ваков растеж на 
производството, дозна ч а ј но ќ е се зголеми учеството 
на а гроиндусерискиот комплекс во надворешното 
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говската размена и ќе се елиминира увозот на про-
изводите во доволни количества можат да се про-
изведат во земјата. Со плановите на развојот на 
агроиндустрнскиот комплекс ќе се планира и "про-
ЛЗБОДСТБОТО на земјоделски и прехранбени произ-
води за извоз. 

Развојот на земјоделското производство ќе се 
заснова врз поширокото воспоставување и побрзиот 
развој на самоуправните општествено-економски 
односи Е о агрстшдустрискиот комплекс и на село 
и врз побрзото подигање на технолошкото ниво на 
земјоделското производство, примената на совреме-
ните агротехнички мерки и подигнувањето на про-
дуктивноста на трудот. Општествено организирано-
то прописодство треба да стане основен носител на 
ђслокуцниот развој на земјоделството. 

3.2.3.1. Заради намирување на домашните по-
треби и зголемување на извозот на храна, ќе се 
создаваат услови за побрз растеж на вкупното зе-
мјоделско производство, а особено на: пченицата, 
т е н к а т а , оризовата арпа, шеќерната репка, сончо-
ѓледот, сој ата, ма сл ода ј ната репка, тутунот, месото, 
млекото и волната, како и компирот, гравот, јачх!е-
вот, овошјето, грозјето и зеленчукот. 

Производството на пченица ќе се стабилизира 
во обемот над шест милиони тони годишно, а со 
поефикасни мерки на економската политика и со 
други 1керки ќе се создадат услови за зголемување 
на откупот на околу 3,5 милиони тони годишно. Со 
производство на пченка од најмалку 12 милиони 
тони ќе се задоволат потребите на развојот на сто-
чарството и на индустриската преработка и ќе се 
обезбедат определени количества за резерви и из-
воз. ,За остварување на производството на пченка 
треба посебно да се интензивира производството на 
индивидуалните стопанства и да се изградат соод-
ветни капацитети за сушење и складирање на пче-
нката, за индустриска преработка и резерви. Ќе се 
зголеми производството на оризовата арпа на 48 
илјади тони, а позначително ќе порасне и произ-
водството на 'рж. јачмен и овес. 

Производството на индустриски растенија ќе 
има динамичен растеж и ќе се развива во соглас-
ност со можностите на пласманот на финалните 
производи, со што поповолно користење на капаци-
тетите на преработувачката индустрија. Ќе се зго-
леми производството на шеќерната репка на над 
8,7 милиони тони, односно на шеќерот на околу 1,1 
милион тони и производството на сончоглед на 
околу 750 илјади тони, маслодајната репка на НО ил-
јади тони и со јата на околу 120 илјади тони, што ќе 
овозможи производство на масло за јадење околу 
Ѕ80 илјади тони и ќе се намали увозот на протеин-
ска добиточна храна. Производството на тутун ќе 
се зголеми па околу 75 илјади тони. 

Побрзиот и постабилниот растеж на производ-
ството на "зеленчук и овошје, xi со тоа и подобрата 
снабденост на пазарот, поповолното користење на 
капацитетите на индустриската преработка и зголе-
мување на извозот, ќе се обезбеди со поуспешно ор-
ганизирање и поврзување врз доходовни основи на 
производителите, преработувачката индустрија и 
прометните организации на здружен труд. 

Заради зголемување на производството на месо 
и млеко ќе се создаваат услови зо побрз и постаби-
лен развој на сточарството (посебно на говеда, сви-
њи и овци) и производството па добиточна храна, 
кое треба да се заснова врз долгорочно доходовно 
поврзување на промзводителите на добиток, индус-
тријата за преработка на месо и млеко, индустри-
и т е за производство на добиточна храна и органи-
зациите за снабдување на домашниот пазар и за из-
воз. За побрзиот развој на сточарството потребно е 
побрзо поврзување со производителите на добиточ-
на храна и зголемено користење на површините под 
трева, ќ е се стимулира развојот на сточарското 
производство на индивидуалните земјоделски сто-
панства преку долгорочно и стабилно договарање 

на испораки, снабдување со репродукциони матери-
јали, давање на стручна помош во спроведувањето 
на зоотехнички и други мерки, при што ќе се интен-
зивира користењето на потенцијалите на радио-пла-
нинските подрачја. За намирување на потребите во 
земјата и за континуиран растеж на извозот треба 
да се достигне вкупно производство на месо во 1985 
година околу 1,5 милиони тони, производството на 
млеко околу 5.250 милиони литра и волна околу 12 
илјади тони. 

Организациите на здружен труд во земјодел-
ството ќе обезбедуваат побрз растеж на производ-
ството со рационално користење на постојните к а -
пацитети и земјиштето, со подобрување на произ-
водствената способност на расположивото земјиште, 
со ширење на обработливите површини и со зголе-
мување на другите капацитети, интспзшчирање на 
производството, поголема примена на современите 
достигања на науката и техниката, зголемување на 
продуктивноста на трудот и економичноста на .ра-
ботењето, како и со понатамошното унапредување на 
производствената соработка со индивидуалните 
стопанства. 

Ќе се создаваат услови за побрз развој на про-
изводството на индивидуалните земјоделски стопан-
ства со развој на општествено-економскпте односи, 
со пошироко вклучување во општествено организи-
раното производство, со различни видови на здру-
жување на трудот, средствата и земјата и со јакне-
ње на доходовната мотивираност на индивидуал-
ните производители за зголемено производство за -
ради зголемување на вкупното, посебно стоковното 
производство, како и заради поврзување на произ-
водствените, прометните и другите организации на 
здружен труд. За побрзо активирање на производ-
ствените потенцијали на индивидуалните земјодел-
ски стопанства, ќе се создаваат услови за зголему-
вање на приносот и за попотполно организирање на 
индивидуалните производители во земјоделски зад-
руги и други видови здружување во општествено 
организираното производство. 

Републиките и автономните покраини со мер-
ките на економската политика и со преземање на 
други активности ќе го поттикнуваат развојот на 
општествено-економските односи на село и ќе соз-
даваат услови за ,побрз развој на земјоделското 
задругарство и на "организациите на кооперанти и 
за јакнење на материјалната основа на нивниот 
развој. Ќе се создаваат и поповолни услови за ко-
ристење на производствените потенцијали на инди-
видуалните стопанства, за зголемување на нивното 
вкупно посебно стоковно производство и доходот. 
Ќе му се дава материјална подршка на унапредува-
њето на општествено-организираното и договорено-
то производство на земјоделските стопанства, што 
ќеуовозможи поголема употреба на минералните 
ѓубриња, квалитетон семенски, посадочсн припло-
ден и друг репродукционен материјал. 

Републиките и автономните покраини ќе созда-
ваат услови за рационално користење на земјодел-
ското земјиште, за здружување на земјиштето на 
земјоделците меѓусебно и со општествениот сектор 
и за поинтезивно користење на земјтптето на ос-
тарените земјоделци. Ќе се преземаат мерки за 
подобра заштита, уредување и користење на земјо-
делското земјиште со самоуправно здружување, 
арондација, комасација, хидромелиорација и други 
мерки на земјишната политика. 

Ќе се создаваат услови за поголемо активирање 
на производствените потенцијали за развој на зем-
јоделството во ридскопланинските и приграничните 
подрачја. Републиките и автономните покраини ќе 
преземаат мерки за поттикнување на побрзиот раз -
вој на организациите на здружен труд и за склучу-
вање на индивидуалните земјоделски производите-
ли во општествено организираното производство, 
варади зголемување ма производството и пораст на 
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доходот, особено на оние подрачја што се од посеб-
но значење за општонародната одбрана. Re се врши 
поврзување на носителите на развојот на агрошс-
дустрискиот комплекс на овие подрачја со органи-
зациите на здружен труд од други региони и со пот-
р о ш у в а ч и т е центри и туристичкото стопанство, 
оо здружување на трудот и срествата врз доходовни 
основи. Ќе се поттикнува изградбата на регионални 
патишта, складишен простор, помали повеќенамен-
ски хидроакумулации, развојот на малото стопан-
ство, развојот на производството на добиточна хра-
на, развојот на сточарското производство со поната-
мошно зголемување на резервите на месо во жив 
добиток, развојот на овоштарството и производство-
то на јачмен, овес, 'рж, компир, грав и други пол-
јоделекл култури. 

Ќе се обезбедуваат услови за поголема примена 
И побрза изградба на системите за наводнување и 
одводнување и нивно поефикасно користење за 
развивањето на високоинтензивно земјоделско лро-
изводство и за намалувањето на штетите во земјо-
делството. 

Ќе се преземаат мерки и ќе се создаваат услови 
за непотполно користен.о на споредните производи 
п отпадоците во земјоделството и во прехранбената 
индустрија. 

Ќе се создаваат услови за интензивирање на 
научноистражувачката работа заради примена на 
нашл е техничко-технолошки постапки, со, кои се 
обезбедува поголемо користење на материјалните и 
човечките потенцијали, усвојување и примена на 
сопреме:гата технологија и зголемување на продук-
тивноста на трудот. 

3.2.3.2. Во развојот на прехранбената.индустри-
ја, со модернизација на производството врз база на 
попис .п:тс фа-зи па преработка и производството 
на нови производи при унапредување на сопствена-
та технологија, ќе се постигне поголем степен на 
преработката на производите од примарното земјо-
делско производство и поефикасно користење ..а 
споредните производи од земјоделството и прехран-
бената индустрија. Со побрз и постабилен развој на 
сурзвимеката основа и со поголемо доходовно повр-
зува н,е помеѓу производителите и преработувачите 
на земјоделски производи ќе се овозможи значи-
телно поголемо и поекономично користење на рас-
положив ите капацитети на прехранбената индус-
трија, а сообено за преработка на жита, шеќерна 
репка, маслодајни култури, зеленчук, овошје, месо, 
млеко и индустријата за добиточна храна. 

3.2.3.3. Републиките и автономиите покраини, во 
рамките на своите обврски и одговорности ќе пре-
земаат мерки самоуправните организации за произ-
водство на земјоделски и прехранбени производи 
и другите заинтересирани самоуправни организации 
и заедници, како и општествено-политичките заед-
ници, да ги обезбедат потребите на населението во 
храна, суровини за преработка и резерви на човечка 
и добиточна храна. Истовремено, ќе се преземаат 
потребните мерки за зголемување на прозиводство-i 
то за извоз. 

Ќе се поттикнуваат организациите на здружен 
труд со остварување на самоуправните спогодби за 
основите на плановите да ја спроведуваат полити-
ката за развој па а ̂ и н д у с т р и с к и о т комплекс, за -
ради што попотполно користење на расположивите 
можности за зголе.мување на земјоделското произ-
водство и извозот на храна, со подобрување на по-
ложбата на земјата во економските односи со стран-
ство и за подобро с в е д у в а њ е на единствениот ју -
гословенски пазар. 

Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат мерки 
со самоуправни спогодби, за основите на плановите 
да се утврди обемот и структурата на средствата 
потребни за вложување во производствово на храна, 
засновајќи ги тие вложувања во што поголема ме-
ра врз здружувањето на трудот и средствата врз. 
доходовни односи, 

Ќ е се создаваат услови за воспоставување на 
рамноправна економска положба и соодветни усло-
ви за стекнување на доходот во производството на 
храна и ќе се преземаат мерки на заедничката еко-
номска политика до 'сои ќе се обезбеди остварување 
на договорената политика во производството на 
храна. 

Републиките и автономните покраини, воз ос-
нова на меѓусебно усогласените планови за 
развој на самоуправните организации и заедници 
од областа на производството на храна и другите 
заинтересирани самоуправни организации и заедни-
ци, до крајот на првото полугодие 1981 година ќе ги 
утврдат билансите на своите потреби на потрошу-
вачката и можностите на сопственото производство, 
увозот и извозот, како и потребите во резереви за 
периодот од 1981 до 1985 година. Врз основа на би-
лансите на републиките и на автономните покраини, 
на ниво на федер даци јата ќе се донесат усогласени 
биланси на производството и на домашните потреби, 
увозот и извозот, вклучувајќи ги и стоковните ре-
зерви на ниво на федерацијата за основните земјо-
делски и прехранбени производи, и тоа: пченица, 
боашно, пченка, ориз, шеќерна репка, шеќер, сон-
чоглед, соја, маслодајна репка, масло за јадел.е, ту -
тун, говеда, свињи и овци, говедско, свинско и ов-
чко месо и волна. Врз основа на така билансирани-
те можности на производството и на задоволувањето 
на домашни потреби, ќе се предвидуваат можности-
те за извоз и потребите за увоз на производите што 
не можат да се обезбедат со производство во земјата. 
Овие биланси се основа за самоуправно спогодува-
ње за долгорочната ориентација на развојот на зем-
јоделското производство, за договарањето на произ-
водството и испораката за домашни потреби и из-
воз и за регулирања на другите меѓусебни обврски 
на производителите и потрошувачите на храни. 

Тргнувајќи од петгодишниот биланс, секоја го-
дина во републикиве и во автономните покраини, 
најдоцна до 1 септември, а во федерацијата до 10 
септември текуштата година, ќе се утврдуваат ме-
ѓусебно усогласените биланси за наредната економ-
ска година. Со тие биланси ќе се утврди произ-
водството, потрошувачката, увозот, извозот и резер-
вите и тие ќе служат како основа за самоуправно 
спогодување и за навремено договарање на произ-
водството и мсподаките за домашни потреби и из^ 
воз, пред почетокот на процесот на производството. 

Увозот на храна, во принцип може да се врши 
до нивото утврдено со овие биланси, и доколку до-
машните потреби не молчат да се задоволат од сод^ 
ственото производство, а во рамките на платнобилан^ 
снпте позиции на републиките 'и на автономните 
покраини. Извозот на земјоделско-прехранбени 
производи може слободно да се врши над нивото на 
билансно утврдените домашни потреби. 

3.2.4. Основни задачи во развојот на водостопан-
ството се проширувањето и реконструкцијата на 
системот за одбрана од поплави, изградбата на во-
достопански објекти, вклучувајќи ги акумулациите 
за повеќенаменско користење на водите и уредува-
њето на режимот ,га водите, изградбата на уреди 
за снабдување на населението со вода, заштитата 
од ерозија и мелиорацијата на земјиштето. 

3.2.5. Во развојот на сообраќајот и врските, во 
согласност со Општествениот договор за сообраќај-
ната политика на Југославија, тежиштето ќе биде 
врз: реконструкцијата, одржувањето, модернизаци-
јата и изградбата па магистралните сообраќај мици 
и магистралниот систем за врски од заеднички ин-
терес, побрзиот развој на интегралниот транспорт 
и зголемувањето и д ефикасната на фуинтонирање-
то на сообраќајниог систем и безбедноста на соо-
браќајот. Ќе се градат магистрални сообраќајница 
II други сообраќајни објекти )во согласност ^ обврс-
ките преземени со меѓудржавните^ договори. 
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Развојот i n сообраќајот ќе со насочува и кон 
создаван,е нз современ транспортен систем, за што 
подобра внатрешна и меѓународна поврзаност. Со 
порационална изградба и поправилно разместена 
инфраструктура и со посовремена техничко-техно-
лошка организација, како и со здружување на тру-
дот и средствата на организациите на здружен труд 
на сообраќајот и нивно поврзување со корисниците 
на услугите, ќе се овозможи унапредување на ком-
бинираниот и интегрален сообраќај, со специјализа-
ција и поделба па трудот помеѓу одделните видови 
сообраќај, намалување на транспортните трошоци 
на стопанството и зголемување на ефикасноста на 
користењето на сообраќајните капацитети, како и 
постигнување на повисок степен на безбедноста на 
сообраќајот и задоволување на потребите на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита. 
" Една од главните задачи на сообраќајната по-

литика е побрзиот развој на железничкиот сообра-
ќ а ј заради зголемување на превозот на стоки и пат-
ници и учеството на овој сообраќај во вкупниот 
копнен транспорт. Основните правци на развојот на 
железничкиот сообраќај ќе бидат: електрификаци-
јата, оспособувањето и изградбата на одделни дел-
ници на магистралните пруги и на пругите од стра-
тегиско значење за поголеми брзини и осен притисок, 
хако и зголемувањето на степенот на безбедноста, и 
препозната моќ, набавката на влечни и возни сред-
ства за превоз на стоки и патници, при вложувања, 
во опие инвестиции што, со подобра организација 
на сообраќајот, порационално користење на капа-
цитетите и повисок квалитет на услугите и безбед-
носта ќе дадат поголеми ефекти. 

Во рамкЈгге на модернизацијата на магистрал-
ната патна мрежа, приоритет ќе има изградбата на 
автопатот „Братство и единство" и најфреквентни-
те делници на автопатот „Север-југ" и редовното 
одржување на магистралната патна мрслса. 

Во . поморскиот и речниот сообраќај посебно 
внимание ќе му се посвети на развојот и модерни-
зацијата на капацитетите и воведувањето на бро-
дови со нова транспортна технологија. Ќе се презе-
маат мерки за зголемување на учеството на домаш-
ната флота во превозот на стоки од надворешнотр-
говската размена и транзитот. 

Ќе се поттикнува самоуправното спогодување 
на заинтересираните организации на здружен труд 
i a набавка во домашните бродогфадилишта на по-
морска и речна флота и за зголемување на нејзино-
то учество во надворешнотрговската размена. Со 
овие спогодби ќе се утврдат и условите под кои ќе 
се врши увозот на бродови. Ќе се врши и купување 
на бродови во странство врз основа на хипотекарни 
кредити. 

Интегралниот транспорт побрзо ќе се развива 
со изградба и опремање на современи претоварил и 
складишни терминали во луките, пристаништата и 
претоварпите центри на магистралните сообраќајни 
правци и со развивање на сопственото производство 
на транспортни средства, опрема и уреди за приме-
на на современата технологија на трудот. Ќе се пре-
земаат мерки заради обезбедување на услови за во-
ведување на единствени стандарди за средствата и 
Опремата на интегралниот транспорт и типизација 
на транспортните средства и опремата, како и други 
техничко-технолошки услови. 

Во воздушниот сообраќај, при усогласено зго-
ле,мување и модернизација ,на превозните и ,аеро-
дромските капацитети, посебно внимание ќ е ' м у се 
посвети на подобрувањето на квалитетот на услу-
гите и на безбедноста и порампомсрниот развој на 
оваа гранка на сообраќајот во земјата. Оваа гранка 
на сообраќајот треба да добие поголемо значење во 
домашниот превоз, во надворешнотрговската разме-
на и во туристичкиот промет. 

Развојот на цевоводниот транспорт првенствено 
ве се ориентира врз изградбата и комплетирањето 
на нафтоводната и гасоводната мрежа. 

Тсжиштсто во развојот на ПТТ услуги ќе би-
де врз изградбата на магистралните кабелски ра -
дио-релејни и други магистрални системи за ирски, 
вклучувајќи го и развојот на комуникациите за 
потребите на интегралниот систем за информирање. 
Со поврзувањето на постојните системи за врски ќе 
се обезбеди нивно рационално користење. Ќе се по-
добрува квалитетот и ефикасноста на задоволува-
њето на потребите на стопанството и на општес-
твото со ПТТ услуги. 

Ќе се обезбеди развојот iia сообраќајот и врски-
те да се усогласува со посебните потреби на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита. 

3.2.6. Тежиштето во развојот на туризмот ќе би-
де врз: непотполното искористување на расположиви-
те капацитети на туристичката понуда во рамките 
што во основата ги определува меѓународната ту-
ристичка потрошувачка, збогатувањето и проши-
рувањето на содржината на туристичката понуда 
и изградбата на нови основни комплементарни ка-
пацитети за сместување на туристи и подобрување-
то на вкупната организираност во понудата ii да-
вање на туристички услуги. Притоа, исклучително 
е важно потрајното интересно поврзување па орга-
низациите на здружен труд во целата земја, пос-
редно и непосредно заинтересирани, за зголемува-
ње на странскиот туристички промет и на девиз-
ниот прилив од туризмот. Подобро ќе се користат 
можностите за зголемување на туристичката пону-
да во домашната ракотворба, пред еб со поврзување 
со организациите па здружен труд во туристичкото 
стопанство. 

Со натамошниот развој на зимскиот, здравстве-
ниот, ловниот, наутичкиот, транзитниот и другите 
видови т у р и с т , ќе се создаваат услови за зголему-
вање на вкупниот туристички промет. 

Тргнувајќи од оцената на туристичката поба-
рувачка и можностите за развојот на туристичките 
капацитети, се предвидува дека во странскиот ту-
ристички промет во 1985 година ќе се остварат око-
лу 52 милиони, а во домашниот, околу 64 милиони 
ноќевања. Со проширување на содржините на ту-
рпстичката понуда и пораст на потрошувачката на 
странските туристи, дневната потрошувачка на 
странските туристи би требало да се злогеми на 
околу 40 долари по ноќевање, со што би се оства-
риле во 1985 година најмалку 2 милијарди долари 
девизен приход. 

3.2.7. Натамошниот развој на трговската дејност 
ќе биде повеќе усогласен и поврзан со производните 
дејности, со потребата за снабдување на населението 
и со порастот на личната потрошувачка. Во соглас-
ност со потребите, републиките и автономните пок^ 
раитш, општините и месните заедници во рамките 
на броите надлежности ќе создаваат услови за соо-
дветен развој на трговската мрежа. 

3.2.8. Развојот на градежништвото ќе биде оп-
ределен со забавзњето на инвестиционата побару-
вачка на домашниот пазар и намалувањето на учес-
твото на градежните работи во вкупните инвести-
ции. Во тие рамки, тежиштето на активноста на 
граделсништвото во земјата ќе биде врз изградбата 
и завршувањето на објектите во областа на енерге-
тиката, суровините, сообраќајот, странскиот тури-
зам и становите во општествениот и индивидуални-
от сектор. 

Разводот на индустријализацијата и рационали-
зацијата на високоградбата и на станбената изград-
ба, ќе се заснова врз нови организациони и техно-
лошки основи. При тоа ќе се стреми кон подобро 
користење на домашните ресурси и другите факто-
ри што придонесуваат за заштеда на енергија и 
заштита на животната средина. Учесниците во 
станбената изградба ќе донесат програми за спрове-
дување на општествениот договор за рационализа-
цијата на станбената изградба, 
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Заради создавање на услови за позначајно зго-
лемување на обемот и вредноста на инвестиционите 
работи во странство, ќе се преземаат поттикнувачки 
и други мерки за поцврсто поврзување на изведу-
вачите на инвестициони работи во странство, про-
изводителите па инвестициони добра и организации-
те од прометната и финансиската сфера. Тоа ќе 
овозможи преземање на изградбата на комплетни 
објекти со примена па современа градежна техноло-
гија и извоз на домашна опрема, материјали и дело-
ви, посебно во земјите во развој. 

Тргнувајќи од ориентацијата кон индустрија-
лизација па градењето, развојот на индустријата 
за градежен материјал ќе се заснова врз побрзиот 
пораст на производството на современи градежни 
материјали, цемент и други материјали што овоз-
можуваат поинтензивна и порацгшална изградба. 
Ќе се слом!шира увозот на цемент, ќе се стабили-
зира доммчЈпиет пазар и ќе се создаваат можности 
за извоз на градежен материјал. Во индустријата 
за градежен материјал ќе се изврши замена на 
течните горива со гас и јаглен, каде што е тоа тех-
нички можно и економски оправдано. 

3.2.9. Разниот на малото стопанство ќе се ори-
ентира кои долгорочна кооперација и деловно-тех-
ничка соработка со поголемите индустриски и тр-
говски организации: изработка па производи во 

цали серии од голем асортиман; производство зас-
новано врз користењето на секундарните и ло-
калните суровини; производство на нестандарден! 
производи и други производи по индивидуални по-
рачки; развој и подобра просторна дисперзија на 
услужните капацитети за одржување и поправка 
на друмски возила, механизација во земјоделство-
то. електрични апарати за домаќинството, радио и 
ТВ апарати и сл. 

Републиките и автономните покраини, посеб-
но општините, ќе го поттикнуваат: вложувањето 
на средства во отворањето на нови и модернизаци-
јата и проширувањето на постојните капацитети 
на малото стопанство и дуќани во кои самос-
тојна се врши дејност со личен труд, во договорните 
организации на здружен труд, здружувањето на 
трудот и средства во сопственост на граѓаните во 
рамките на занаетчиските и други задруги и орга-
низирањето на различни форми на кооперација и 
taoyni видови деловна соработка оо здружениот 

труд. 
3.2..10. Со политиката на станбената и комунал- . 

ната изградба, при побрз развој на социјалистич-
ките самоуправни општествено-економски односи 
во станбената област, ќе се поттикнува изградба на 
станови заради решавање на станбените проблеми 
на работните луѓе и граѓаните. Ќе се изградат 750 
илјади Станови од што околу 280 илјади во општес-
твениот сектор. Станбената изградба ќе се финан-
с и р а од чистиот доход, а изградбата врз основа на 
солидарноста од доходот. Заради интензивирање на 
станбената изградба, значително ќе се зголеми ан-
гажирањето на средствата на траганите за стан-
бена изградба со воведување на претплата на ста-
нарското право, со поведување на сосопственост на 
стон, со наменско штедење за стан. со развој на 
станбеното задругариве, со зголемување на ста-
нарината, со изградба на станови за пазарот и др. 
Со мерки на даночната, кредитната и земјишната 
политика ќе се поттикнува вложувањето во стан-
бената изградба. Ќе се преземаат мерки за рацио-
нализација и поевтинување на станбената изград-
ба. Со програмите н.а станбената изградба треба да 
се овозможи и изградба на станови за работниците 
што се враќаат од привремена работа од странство, 
за граѓаните со слободни професии и други, пред 
се, преку станбените задруги,; 

Заради реализирање на предвидениот обем на 
станбената изградба и стабилизирање на трошоци-
те на градењето на станови и населби, ќе се соз-
даваат просторпо-урбанистички. материјални и ор-
ганизациони услови за порационална изградба ма 
становите. Ќе се поттикнува доходовното поврзува-
ње на учесниците во станбената изградба, ќе се 
унапредува самоуправното интересно организира-
ње и ќе се обезбедува непосредно одлучување на 
работните луѓе и граѓаните за суштествените праша-
ња на станбената политика. 

Со просториите и урбанистичките планови и со 
други мерки ќе се обезбедува реконструкција и по-
добрување на Јшфоаструктурата во постојните на-
селби. Со програмите на просторниот развој и на 
општествено насочената станбена изградба и со здр-
ужување на средства на организациите на здружен 
труд и на граѓаните, ќе се обезбедува во 
новите населби синхронизирано да се градат објек-
тите за снабдување па населението со основни прех-
ранбени производи, објектите на основното обра-
зование, детските установи и за здравствената заш-
тита. Со просторните и урбанистичките планови ќе 
се обезбеди и уважување на потребите на општо-
народната одбрана if општествената самозаштита. 
Ќе се води политика за уредување на селата и нив-
ното поврзување со урбаните подрачја. 

Ќе се спроведува политиката на зголемување 
на станарините, за да се обезбеди одржувањето и 
амортизацијата на станбениот фонд. 

Заради побрзиот развој на комуналната инфра-
структура , општините би требало диференцирано 
да ги зголемуваат надоместите за користење на 
градското земјиште, а банките со самоуправни спо-
годби да обезбедуваат поповолни услови за креди-
тирање на комуналната изградба. 

3.3. Технолошки развој 

Тргнувајќи од исклучителното значење на 
развојот на сопстве.ниот научноистражувачки труд. 
ќе се склучи ДОГОЈЈОП за стратегијата на технолош-
киот развој со кој ќе се утврдат целите и програ-
мата на м о ж и за забрзан технолошки развој со 
побрз развој на сопствената технологија и со опти-
мално користење на странската технологија и за 
извозот на домашна технологија и знаења. 

Со договорот за стратегијата на технолошкиот 
развој ќе се утврдат критериумите за трансфер на 
технологијата од индустриски развиените земји и 
ќе се создадат услови за поголема рационализаци-
ја на увозот на технологија заради заедничка при-
м е н а в а современите технолошки решенија, нејзи-
но натамошно усовршување и приспособување кон 
домашните потребни и услови, како и за создава-
ње на поголеми можности за сопствени технолош-
ки иновации. Посебно ќе се дефинира патентната и 
лиценцпата политика заради намалување на тех-
нолошката зависност од странство, како и транс-
ферот на технологија во земјата. 

Федерацијата, републиките и автономиите пок-
раини, со мерки на економската политика од сво-
јата надлежност, ќе ја поттикнуваат активноста 
програмите на научноистражувачката и развојната 
работа во рамките на самоуправните интересни 
заедници за наука да се утврдуваат со непосредно 
учество на организациите на здружен труд од сто-
панските односно од другите општествени дејности. 
Со здружување на знаењата, трудот несредената 
врз заедничките програми на развојот ќе со врши 
избор на техниката и технологијата и со тоа ќе гз 
штитат заедничките интереси и единството на југо-
словенскиот пазар. 

Во рамките на стратегијата на технодописно!1 

развој ќе се поттикнува развојот ОД стандардиза^ 
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цијата заради задоволување на потребите во тех-
нички и други стандарди и нормативи (унификаци-
ја, типизација, атести и др.); 

Со развојот на сопствените технолошки кова-
нци ќе се обезбеди поуспешно учество во меѓуна-
родниот трансфер на технологијата. Ќе се унапре-
дува развојот на технолошки сложените дејности 
со намалување на трошоците на развојот, произ-
водството и маркетингот и подобрување на квали-
тетот и функционалноста на производите. 

Ќе се поттикнуваат вложувањата на странски 
лица и домашни организации на здружен труд во 
развојот и унапредувањето на домашната техноло-
гија врз база на специјализација во производство-
то, заради трајно зголемување на извозот и јакне-
ње на к о н к р е т н а т а способност па домашните про-
изводители на странскиот пазар. 

Ќе се потикнуваат активностите врз развива-
њето на масовната техничка култура на населе-
нието. 

ђ.4. Зголемување пл продуктивноста на трудот и 
економијата на средствата 

3.4.1. Зголемувањето на продуктивноста на тру-
дот и економијата на средствата е една од основ-
ните задачи на развојната и заедничката економ-
ска политика и најефикасен начин за остварување 
ма динамичен растеж, интензификација на сто-
панисувањето и стабилизација на стопанските те-
кови. 

Со пилотиолно и поуспешно користење на рас-
положивите производни потенцијали и на вкупни-
те ресурси во стопанството и во општествените де ј -
ности. со подигање ва нивото ма знаењето на кад-
рите, со подобра организација на процесот на тру-
дот и со соодветна инвестициона политика би тре-
бало да се создадат услови во општествениот сек-
тор па стопанството просечната продуктивност на 
трудот годишно да расте по стапка од 2%, во н и - , 
ду стр и јата во просек за 3^/е, а во земјоделството за 
4,4%. 

Значително побрз растеж на продуктЈгвпоста на 
трудот од просекот, а најмалку помеѓу 3,5л

;'о до 
41,5?̂  годишно, треба да се остварува во производ-
ството на енергија, основни суровини и храна, во 
хемиската индустрија и машиноградбата, производ-
ството кое е претежно насочено кон извоз и во де ј -
ностите што позабрзано ги применуваат резул-
татите на современите научно-технтгчки достигнува-
ња. Во организациите на здружен труд во кои пос-
тојат материјални и други можности за поголемо и 
порационално користење на производните сили, ќе 
се оствари побрз пораст па продуктивноста на тру-
дот од просечниот. 

Јакнење на извозната способност на стопанст-
вото е можно да се постигне со побрза модерниза-
ција и рационализација на средствата на општест-
вената репродукција, односно со намалување на 
разликите помеѓу нивото на нашата и светската 
продуктивност на трудот. 

^ 3.4.2. Постигнувањето на побрз растеж на про-
дуктивноста на трудот и на економијата на сред-
ствата бара во сите форми и на сите нивоа на здру-
жениот труд да се дОнесег, во рамките на разво ј -
ните програм;!, конкретни програми за унапредзг-

"ЕКзето на целокупното стопанисување, особено за : 
(1) п о п о в о л н о и порационално користење на 

производните капацитети, енергијата, предметите на 
трудот, тсх НИЧЕ А-те хно л ошките достигнувања, р а -
ОЈТР^ТЗ време и обртните средства; 

п? голема ефикасност и побрзо активирање 
на инвестициите со нивно усогласување со реално 
расположивите можности/ со усогласување р а цреп 

грамите на инвестициите, со подобрување на нив-
ната техничка структура и со оптимализација на 
капацитетите; 

СЗ) порационално вработување и користење ма 
работното време и стру^гното знаење на кадрите, во 
постојана новација на знаењата, неопходни проме-
ни на структурата на активно население и на вра^ 
ботспите, со нивно ангажирање во попродуктивни-
те сектори; 

(4) побрза и поширока примена па современите 
технички достигнувања, обезбедување на повисоко 
техничко ниво на стопанството, забрзан развој на 
сопствениот истражувачки труд и поголемо матери-
јално поттикнување на креативниот труд и тво-
рештвото; 

(5) доследна примена на начелото за распредел-
ба според резултатите од трудот во правец на по-
силно врзување на конкретниот и вкупниот ^ б о -
тев придонес на работниците со деловните резул-
тати на организациите на здружен груд. ст. што ќе 
се создаваат услови во што поголема мера да доја-
дат до израз у.мните и Физичките способности па 
работниците во сите делови на здружениот труд; 

(в) постојано унапредување на организацијата 
па работата и работењето. подоПра усогласеност во 
поделбата на трудот и јакнењето па интеграционЈГ-
те процеси врз самоуправни основи; 

17) приспособување на производните програми 
кои барањата на пазарот, подобрување на ф у н к ц ^ 
еиалвите карактеристики на постојните м креирав-
м е ЕЛ КОБИ производи; 

(8) унапредување на системот за информирање, 
како предуслов за пообјективно решавање на ра-
ботниците во организациите на здружен труд во 
сите области на деловната политика. 

3.4.3. Посебно тежиште ќе му се даде на обез-
бедувањето поголема ефикасност на користењето 
на обртните средства, а особено со значителното 
подобрување на обртот на овие средства, со вос-
поставување на складни односи помеѓу факторите 
на производството и вкупниот приход, со порацио-
нално користен,е и подобра циркулација гта пприч^ 
вите средства во процесот на репродукцијата и врз 
таа основа, ќе се оствари намалување на трошо-
ците на работењето. Во структурата на обртните 
средства треба да се зголеми учеството на тра јни-
те обртни средства, што ќе придонесе 36 намалува-
њ е ма задолженоста и трошоците на работењето. 

3.5. Рамни на проширената репродукција п правам 
на вложувањата 

3.5.1. Политиката на проширената репродукци-
ја ќе биде насочена кон подобрување на матери-
јалната структура ва стопанството, поуспешно вк -
лучување во меѓународната поделба на трудот - с о 
јакнење на извозната способност на стопанството 
и со намалување на неговата увозна зависност - -
кон натамошен пораст на продуктивното вработу-
вање. поскладен регионален развој на земјата а 
проширување на материјалната основа на опште-
ствениот стандард. Овие задачи ќе се остваруваат 
со поголема ефикасност на инвестирањето, особено 
со постигнување на повисоко техничко-технолош-
к а ниво на стопанството и поголема примена па 
сопствениот научноистражувачки и развоен труде 

3.5.7. Расположивите средства За инвестиции ќе 
се насочуваат, пред сѓ, кон финансирање н а из -
градбата на капацитетите со кои се надминуваат 
структурните неусогласеност и за кои е предвидеа 
побрз развој, и тоа: за истражување на енергетски-
те суровини и изградба "на енергетски капацитети 
па домашните извори; з а истражување на мине-
ралните и Други суровини и изградба на капацитет 
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ти за прои-зводство на основните дефицитарни су-
ровини и репродукциони материјали, особено од 
примарните фази на производството; за развој на 
капацитетите за производство на основни земјо-
делските и прехранбени производи; за производст-
во на енергетски постројки, опрема и комплетни 
постројки за процесната индустрија за суровини, 
градежни, земјоделски и алатки махи иии и изве-
дуван,е на комплетни инвестициони објекти со кои 
се обезбедува повисоко техничко-технолошко нивз 
на стопанството; за изградба, проширување и мо-
дернизација на капацитетите за зголемување на 
производството на стоки и вршењето на услуги со 
кои се зголемува извозот и се обезбедува долгороч-
но вклучување па стопанството во меѓународната 
поделба на трудот и јакнење на неговата положба 
врз основа на сопствените техничко-технолошки 
решенија, стоките што во претежен дел се заснову-
ваат врз домашни ресурси, како и стоките и услу-
гите со кои се придонесува за зголемување на де-
визниот прилив и побрза супституција на увозот; 
за реконструкција и изградба на магистралните 
сообраќајници и објектите на интеграчинот тран-
спорт и за капацитетите за сместување на странски 
туристи. 

Ќе се забрза завршувањето на започнатите об-
јекти по дејностите што се од посебно значење за 
надминување на иеусопасеностз во структурата на 
стопанството, зголемуван.о на извозот и супститу-
ција на увозот и за тла цел ќе се насочи најголем 
дел од странските кредити. 

Се проценува дека вдожувањата во намените од 
оваа точка тоеПз да учествуваат со околу 63г'м во 
вкупните стопански инвестиции во основните сред-
ства, што Го со остарува согласно со том. 44 и 45 на 
третиот д:ч од опој план. 

Републиките и автономните покраини, извршу-
вајќи ги обврските од договорите за основите на 
планот, ќе создаваат услови организациите па здру-
жен труд тргнувајќи од реалниот доход, со самоуп-
равни гп^гочГш да обезбедат насочување на ин-
вестициите во изградба на капацитети во соглас-
ност со политиката утврдена во оваа точка и да ја 
опремотот нивната структура. 

3.5.3. Попе п л е н и постабилен стоко^но-пзри-
чеп однос по т т о п и т е на репродукцијата ќз се вос-
постави по устопите на значително побавен рас-
теж па вкупните инвестиции од растежот на оп-
штествениот производ. Расположивите домашни из-
вори на средства и значително помалиот обем на 
користењето на странските средства го определу-
ват реалниот ргстож на инвестициите во основни 
средства на околу 1.5п'п просечно годишно. Учест-
вото на вкупните инвестиции во основни средства 
во општествениот производ на вкупното стопанс-
тво ќе се намали од околу 34л'о по 1930 година на 
околу по 10ЅГ) година, а во општествениот 
сектоп од околу 320л на околу 27п'0. 

Во предвидениот обем па вкупните вложувања 
во основи и и обртни средства, лого земо учество ќе 
и д ' т т домашните средства, пред се од акумулација-
та на организатори е на здружен труд на стопан-
ството за сопствени вложувања и за здружување 
на трудот и средствата. Ќе се намалува учеството 
на кредитните средства од странски и домашни Ј з -
вори. Со распоредување на доходот и на чистиот 
доход и^ со побпз растеж на средствата за аморти-
зација ќе се обезбеди стабилен растеж на акуму-
латизпата и репродуктивната способност на орга-
низациите на здружен труд во стопанството. Ќе се 
зголеми ангажирањето на штедењето и на другите 
лични средства на населението за станбена изград-
ба, развој на малото стопанство и производните 
вложуван,а во општествениот сектор на стопанст-
вото. Ќе се намалат непосредните материјални ин-
тервеици на опгнтсствеио-политичките заедници во 
инвестиции и ќе се обезбеди порационална корис-
тен,е си странските кредити. 

3.5.4. Со политиката на проширената репродук-
ција вложувањата повеќе ќе се насочуваат во про-
изводните намени што даваат поголем прираст на 
општествениот производ и на доходот, го зголему-
ваат девизниот прилив или го намалуваат девиз-
ниот одлив. 

Стопанските инвестиции во основните средства 
на вкупното стопанство ќе растат по просечна стап-
ка од околу 2-2,5?), вложувањата во станбената 
изградба околу 2,5^4 додека другите нестопански 
инвестиции ќе опаѓаат околу 10% просечно годиш-
но. Учеството на стопанските инвестиции во вкуп-
ните инвестиции во основни средства треба да се 
зголеми од околу 62.80з во 15)80 на околу 65.2о/о на 
1985 година, а вложувањата во станбена изградба 
од околу 280/0 на околу 30по. 

Со рационално вложува н,е во обртните средст-
ва ќе се обезбеди одржување на нормалното ниво 
за залихите и нивна неадекватна структура. 

Проширувањето и изградбата на капацитетите, 
а особено преработувачките капацитети, ќе се врши 
во согласност со можностите за обезбедување на 
енергија, суровини и репродукциони материј; л % 
првенствено со здружување на трудот и средства-
та врз основите на остварувањето на заеднички 
доход. 

Во САП Косозо вложувањата ќе се насочат кон 
капацитетите што ја подобруваат неповолната сто-
панска структура и што придонесуваат кон зголе-
мување на степенот на вработеноста и доходот. 

Вложувањата во основните правци на развојот 
ќе се остваруваат о извршување на обврските на 
организациите ни здружен труд преземени со само-
управните спогодби за оснолпте на плановите, во 
рамките на рспродукиноно поврзаните целини, со 
значително поголемо здружување на трудот и сред-
ствата при соодветни поттикнувачки мерки на оп-
штествено-политпчкитс заедници. 

3.5.5. Поголемата насоченост на инвестициите 
кон производните и амси и во кои може да се пос-
тигне поголем доход и поголем девизен ефект, по-
добра усогласеност на програмите на развојот во 
техпичко-екопомскпте целини и побрзо отстрану-
вање на неусогласеност!^ на капацитетите по ф а -
зи на производството, поширока примена на сов-
ремените техничко-технолошки достигнувања, по-
брзо активирање на незавршените објекти и ра-
ционализација на сите фази на процесот на инвес-
тирањата ќе придонесе кон зголемување на економ-
ската ефикасност и општествената рационалност 
на вложувањето во основните средства. 

3.5. Политикт. на социјалниот развој 

3.6.1. Социјалниот развој ќе се насочува кон 
поцврсто поврзување и меѓусебно условување" на 
материјалниот и социјалниот развој врз самоуправ-
ни основи. Кон тоа ќе придонесе воспоставувањето 
на односи во распределбата на доходот кои овозмо-
жуваат активирање на творечките сили на работ-
ните луѓе во здружениот труд, како основни носи-
тели на вкупниот раззој на порастот на продук-
тивноста на трудот и на ефикасноста на стопани-
сувањето. Врз тие основи, ќе се обезбедуваат ста-
билни услови за Ж Ј В О Т И работа и материјална и 
социјална сигурност на работите луѓе и граѓаните, 
како суштествен фактор па вкупниот материја-
лен и општествен развој. 

Со доследна примена на распределбата според 
резултатите од трудот во согласност со принципот 
на социјалистичката солидарност и заемност, во 
согласност со реалните можности па стопанството, 
ќе се создаваат услови за остварување на соод-ч 
ветан квалитативни промени во областа на социјала 
ниот развој. Со поекономично користење на распон 
ложивите средства ќе се придонесе кон остварува 
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л е т о на политиката на економска стабилизација. 
Ќе се оствари пораст на вкупниот животен стан-
дард за околу 2,796 просечно годишно, со побрз 
растеж на личната потрошувачка на населението 
од општествениот стандард. 

Реалниот растеж на личната потрошувачка ќ е 
изнесува околу 3% просечно годишно и ќе се зас-
нова врз реалниот растеж на паричните средства 
од кои се формира вкупната побарувачка на насе-
лението и врз зголемувањето на стоковните фондо-
ви од домашно производство. 

Вкупните куповни фондови на населението ќе 
растат побавно од општествениот производ и на -
ционалниот доход. Просечните реални лични дохо-
ди на вработените во општествениот сектор ќе се 
зголемуваат околу 24 просечно годишно, што е 
Побавно од растежот на чистиот доход, а во рам-
ките 'на предвидениот растеж на продуктивноста на 
трудот. 

Со самоуправни спогодби на организациите на 
здружен труд и со општествени договори во ре-
публиките и автономните покраини за распорсду-
вањето на чистиот доход и распределбата на лич-
ните доходи ќе се утврдат заеднички критериуми 
и мерила со кои ќе се обезбеди доследна политика 
на распределбата на доходот според резултатите од 
трудот и посилна стимулација на работниците да 
ги зголемуваат продуктивноста на трудот и дохо-
дот. и да ја прошируваат материјалната основа на 
здружениот труд и поефикасно . да ги решаваат 
проблемите на социјалниот развој. 

Примањата врз основа на пензиското и инва-
лидското осигурување ќе се зголемуваат во - сог-
ласност со растежот на просечниот номинален ли-
чен доход на сите вработени во републиката одно-
сно во автономната покраина. 

Со натамошно 'развивање и примена на сло-
бодната размена на трудот и здружувањето на 
трудот и средствата, како и со афирмирање на при-
мената на принципите на социјалистичката соли-
дарност и заемност, ќе се обезбедуваат потребните 
услови за порационално и поефикасно задоволува-
ње на заедничките потреби во образованието, кул-
турата, здравството, детската и социјалната зашти-
та, домувањето и физичката култура. Притоа, по-
себно значење има поголемата општествена насоче-
ност и рационалноста на употребата на средствата 
наменети за овие потреби, особено во изградбата на 
Соодветни објекти на општествениот стандард. 

Заради заштита на животниот стандард на ра-
ботниците со ниски примања, ќе се спроведува ди-. 
фереицирано субвенционирање на станарините за 
граѓаните и домаќинствата со пониски доходи. 

Во развојот па опште-ствениот стандард во це-
лина ќе се спроведува селективна политика на раз -
војот ни одделни дејности врз база на самоуправно 
утврдените приоритети, при што тежиштсто ќе биде 
врз оние дејности што од гледиште па општествени-
те потреби најмногу и најнепосредно придонесуваат 
коп порастот на производството и продуктивноста 
на трудот и кон решавањето на акутните проблеми 
на социјалниот развој. Во такви услови, потребно 
е да се обезбеди рационално користење на распо-
ложивите средстЕа' и капацитети и да се разработат 
критериумите за самоуправно утврдување на прио-
ритетите. 

Во. рамките па приоритетите што ќ е се утврду-
ваат со општествените договори за вработување во ' 
републиките и во автономните покраини, ќе се води 
сметка при истите услови да се овозможи поголемо 
вработување на лицата од домаќинствата со понис-
ки приходи по член, а на кои средствата од работ-
ниот однос и.м се исклучителен изрор за егзистенција, 

Развојот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање ќе се наочи кон остварување па принципот 
пензијата да стане право на работникот врв основа-

на резултатите од неговиот текушт и минат труд и 
од работниот придонес. Ќе се продолжи работата 
врз воведувањето и усовршувањето на пензиското 
осигурување на земјоделците. 

Ќ е се создаваат услови за проширување на 
здравственото и пензионото осигурување на инди-
видуалните земјоделски производители и за подига-
ње на општествениот стандард на село, што при зго-
лемувањето на производството, на продуктивноста 
на трудот и на доходот, ќе придонесе кон задружу-
вање нз земјоделците, посебно на младите луѓе, во 
село и врз таа основа, кон забавње на процесот на 
преминувањето од земјоделството во неземјоделски-
те дејности, односно намалувањето на притисокот 
врз вработувањето вон од земјоделството. 

3.7. Развој па општествените дејности 

7. 1. Републиките и автономните покраини Ќе 
создаваат услови општествените дејности да се раз-
виваат како интегрален дел на општествената реп-
родукција Брз основите на самоуправно утврдените 
заеднички планови и програми на развојот и да де ј -
ствуваат врз побрзиот развој на производните сили и 
врз подигањето па продуктивноста на трудот. Ќе се 
обезбеди повисок квалитет и поголема ефикасност 
и рационалност на работата на општествените де ј -
ности во согласност со потребите на здружениот 
труд. Со развојот на слободната размена на трудот 
помеѓу работниците во организациите ра здружен 
труд во стопанските и општествените дејности, ќе 
се оствари нивното п о п о в о л н о меѓусебно поврзува-
ње и ќе се отстранува ^ р а ц и о н а л н а т а потрошувач-
ка во општествените дејности, особено изградбата 
на неадекватни капацитети во здравството и обра-
зованието. Развојот на општествените дејности ќе 
се усогласува со потребите на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

Ќе се унапредува и усовршува системот на ОП-
ИЈ А естзсно-економските односи во кој организациите 
на здружен труд од општествените дејности ќе го 
стекнуваат доходот, врз основа на извршувањето 
на програмите за работа и условите утврдени со са-
моуправните спогодби на корисниците и давателите 
на услуги. 

Образовниот систем и о б р а з о в н о т о на соодвет-
ни профили на кадри ќе се приспособува кон пот-
ребите на здружениот труд, 'има јќи ги предвид и 
потребите на одбраната на земјата. Посебно вни-
мание ќе му се посвети на образованието при рабо-
та и од работа, за да се оневозможи. подвоеност 
на деловите на образовниот систем. Ќе се создаваат 
услови за пошироко вклучување на земјоделците ^о 
системот па дополнителното општо и стручно обра-
зование за работа во земјоделството. Ќе се про-
должи работата врз рационализацијата, осовреме-
нувањето и зголемувањето на ефикасноста на Вос-
питно-образовната работа и врз подигањето па 
стручноста па наставниот персонал. 

Ќе се иптетир .пра процесот не консолидација 
па иауч/тистражувачките организации, усогласува-
ње на истражувачките програми, поделба на трудот 
и специјализација меѓу нив и нивното оспособување 
за крупни проекти со кои ќе се обезбедува поголемо 
влијание на науката врз општсствеио-екопомскиот 
развој, особено заради намалување на техничко^ 
-технолошката зависност од странство. Натаму , ќ е 
се унапредува самоуправното организирање на нау-
ката. Плановите ;:а истражувачкиот труд и приме-
ната на научните резултати мораат да бидат составен 
дел на плановите за развој на организации,те на' 
здружен труд. 

Ќе се утврдат програмите за развој на научно' 
истражувачките и истражувачко-развојните орга-
низации, вклучувајќи го. и усовршувањето на ш и ; 
учиоистражувачките: кадри, 
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Во согласност со општествените потреби и распо-
ложивите материјални можности, ќе се изградува 
и натаму ќе се унапредува ннформативно-пропа-
гасдппот систем за \ смешна работа во сите услови. 

Основна насока на развојот на културата ќе 
биде натамошната демократизација, слободниот раз-
вој. меѓусебното запознавање и поврзување на кул-
турите. на народите и народностите, хуманизацијата 
на општествените односи и обезбедувањето на по-
себноно афирмација на личноста. 

Посебно внимание ќе му се обрнува на раз-
вивањето на сите форми на масовната физичка 
култура. 

Во обпаста на здравството ќе се создаваат ус-
лови за лапање квалитетна, ефикасна и рационална 
зпплистепа заштита. Со натамошно! развој ма 
з?и пиел поте треба да се јакне превентивната заш-
тита со ориентација врз ефикасната и квалитетна 
амПулпттпр-голиклпничка работа при обезбедување 
па навремени сгк пиЈалистичкл консултација. Посеб-
но впиенине ќе и се посвети на изградбата на мре-
жата па здравствените капацитет!! во согласност 
со утврдените приоритети и со патолошката на на-
селението и па "обезбедувањето на соодветната 
структури п територијалниот распоред на здрав-
ствените кчпри. Носителите на развојот на злрзп-
сгената заштита ќе создаваат неопходни предуслови 
за нејзино ефикасно функционирање БО вонредни 
околности и во случај на војна. 

Со организирана" и попотполна општествена гри-
жа зч лопата, ќе им се обезбеди поголема достап-
ност на сите форми па заштитата. Посебно внима-
ние ќе и се посвети на грижата за децата без ро-
дите-ли. децата попречени во физичкиот и псико-
физичкпот развој, за поспитпо запупиените деца 
и сл 

Со развојот на социјалната заштита ќе се обез-
беди поголема економска и социјална сигурност па 
сит? граѓани. Ќе со развиваат современите форми 
на превентивна заштита заради спречување па пре-
минете за постанување на социјалните проблеми 
и зар!Д! организирана помош на граѓаните, посеб-
но на материјално пеобезбедените лица. 

- Заштита на борците, воените инвалиди и на се-
мејствата па паднати борци ќе се унапредува и ќе 
се развива во согласност со можностите. %Ќе се обез-
беди доследно спроведување па прописите за заш-
тита на овие лица и за остварување на нивните 
права. 

3.8. Демографскиот развој и вработеноста 

Активната популациона политика ќе се афир-
мира како составен дел па вкупната политика га 
долгорочниот развеј и ќе биде насочела -кон соз-
давање на услови за поскладен општсствепо-еко-
ноадеки наброј, хумппизпција на условите за живот 
и урамнотежување на репродукцијата на населени-
ето во сите средини. Но сите подрачја ќе се созда-
ваат поповолни образовни. здравствени, материјал-
ни и културни услови за живот и работа, што ќе 
овозможат поактивно и поголемо општествено вли-
јание врз правците на демографските промени, вк-
лучувајќи го и планирањето на семејството. 

Се оценува дека вкупниот прираст на населе-
нието од 0,7'/е просечно годишно ќе биде нешто по-
низок околку во претходниот петгодишен период и 
ќе изнесува вкупно околу 820 или јади лица. 

Во согласност со општествепо-економскиот раз-
вој, ќе уследат промени во економската структура 
на населението. Ќе се забави трансферот на актив-
ното земјоделско население во неземјоделските деј-
ности. 

Тежиштето во политиката на вработување ќе 
биде врз порастот на продуктивноста на трудот и 
зголемувањето на рационалноста и ефикасноста па 

стопанисувањето, со тоа што порастот на вработе-
носта, во прв ред, да се обезбеди: (I) со попотполно 
користење и проширување па постојните капаците-
ти и со изградба на нови, пред се, работно интензив-
ни и современи производни капацитети на подрач-
јата што имаат низок степен на вработеност на 
населението во општествениот сектор; (2̂  со проши-
рување на производната кооперација со странски 
претпријатија и со поголем обем на инвестиционите 
работи во странство: (3) со политика па ггг.гп раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и на САП Косово; (4) со залагање за поголемо вред-
нување на производниот труд; (5) со стимулирани 
на преквалификацијата и доквалификацнјата на 
вработените во согласност со потребите на здруже-
ниот труд; (С) со обезбедување на школување во 
согласност со потребите на здружениот груд; (7) со 
стимулирање на ра Ј̂ОЈОТ на малото сатанство на 
општествениот сектор и на личниот труд со средст-
ва во сопственост и.ч граѓаните и со развој па до-
говорните организации на здружен труд: (8) со сти-
мулирање па репродуктивното воаботугање на ра-
б о т о способното население во земјоделското про-
изводство и со проширување на различните фор-
ми па производна соработка на земјоделците со ор-
ганизациите на здружен труд; (9) со забавање I а 
растежот па вработеноста на непсризводствсни ра-
боти во основните организации на здружен труд 
од материјалното производство и во заедничките 
служби во нонстоп:;ноќите дејности. 

Ќе се создаваат услови за отворање на околу 
740 илјади нови работни места што, заедно со при-
родната замена на вработените на постојитгге работни 
места, ќе овозможи ново работно ангажирање вкуп-
но околу 1.440 илјади лица. од што околѕ 1.340 илја-
ди во општествениот сектор. Во општествениот сектор 
во 1985 година ќе има вкупно вработени 6 4 мили-
они лица. 

Со ПРИЛИВОТ на нови генерации школувани кад-
ри од различни профили и занимања г Степен на 
стручност, од околу 850 илјади лица, ќе се обезбеди 
значително подобрување на образовната структура 
на вработените работници. Учеството на СТРУЧНО 
оспо.собените и квалификуваните работници ќе се 
зголеми од 63?о во 1980 на околу (Рп'в во 1985 
година. 

Со обезбедувањето на неопходните материја л на 
и нормативни услови во републиките и во автоном-
ните покраини, ќе се овозможи задолжително вра-
ботување па околу 320 илјади приправници. 

Со активната политика на вработување и со 
работното ангажирање на населението релативно ќе 
се намали бројот на невработените. Ќ^ се намали 
бројот на лицата на привремена работа во стран-
ство. . 

Ќе т е создаваат услови организациите на здру-
жен труд ол стопански^ поразвиените подрачна да 
подигаат капацитети во' стопански недоволно раз-
виените подрачја, тито ќе овозможи побрз пораст на 
вработеноста и па доходот, а посебно во изразито 
стопански недоволно развиената САП Косово. 

Во структурата на новото работно анагжпоан^ 
ќе се зголеми учеството на жените, а со тоа и ЧИ11-

?ииот удел во вкупната вработеност од 35 во 
1980 на околу 38л'о во 1985 година. 

4. Развојот на економските односи со странство 

4.1. Подобрувањето па положбата на земјата во 
меѓународните економски односи претставува елен 
од основните заеднички интереси и цели па вкуп-
ниот општествено-економски развој на Југославија 
и на остварувањето на политиката на економска 
стабилизација. Основните задачи па заедничката 
политика на развој па економските односи еп 
странство се: 

1) натамошен развој на системот и разработка 
на инструментите на економските односи со стран-
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ттл самозаштита. Во развојот на територијалната 
одбрана, тежшнтето ќе биде врз нејзиното натамо-
шно организирање и ширење во месните заедници, 
ор1 апилацните на здружен труд и општините, со 
помасовно вклучување и оспособување на млади-
ната и жените за водење вооружена борба, со зголе-
мување на борбената способност на здружените 

единици, зголемување на ефикасноста на раково-
дењето и командувањето и создавање на матери-
јални и други услови за успешно водење на 
вооружена борба. 

С.З. Во согласност со натамошниот развој и тех-
ничката модернизација на вооружените сили и со 
намирување на другите потреби па општонародната 
одбрана од домашни извори во областа на произ-
водството на вооружување и воена опрема ќе ее 
обезбеди: 

1) трајно и стабилно намирување на најголе-
миот дел па потребите за вооружување и воена оп-
рема но мир и во војна со усогласен развој на 
домашното производство на вооружување и воена 
опрема во рамките на вкупниот развој на земјата. 
Ќе се воведува современа техника, технологија и 
организација па процесот на трудот, ќе се зголему-
ва ефикасното на стопанисувањето со општестве-
ните с ред СТР а и ќе се намалуваат трошоците за 
производство на вооружување и воена опрема; 

2) изградба на нови и модернизација, рекон-
струкција и одржување на постојните капацитети 
за развој и производство на вооружување и воена 
опрема, во согласност со плановите за развој и 
модернизација на вооружените сили и другите по-
треби на народната одбрана; 

3) максимално потпирање врз домашните сурОт 
вини и репродукциони материјали, со колку што е 
можно поголема замена на увозните суровини и 
репродукциони материјали и создавање и одржу-
вање на потребните резерви; 

4) школување и усовршување на кадрите неоп-
ходни за оптимален развој и производство на воо-
ружување и воена опрема; 

5) натамошна изградба на социјалистичките со-
моуправни општествепо-економски односи во орга-
шѕзаците на здружен труд што произведуваат воо-
ружување и воена опрема и поврзување со органи-
зациите на здружен труд што учествуваат во тоа 
производство, врз основа на здружувањето на тру-
дот и средствата и учеството во заеднички оства-
рениот доход; 

С) развивање и унапредување на военоеконом-
ска соработка со одделни земји, пред се, со неврза- " 
мите земји и со земјите во развој, врз основа на 
заемните интереси; 

7) сестран развој на научноистражувачкиот труд 
и негово поврзување со вкупниот научен потенци-
јал на земјата. 

6.4. Приоритет во развојот на цивилната заш-
тита ќе имаат оспособувањето на постојните и из-
градбата па нови скривалиште, противпожарната 
заштита, првата медицинска помош, радиолошко-би-
олошко-хемиската заштита, спасувањето од урнати-
ни и материја л по-техничкото опремање. Ќе се по-
добри оспособеноста на единиците и на штабовите 
на цивилната заштита, особено во големите градови 
м во индустриските центри, имајќи ја предвид нив-
ната специфичност и степенот на загрозеноста. 
- в. 5. Тежиштето во развојот на службата за на-
бљудување, јавување, известување и тревожење ќе 
бидо врз пополнувањето со стручни кадри, обуката, 
техничкото спремање и меѓусебното поврзување па 
Центрите за известување и тревожење од општини-
те до федерацијата и на овие со воените ,центри. 
Особено внимание ќе му се посвети на оспособува-
њето на организациите и службите што, во рамките 
на својата редовна дејност, се занимаваат со набљу-
дување. 

Во системот на врските ќе се продолжи со МЈН 
Јгеријално-техкичкото опремана кадровското о г а н 

собување и меѓусебното поврзување на овој сѕЈстем 
со функционалните, системи за врски, за да се обез-
бедат сигурни, постојани и непрекинати врски ^а 
потребите на раководењето во општонародната од-
брана. 

Со опремување и оспособување на службата за 
криптозаштита ќе се обезбеди попотполни и посо-
времена заштита на преносот па информации. 

Ќе се интензивира и квалитетно ќе се подобри 
обуката и оспособувањето на вкупното население, а 
посебно на младината, за задачите во општонарод-
ната одбрана. 

б. 6. Развојот на стопанските и општествени!е 
дејности повеќе ќе се усогласи со потребите за јак-
нење па општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, заради што ќе се преземаат потребни-
те мерки за нивно оспособување, за Ор-о премину-
вање на работа и функционирање во е т е услови и 
форми па агресија. Заради тоа. со планските и про-
грамите за развој па овие дејности и со пиеното 

-остварување треба да се создадат услови за интен-
зивирање на производството на суровини, енергија и 
храна и да се обезбеди нивното производ!тио да 
не биде помало од потребите н.а потрошувачка ги во 
вон редни ситуации и во војна. Заради так пен.е на 
општонародната одбрана, развојот на стопанството 
треба се повеќе да се заснова врз домашната пирова 
и сопствените паучно-тсхпичкн. технолошки про-
изводни и други потенцијали. 

6.7. Ќе се создаваат услови за оспособување на. 
населението, а посебно на младината за извршува-
ње на одбранбени и заштитни задачи Кон тоа тре-
ба да се приспособат наставните програ.ми во т к 
лите и во образовните институции од сите степени 
на бразоваппе. 

- 6. 8. Ќе се продолжи со кадро!\ското оспособува-
ње и материјално-техипчкото осовременување на 
специјализираните органи и службите за заштита на 
општеството, особено на органите за внатрешни ра-
боти. 

В Т О Р Д Е Л 

НАСОКИ И РАМКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА МЕР-
КИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

1. Стекнување и распоредување на доходот 

1.1. Во областа за стекнувањето и распореду-
вањето на доходот, ќе се создаваат ус,пори: О) стек-
нувањето и зголемувањето на доходот да се засно-
ваат пред се. врз постојаното зголемување на про-
изводството и другите стопански активности, порас-
тот на ^фодуктивпоста на трудот, поло.немата еконо-
мија на трудот и средствата и непотполната при-
мена на пазарните критериуми; (2) да се обезбеду-
ваат поуелначени и постабилни услови за стек-
нување па доходот: со воспоставување на нерам-
ноправни однрси во примарната распределба со 
усдначување на другите општи услови за стопани-
сување и со зголемување на економската мотиваци-
ја на здружениот труд за создавање на доходот; (3) 
со политиката за стекнување и распоредување на до-
ходот и чистиот доход да се обезбеди пораст на 
акумулацијата заради јакнење на материјалната 
основа на здружениот труд; (4) со политиката за 
распределба на доводот да се обезбеди личните 
доходи да растат во рамките на растежот на дохо-
дот и чистиот доход, со тоа што средств.ата за про-
ширување на материјалната основа па з д р у ж е н и е 
труд побргу да растат од доходот и чистат доход, 
при што треба да се обезбеди растеж на реалните 
лични доходи најмногу до растежот на продуктив-
носта на трудот, како и материјална сигурност рЗ 
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работниците во републиките и во автономните по-
краини. Со спроведувањето на оваа политика треба 
да се обезбеди постојано и стабилно зголемување на 
учеството на средствата на организациите на здру-
жен труд од стопанството во доходот и ВО ОПШТО-
стпепиот производ. 

1.2. Заради јакнење на акумулативната и ре-
продуктивна!^ способност па стопанството, со оп-
штествени договори во републиките и во автоном-
ните покраини и со самоуправни спогодби за стек-
нува п,ето и распоредувањето на доходот и На чис-
тиот доход и со други мерки ќе се обезбеди реша-
вачката улога на работниците во распоредувањето 
на доходот на акумулација и лична, општа и заед-
ничка потрошувачка. Издвојувањето на средствата 
од доходот за задоволување на општите општест-
вени и заеднички потреби и издвојува н,ето на сред-
ствата од чистиот доход за заедничка потрошувач-
ка во организациите на здружен труд, ќе расте по-
бавно од растежот на доходот. 

Личните доходи во организациите на здружен 
труд ќе растат во рамките на растежот на доходот 
и чистиот доход, со тоа што да се обезбеди побрз 
растеж на средствата за проширување на матери-
јалната основа на здружениот труд од растежот на 
доходот и чистиот доход, при што треба да се обе-
збеди: 

(1) средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на организациите на здружен труд 
да" се остваруваат: ЕО зависност од работниот при-
донес на работниците за создавањето на доходот 
врз основа на тскуштиот труд и минатиот труд, во 
зависност од придонесот за зголемувањето на до-
ходот со управување и стопанисување со опште-
ствените средства и во согласност со заедничките 
основи и мерила утврдени во општествените дого-
вори и самоуправните спогодби и во самоуправни-
те општи акти за стекнувањето и распределбата на 
доходот и на личните доходи; 

(2) дел од доходот, што е резултат од работа во 
исклучително поволни природни услови или од ис-
клучителни погодности на пазарот, да не може да 
се распоредува за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка, туку ќе се насочува кон проширување 
на материјалната основа на трудот; 

(3) реалните лични доходи на работниците во 
стопанството да растат најмногу до растежот на 
продуктивноста па трудот и да се зголемуваат 
првенствоно во организациите на здружен труд што 
ја зголемуваат продуктивноста па трудот, што ги 
намалуваат трошоците на работењето и што го зго-
лемуваат доходот по единица на вложен жив труд 
И средства; 

(1) побрз растеж на личните доходи на произ-
волниве работици и на основните носители на 
пронзг г.строго од личните доходи на работниците 
на пспрпизподпи р;ѕ"оти и задачи и побрз растеж 
на личните дохо.д:! на работниците што работат 
под тешки услови за работа од личните доходи на 
работниците на други производни работи и задачи; 

(5) намалување на оние разлики во личните 
доходи на работниците внатре и помеѓу одделните 
гранки и групации, што не се резултат од сложеноста 
на работите и за.дачите, од условите за работа и од 
успешноста во стопанисувањето со општествените 
средства; 

(6) вкупните средства за лични доходи на ра-
ботниците во работните заедници да растат побав-
но од растежот па личните доходи на работниците 
во организациите на здружен труд во стопанството; 

(7) Личните доходи на работниците во органи-
зациите на здружен труд од општествените дејно-
сти да се усогласуваат со движењето на личните 
доходи на работниците во организациите на здру-
жен труд од стопанството, со. тоа дато, вкупните 

средства за лични д оходи во озие дејности да рас-
тат побавно од растежот на вкупните средства за 
лични доходи во стопанството; 

(8) средствата за заедничка потрошувачка по 
работник, остреа средствата за станбена изградба, 
да растат најмногу ,до височината утврдена со оп-
ште-.т.чеггчте догозер-; и самоуправните спогодби. 

Општите општествени потреби ќе се задоволу-
ваат во согласност со реалните можности на сто-
панството и на работните луѓе и граѓаните. Со про-
писи, општествени договори и мерки на економска 
политика ќе се обезбеди побавен растеж на сред-
ствата за овие потре-би од растежот на доходот во 
стопанството. 

Во намирувањето на заедничките потреби со 
преминување на слободна размена на трудот, пос-
тепено ќе се надминува фискалниот начин на ф и -
нансирање на овие потреби. Издвојувањето па сред-
ствата за задоволувале на заедничките потреби ќ е 
се заснова врз договорите за основите на планови-
те на републиките и на автономиите покраини и 
усогласените интереси и програми што ги оства-
руваат работниците во организациите на здружен 
труд од општествените дејности. Притоа ќе се поа-
ѓа од определувањето средствата за овие погреби: 
(1) да не го надминуваат учеството на средствата во 
доходот што ќе биде утврдено со самоуправни спо-
годби и договори; (2) да растат побавно од расте-
жот на доходот; (3) средствата за инвестиции во 
општествените дејности да се обезбедуваат со са-
моуправни одлуки па работниците во основните ор-
ганизации на здружен труд во согласност со нив-
ните планови и со самоуправните спогодби за ос-
новите на плановите на тие дејности, а во рамките 
на расположивите средства и усогласените про-
грами за развој; (4) остварувањето на правата ар?, 
основа на социјалната сигурност да се движи во 
границите на расположивите средства и реалните 
можности за издвојување па средства од доходот 
на стопанството и од личните доходи на работни-
ците и граѓаните; (5) нови права во задоволување-
то па заедничките потреби да можат да се воведу-
ваат само доколку се обезбедени потребните сред-
ства, согласно со договорената политика во областа 
на заедничката потрошувачка. 

1.3. Со -општествата договори и самоуправни 
спогодби, како и со други самоуправни! општи акти 
ќе со разработат критериумите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи според трудот и ре-
зултатите од трудот, и тоа за: (1) усогласување па 
личните доходи со доходот и продуктивноста на 
трудот; (2) ставан,о па личниот доход во функција 
на вк у т т о т придонес на работниците за создава-
њето па доходот со тскуштпот труд, управувањето 
и стопанисувањето со средствата како со минат 
труд и\иопаторство, рлционализаторство и други 
форми на творештво; (3) придонес на општестве-
ните дејности за зголемувањето на доходот во ма-
теријалното производство; (4) мерење на сложе-
носта и квалитетот на трудот и другите елементи 
на придонесот на резултатите од трудот. 

1.4. Со политиката за стекнувањето и распоре-
дувањето на доходот, со кредитно-монетарната и 
даночната политика ќе се влијае врз зголемувањето 
на делот на акумулацијата што им останува на рас-
полагање на организациите на здружен труд во 
вкупната општествена акумулација. При распоре-
дувањето на чистиот доход ќе се зголемува и издво-
јувањето за проширување на материјалната основа 
па трудот и за резерви. Издвојуван,ата за акумула-. 
Чија во организациите на здружен труд во стопан-
ството ќе расте побргу од зголемувањето на до-
ходот. 

Републиките и автономните покраини со мерки 
од својата надлежност ќе обезбедат делот од дохо-
дот што е резултат од исклучителни погодности да 
се насочува задолжително кон проширување н^ ма-
теријалната основа па здружениот труд; 
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I. Финансирање и насочување на инвестициите 

, 2.1. Со активности на носителите на прошире-
ната репродукција и со мерки на економската по-
литика ќе со с с:? даваат услови обемот и динамиката 
на инвестициите во основни и обртни средства да се 
движат во согласност со расположивите средства 
што се формираат ед распределбата на општестве-
ниот производ и доходот, од средствата к а ј банките 
што можат да се користат за инвестиции, средства-
та што се обезбедуваат според посебни прописи и 
од странските кредити во рамките на платнобилан-
сните и девлзноби ланските можности на земјата и 
ро согласност со можностите за снабдување со ин-
вестициони материјали. 

Заради усогласување на вкупните инвестиции 
со реалните можности и намалување на учеството 
на инвестициите во основни и обртни средства во 
општествениот производ на вкупното стопанство, 
ќе се обезбеди: 

(1) намалување на користењето на краткороч-
ните средства к а ј банките за долгорочни пласмани 
Со усогласување на пласманите со рочната структу-
ра на изворите на средст-вата и гаранцискиот потен-
цијал на Среќите со изворите на средствата што 
Според својот квалитет можат да се користат за ин-
вестиции, при што користењето на краткорочните 
Средства за долгорочни пласмани ќе се утврдува за 
Секоја година со моиетарно-кредитната политика; 

(2) намалување на реалната вредност на увозот 
џа опрема вкупно и на кредит, зависно од платно-
билансните и дсЕизпсбилаисните можности на зем-
јата, односно од платно-билансните и девизнобилан-
снћте позиции на републиките и на автономните 
покраини; 

(3) сведување на најнужна мера претворањето 
на странските финансиски кредити во динари за 
финансирање на инвестиции во земјата, освен зае-
мите од Меѓународната банка за обнова и развој и 
ОД Други меѓународни финансиски организации, ка -
ко и усогласување со вкупните можности за задол-
жување во странство" во рамките на монетарно-
-кредитната политика, заради неутрализирање на 
монетарниот ефект на тие кредити врз тековите на 
општествената репродукција, а врз основа на посебен 
пропис или договор на републиките и автономните 
покраини. 

2.2. Заради обезбедување интегритетот на оп-
штествените средства, нивно побрзо репродуцирање 
и одржување на современо техшгчко-технолошко 
ниво и реално утврдување на доходот ќе се обезбе-
дува пореална валоризација на основните средства 
и постепено ќе со зголемуваат стапките на амор-
тизацијата, така што амортизацијата реално да 
расте побрзо од реалниот растеж на општествениот 
производ, со тоа што заради забрзување на техинч-
ко-техиолошкиот напредок повеќе да се зголему-
ваат стапките на амортизацијата за опрема. 

2.3. Ќе се преземаат мерки за унапредување на 
штедењето на граѓаните и за рационално насочува-
л о па дел од тие средства за финансирање на ин-
вестиционите проекти во општествениот сектор на 
стопанството. Посебно внимание ќе му се посвети 
на унапредувањето на паричното штедење на село 
преку развивање на штедпо-кредитни служби во 
земјоделските задруги и во организациите на коопе-
ранти и на друг начин и на насочувањето на тие 
средства претежно за унапредување на земјодел-
ското производство и за задоволување на другите 
потреби на селското население. Со мерки на даноч-
ната и кредитната политика, како и со други мер-
ки, ќе се создаваат услови за поголемо ангажирање 
на средствата на граѓаните при купувањето и из-
градбата на станови во индивидуална сопственост 
И во дејностите на Малото стопанство. 

2.4. Со соодветни мерки и активности ќе се соз-
дадат услови за здружување на трудот и средствата 
и за други форми на меѓусебно поврзување на тех-
нолошките и доходовно п-Јврзг.шгге организации на 
здружен труд за финансирање на модернизацијата, 
реконструкцијата и изградбата на објектите што 
овозможуваат остварување на заедничките интере-
си во развојната политика утврдени со овој план. 
Со самоуправните спогодби за основите на плано-
вите на доходовно и репродукционо неврзаните ор-
ганизации на здружен труд во процесот на усогла-

- сувањето на програмите за развој со другите орга-
низации на здрзгжен труд ќе се обезбеди рационал-
на поделба на трудот, специјализација па производ-
ството и кооперација и со тоа, покрај преземањето 
на други мерки, ќе се изградуваат оптимални и 
синхронизирани капацитети по фази на производ-
ството. 

Re се преземаат одрки и ќе се создаваат услови 
при донесувањето и остварувањето на одлуки за 
инвестициите во материјалното производство да се 
изгризуваат преземените обврски во самоуправните 
спогодби и во договорите за основите на плановите 
за обезбедување средства за финансирање на ин-
вестициите заради непотполно и порационално ко-
ристење на расположиви те домашни изг-ори на 
енергија, суровини и репродукциони материјали и 
намалување на зависноста на стопанството од уво-
зот на тие производи. 

Ќе се преземаат мерки и ќе се поттикнуваат 
организациите на здружен труд да ги донесуваат 
инвестиционите одлуки и да ги насочуваат располо-
живите средства, првенствено со здружување па 
трудот и средствата, за остварување на заедничките 
интереси и задачи во областа на: енергетиката врз 
сопствени енергетски т в о р и ; производството на 
храна, посебно на основни земјоделски и основни 
прехранбени производи; производството и услуги 
со кои се постига ат позначителни резултати во из-
возот и намалувањето па увозот; производството 
на суровини и преродукциони материјали од до-
машни извори, посебно на секторот на основните 
хтетали, неметали^ и дефицитарните базни хетлиски 
производи заради супституција на увозот; произ-
водството на опрема и постројки со кои се обезбеду-
ва повисоко технмчко-технолоптко ниво и се нама-
лува зависноста од странство и изградбата и одр-
жувањето на магистралните сообраќајници и раз-
војот на интегрален транспорт. Во согласност со 
овие определувања, ќе се поддржува поголемото на-
сочување на средствата врз: 

1) вложување во производствените намени што 
даваат поголеми ефекти во доходот по работник и 
ангажираш! средства и што го зголемуваат ,девиз-
ниот прилив или го намалуваат девизниот одлив; 

2) проширување и изградба на капацитети, осо-
бена на преработувачки, под услов претходно да се 
обезбедени енергија, суровини и репродукциони 
материјали и да е испитан пазарот; 

3) зголемување ефикасноста на инвестициите 
со побрза изградба и поширока примена на совре-
мините технички и технолошки достигања и подоб-
ра организација на трудот; 

4) нерамномерен регионален развој на произ-
водиите сили, а посебно за побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и најбрз раз-
вој на САП Косово; 

5) изградбата на инвестициони објекти под ус-
лов да е обезбедена заштита од штетното дејство 
врз човековата животна и работна сред ина. 

Инвестиционите програми во стопанските и 
општествените дејности ќе се усогласуваат во пот-
ребната мера со стратегиско-одбранбените барања, 
особено во дејностите за кои е предвиден побрз 
развој. 

Заради обезбедување на предвидениот растеж 
на земјоделското производство, републиките и ав-
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тоггег-шпте пократки со мерки од својата надлеж-
ност ќе создаваат услови за побрз растеж на ин-
вестициите во производството на основни земјодел-
ски производи. Со зголемување на учеството на 
овие вложувања во вкупните стопански инвестиции 
ќ е се создаваат и поповолни услови за проширува-
л е на об''зборливите површини на општествениот 
сегггор пррку приведување на земјиштето кон кул-
турата, мелиорација, комасација, освојување на но-
ви површини и купување на земјиште, а особено 
преку пензионирање на земјоделците од старечките 
домаќинства. 

Вложувања во производството — што во пре-
тежен дел се засноваат врз увозот на суровини и 
репродукциони материјали — можат да се вршат 
кога организацијата на здружен труд која врши 
вложуван.о со извоз или со здружување врз потрај-
на основа ги обезбедува девизните средства за уво-
зот на тие производи и за отплатата на странските 
кредити. 

Републиките и автономните покраини ќе осигу-
ра ат со посредство на самоуправните интересни за-
едници за економски односи со странство најмалку 

од странските кредити за инвестиции да се на-
менат за остварување на програмите со кои се оси-
гурува реализацијата на заедничките интереси во 
развојната политика. 

Ќе се преземаат мерки заради поттикнување на 
инвеститорите и на банките првенствено да ги на-
сочуваат средствата и да преземаат други актив-
ности за побрзо завршување на објектите во из-
градба од претходниот плански период, што се од 
посебно значење за намалување на неусогласеност^ 
во структурата на стопанството, зголемзчзаље на из-
возот и супституција на увозот. 

Организациите на здружен труд. што имаат 
средства здружени во банките би требало, врз база 
НА самоуправната спогодба за основите на планот 
на банката, да насочуваат претежен дел од кре.дит-
ниот потенцијал во приоритетните вложувања за из-
градба на об јектите според самоуправните спогодби 
за основите на плановите, а пред се проектите што 
се засноваат врз здружувањето на трудот и сред-
ствата и за кои е договорена потребата за побрз 
развеј . 

2.5. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе преземаат мерки да се воспостават 
изедначени и постабилни услови за стекнување на 
доходот заради јакнење на материјалната основа на 
органнзацшгте на здружен труд од дејностите за 
кои е предвиден побрз развој. Ќе се води политика 
на помало царинско оптоварување на увозот на оп-
ремата што не се произведува во земјата и ќе се 
да вл ат определени даночни и други олесненија. 

2.7. Со развојот на системот на проширената 
репродукција ќе се разработи механизмот на оп-
штествена верификација на инвестиционите одлуки 
од гледиштето на Оцената на општествената и еко-
номската оправданост на инвестициите и ќе се усо-
врши системот на општественото информирање и 
на евиденцијата на инвестициите. 

1. Економските односи ее странство 

3.1. Во остварувањето на политиката на разво-
јот на економските односи со странство, со мерки 
на заедничката развојна и на текуштата економска 
политика, како и со други мерки и активности, ќе 
се создаваат општи соодветни услови за стопанису-
вање, со кои ќе се обезбеди траен економски инте-
рес на организациите на здружен труд за зголему-
вање на извозот, најмалку еднаков со интересот за 
работење на домашниот пазар: (1) со побрз и пое-
фикасен развој на системот на самоуправните оп-
штествепо-економски односи во областа на економ-
ските односи со странство, така што работниците 
во основните организации на здружен труд со са-
моуправно спогодување и договарање, со здружува-
ње на трудот и средствата и со други форми па ме-
ѓусебно интересно поврзување, непосредно да ре-
шаваат за условите за остварување, стекнување и 
располагањето со девизите: (2) со воспоставуван,е на 
стабилни односи на внатрешниот пазар, посебно со 
намалување па стативата на инфлацијата; (.1) со зго-
лемување на конкурентната способност на југосло-
венското стопанство на меѓународниот пазар; (4) со 
унапредување па планирањето па е:;он:пскита односи 
со странство; (5) со упаппзд^взп.ѕ на организација-
та и работата на надворешнотрговската мрежа во 
земјата и во странство; (6) со политиката на реал-
ниот курс на динарот. 



Страна '428 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 март 1961 

Суштествено ќе се унапредат и начинот и формите 
ца соработка со странските партнери, посебно од 
Земјите во развој, пред се со изградба на комплек-
сни објекти врз основа на рамноправно партнерство 
и заемност на економските интереси. 

За извозот на инвестициона опрема, бродови, 
технологија и изведувањето на инвестициони рабо-
ви во странство на кредит ќе се обезбедуваат соод-
ветни средства од стабилни извори врз долгорочни 
основи а посебно со самоуправни спогодби на бан-
ките, со кои ќе се насочи дел од кредитниот потен-
цијал за кредитирање на извозот согласно со инте-
ресите на нивните комитенти; со преземење мерки 
на моиетарно-кредитната политика, со деловната 
политика на банките да го кредитираат производ-
ството за извоз и да здружуваат средства со заин-
тересираните организации на здружен труд врз са-
моуправна основа ка ј Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка. 

Федерацијата, републиките и автономните пок-
раини, во рамките на своите права, до.^кпастн и 
одговорности, ќе создаваат услови за значително 
зголемување на девизниот прилив од странскиот 
туризам, од услугите во меѓународниот транспорт и 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
и од други услуги. 

Со мерки на заедничката монетарна и кредитна 
политика ќе се обезбеди, врз долгорочна и селек-
тивна основа, кредитирање на подготовките за гро-
и з Е о д ех Е СЈ I о на стоки и услуги за извоз, производ-
ството па стоки и вршењето па услуги за извоз, 
залихите на стоки за извоз и извршувањето па ез-
ерските преземени со долгорочните аранжмани со 
одделни земји. 

3.2. Заради обезбедување на предвидениот рас-
теж на приливот па девизи, федерацијата,, републи-
ките и автономиите покраини со мерки на економ-
ската потптпка ќе го поттикнуваат самоуправното 
спогодување, здружување го на трудот и средствата 
и другите форми на меѓусебно интересно поврзу-
вање на организациите на здружен труд, посебно 
по,меѓу опие што се занимаваат со меѓународен пре-
воз на С!с,ки и патници, и организациите на здру-
жен труд што изведуваат инвестициони работи во 
странство — со организациите на здружен труд што 
произведуваат храна, опрема, производи од пови-
соки фази на обработка и др. Посебно републиките 
и автономните покраини ќе го иницираат и поттик-
нуваат процесот на здружувањето на трудот и сред-
ствата и другиве форми на самоуправно поврзува-
ње врз до:горочни основи помеѓу производителите 
на храна и организациите на здружен труд во об-
л а с т на т.у ризмот. 

Со материјалните биланси и самоуправните спо-
годби на заинтересираните организации иа здружен 
труд ќе се обезбеди, врз - селективна основа, поефи-
касно усогласување со вкупните текови на општес-
твената репродукција, производството и потрошу-
вачката, на извозот и увозот на производи што се 
од исклучително значење за снабдувањето на ју-
гословенскиот пазар и што позначително'учеству-
ваат во надворешнотрговскиот промет. 

Во согласност со законот Ќе им се обезбеди ком-
п е н з и р а па организациите па здружен труд на 
кои со акти на органите на федерацијата извозот 
им е исклучително ограничен или забранет. Со Од-
луката за заедничката девизна политика на Југо-
ласпјп. со Одлуката за единствената проекција на 
платниот биланс на Југославија и со Одлуката за 
еди:; тревата проекција на девизниот биланс на Ју -
гославија ќе се регулира прашањето за обезбеду-
вање на средствата за компензација. 

Ќе се унапреди системот за поврат и поттикну-
вање на извозот на стоки и услуги врз трајни и 
стабилни основи, што ќе биде во функција на ос-
тварување на договорената политика на развојот на 
економските односи со странство, 

3.3. Заради ос.тварување на општествено оправ-
даната супституција на увозот, ќе се преземаат мер-
ки и активности со кои со заедничката политика на 
развојот ќе се придонесува за развивање иа про-
изводството врз Оаза на домашни ресурси — особе-
но на производството на енергија и суровини, хра-
на, стоки и услуги со кои се на.малува увозот и оп-
рема и постројки со коп се обезбедува повисоко 
техничко-технолошко ниво и се подобрува струк-
турата на извозот. 

Увозот на опрема и технологија првенствоно 1 е 
се насочува врз: изградбата, модернизацијата и 
проширувањето на капацитетите за производство 
на стоки и услуги со коп се зголемува извозот или 
се намалува увозот; производството на опрема и по-
стројки со коп се обезбедува зголемување па тех-
ничко-технолошкото пиво па производството; из-
градбата и модернизацијата на капацитетите за 
производство на енерги.ја, суровини, храна, па ин-
тегралниот транспорт, магистралниге сообраќајни-
ци и развојот па стопански недоволно развиени ре-
публики и на САП Косово. 

Опрема и технологија ќе се увезуваат во сог-
ласност со плано.вите на организациите па здружен 
труд. со општествените планови на републиките и 
на автономните покраини и со овој план. а во рам-
ките на платниот и девизниот б:папс на Југослави-
ја и на платноб:вшиените и девизнобплансппте по-
зиции на републиките и на автономните покраини. 

Заради рационално користење па домашните 
суров:тски и други производии ресурси, организа-
циите на здружен труд што увезуваат суровини и 
репродукциони материјали, делови и склопови за 
вградување, со усогласени п танови на развојот со 
организациите на здружен труд производители на 
суровини, репродукциони материјали, делови и 
склопови ќе обезбедат пораст на учеството на суро-
вините, репродухциопите материјали, деловите и 
склоповите од домашни извори во производството 
на производите за извоз. 

Организациите на здружен труд што не ги на-
мируваат потребите за увоз со сопствен девизен 
прилив, обезбедуваат зголемување на производство-
то за извоз и рационална супституција па увозот 
првенствено со здружување на трудот и средствата 
и со други самоуправни фор.ми на поврзување врз 
доходовни основи со организациите на здружен 
труд што извезуваат и што стекнуваат поголем де-
визен приход од своите потреби. 

Со заедничката девизна и кредитна политика 
ќе се создаваат услови за обезбедувања средства за 
увоз на стоките за широка потрошувачка што се од 
суштествено значење за намирување на потребите 
на населението, а посебно на лекови — од посебно 
значење за домашниот пазар, во рамките на п;.ат-
но^Јланснпте и девизнобплансните позиции на ре-
публиките и на автономните покраини, односно на 
проекцијата па платниот биланс и проекцијата на 
девизниот биланс па Југославија. 

Во рамките на Интересната заедница на Југо-
славија за еко1; облеки односи со странство, во актот 
за единствен:;.',: критер.иум!! за стекнување право 
на купуван,е на девизи ќе се предвиди начинот за 
обезбедување па девизи за увоз па суровини за про-
изводство па л'.к п?.: те што во земјата по се произ-
ведуваат и за увоз па готовите лекови што по се 
произведуваат го земјата, го согласност со п о т и х и -
те на земјата и со утврдените м а т е р и ј а л и биланси 
и тоа во рамките на платпобилапсните позиции и 
дсвизнобиланспите позиции на републиките и на 
автономиите покраини. 

Стоки и услуги ќе се увезуваат во согласност 
со извозот и со ^стоковниот девизен прилив и во 
рамките утврдени во единствената проекција на 
платниот биланс и единствената проекција на де-
визниот биланс на Југославија и проекциите на 
платнобиланените и девизиобилансните позиции на 
републиките и на автономните. покраини. 
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Во рамките на увозот на репродукциони мате-
ри јали приоритет ќе му се даде на увозот на суро-
вини и репродукциони материјали што се од суш-
тествено значење за воспоставувањето на посклад-
ни односи во провизводството, зголемувањето на 
производството за извоз и супституција на увозот и 
за задоволување на потребите на ДОМАШНИОТ пазар, 
посебно за сурова нафта, нафтени деривати и јаг -
лен за кокспрлње. 

Во интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство ќе се утврдат единстве-
ни критериуми за стекнување на право на увоз на 
репродукциони материјали за производство на про-
изводи со посебна намена за извоз и за производ-
ството на соодветни производи за потребите на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита, 
што ќе се остваруваат со платпобилансните позиции 
и девизнобилансппте позиции на републиките и на 
автономните покраини. 

3.4. Ќе се разработи целосен систем на царинска-
та политика заради соодветна заштита на домашното 
производство и технологија во согласност со основ-
ните правци на политиката на развојот и сопстве-
ниот технолошки развој. Ќе се разработи посебен 
систем на заштита на производството на земјодел-
ско-прехранбени производи со воведување на лиз-
гачкп прелевмани, сезонско ограничување на уво-
зот и забрана на увозот на одделни зсмјоделско-
-прехранбени произподи. 

Стоковниот режим во регулирањето на надво-
решнотрговскиот промет претставува додатен ин-
струмент за заштита во функција на развојот кој 
ќе се заснова врз долгорочни самоуправни спогодби 
на организациите на здружен труд заради усогла-
сува н.е на производството и потрошувачката, изво-
зот и увозот на определени стоки и ќе се спроведу-
ва преку контингенти, врз основа на усогласените 
материјали биланси на производителите и потро-
шувачите на определени стоки врз долгорочни ос-
нови. 

Заради попотполно користење на капацитетите, 
со стоковниот режим нема да се ограничува увозот 
на стоки за доработка и преработка во земјата, з а -
ради извозот. 

Вомцарппската заштита првенствено ќе се спро-
ведува со примена на технолошките стандарди, ти-
пизацијата. узансите, атестите, техничките услови 
и други слични инструменти. Во согласност со про-
грамата за дол гог .очно регулиран,о па надворешнотр-
говската размена ќе се лама ти бројот на позициите 
на увозот според рестриктивните режими. 

Заради заштита на домашните производители 
од штетните последици што можат да настанат по-
ради привремената дсконјунктура на светскиот па -
зар, ќе се разработат механизми во монетарно-кре-
дигната политика и во политиката на стоковните 
резерви со коп ќе се обезбедат поповолни услови за 
кредитирање на залихите на стоките произведени 
за извоз. 

3.5. Проекциите на платпоПилапснпте и девиз-
но ' : Ј.та не нито позиции па републиките и на авто-
номиите покраини Ќе СЃ засноваат врз усогласени-
те иванови на орган: :мините па здружен труд за из-
водот, увозот приливот и одливот на девизи и за 
кредит нито односи со странство. 

Во согласност со енергетскиот би пане на Југо-
славија. републиките и автономиите покраини ќ е 
преземаат мерки и други активности заради по-
ттик нување на организациите на здружен труд со 
самоуправни спогодби во рамките на самоуправните 
интересни заедници за економски односи со стран-
ство на републиките и на автономните покраини да 
ги обезбедат и здружат потребните девизни сред-
ства за увоз на нафта, нафтени деривати и јаглен 
за ко .дирање. 

Во рамките на Интересната заедница на Југо -
славија за економски односи со странство ќе се у т -
врдат единствени критериуми за начинот и дина-

миката на обезбедува н,ето девизни средства и дру-
ги прашања за увозот на овие производи. 

Врз основа на единствени критериуми за стек-
нување право на купување, девизи донесени во 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, во рамките на платнобилан-
сиите и девизнобплансните позиции на републиките 
и па автономните покраини, ако се у к а ж е потреба 
ќе се предвиди начинот на обезбедување девизи за 
увоз на суровините и репродукционпте материјали 
што се од суштествено значење за остварувањето 
на планираното производство. 

З.К.Ќе се поттикнува откупот на девизи и при-
ливот па средства на девизните сметки и на девиз-
но-штедните глогови на граѓаните, како и купува-
њето на хартии од вредност што ги издаваат орга-
низациите на здружен труд заради изградба на ка -
пацитетите што овозможуваат зголемување на вра-
ботеноста. 

3.7. Задолжувањето во странство ќе се врши за 
развојот со кој се отстрануваат диспропорциите во 
материјалната структура на Југословенското сто-
панство, а посебно за побрз развој на: производ-
ството на стоки и услуги со кои се зголемува изво-
зот, а се намалува увозот; производството на енер-
гија и суровини; производството на храна, а посеб-
но на основни земјоделски и основни прехранбени 
производи; производството на опрема и постројки 
со кои се обезбедува повисоко техничко-технолош-
ко ниво на производството, магистралните сообра-
ќа јници и интегралниот транспорт, како и за побрз 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и на САП Косово. 

Ќ е се преземаат мерки за обезбедување ликвид-
ност на плаќањата спрема странство, а сите учес-
ници во прометот не. стоки и услуги со странство 
се одговорни за своите обврски за плаќање спрема 
странство. 

3.8. Задолжувањето во странство ќе се врши со 
согласност со платнобнлансните и девизнобилапсни-
те можности на земјата и ќе се обезбеди релатив-
ната задолженост на земјата во странство да се на-
малува за еден процентен поен годишно. З а д о л ж у -
вањето во странство ќе се врши првенствено за раз -
вој па материјалната основа ма здружениот труд 
и за финансирање на д говорениот дефицит на 
платниот биланс. Критериумите и распоредот па 
правата и обемот па задолжувањето на организа-
циите на здружен труд по републиките и автономиите 
покраини во странство ќе се утврдат со посебен до-
говор на републиките и на автономните покраини 
а тргнувајќи од склучените договори за основите на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година и од одредбите на овој план. 

Во рамките на вкупните задолжувања во пери-
одот од 1.931 до 198? година првенствено ќе се к о -
ристат справата на склучување и користење на 
странски кредити што произлегуваат од договорите 
во периодот од 197о до 1ПИ0 година наведени во член 
29 сгаз 4 па Договсрот за основите па Општестве-

ниот план на Ју ; с л а в и ј а за политиката на разво-
јот на економските односи со странство во периодот 
ОД 1931 до 1983 година. 

Основни н о с т ? л п на задолжувањата во стран-
ство !';е бидат орган.нациите на здружен труд што 
се должни да о^еУ-едат отплатување на заемите. 

3 9. Странските финансиски кредити, освен кре -
дити! е на Меѓународната банка Ја обнова и развој 
и на Еурофима. ќе се користат за обезбедување 
ликв?'дност1 на зол ата во меѓународните плаќања, 
а исклучително, врз основа на посебен пропис во 
согласност со републиките и автономните покраини 
или со договор па републиките и автономните пок-
раини, можат да се конвертираат во динари, во 
согласност со вкупните можности за задолжување 
во странство. 

3.10. Ќ е се разработат механизмите на ф у н к -
ционирањето на девизниот п а з а р и интервенциите 
н а Народната банка на Југославија на то ј пазар во 
границите утврдени со пропорциите, на платниот би-
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лане и па девизниот биланс на Југославија и во 
рам к ЈП е на тскуштитс девизни резерви. 

3.11. Ќе се обезбеди трајно воден,е на полити-
ката на реалниот курс на динарот врз основа па 
пропишаната методологија и критериумите за ут -
врдување и следење па реалниот курс на динарот. 

- 3.12. Ќе се утврдат прецизни критериуми и ус-
ловите под кои банките можат да склучуваат и да 
користат краткорочни кредити во странство, што ќ е 
б-идат во согласност со платнобилансните и девиз-
нобпланснпте можности на земјата. 

3.13. Со мерки?е на економската политика и со 
други мерки ќе се влијае Брз намалување на девиз-
ниот одлив но сите основи, посебно врз обнова на 
нем околните плаќање на сите нивоа и одлив на 
динари и девизи во странство. 

3.14. Заради обезбедување услови за развој Ба 
. домашното производство и технологија, ќе се потти-
кнуваат засднпчкпте вложувања на странски лица 
во домашни организации на здружен труд. особено 
во стопански недоволно развиените подрачја, пови-
соките форми на економска соработка врз база на 
долгорочна производствена кооперација, специјали-
зација, дсловно-техничка соработка, трансфер на 
технологија, обука на кадри, создавање на заеднич-
к и стопански претставништва, како и други форми 
на долгорочна економска соработка, врз основите 
на рамиопнавпото партнерство и зеамноста на е -
ЈСОНС меките интереси. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат мерки заедничките в л о ж у в а -
ња помеѓу домашните организации на здружен 
труд и странски лица да не се вршат во капаците-
ти за монтажа и склопување на производи и дело-
ви и склопови увезени од странство, освен ако врз 
таа основа се обезбедува извоз на јмалку ЕО вред-
носта на непосредно и посредно увезените произ-
води и оплата на обврските врз основа на заеднич-
ките вложувања во валутите што се од значење за 
ликвидноста на земјата во меѓународните плаќања. 

3.15. Ќ е се преземат мерки за побрз и поссст-
ран развој и унапредување на економската сора-
ботка на Југославија со неврзаните и со другите, 
земји во развој и зголемување на нивното учество 
во вкупните економски односи на Југославија со 
странство, јакнење на меѓусебната соработка по-
меѓу земјите во развој врз билатерална и мулти-
латерална основа и во борбата за ноц меѓународен 
економски поредок врз основа на одлуките на кон-
ференциите на неврзаните и на земјите во развој, 
согласно со заклучоците на Собранието на СФРЈ . 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат посебни мерки за унапреду-
вање на пограничната стопанска соработка со со-
седните земји, со развивање на поссстрани и под-
олгорочни фчрмп 15а економска соработка врз осно-
вите на заемноста и па интересите и р а м н о п р а в н о ^ 

,партнерство. Ќе се преземат потребни мерки за ост-
варување на обврските што Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија ги презела со Спо-
годбата за унапредување на стопанската соработ-
ка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија со Протоколот за 
Слободната зона. 

3.16. Заради поуспешно настапување на сто-
панството на странските пазари, ќе се поттикнува 
создавањето на различни форми на организирана 
соработка на организациите на здружен труд, а 
првенствено на оние што меѓусебно се зависни во 
тековите на општествената репродукција. Ќ е се 
поттикнува и побрзото организирање и оспособува-
њ е на организациите на здружен труд и развива -
њето на п о с т а р а н а соработка со сите земји и р е -
гиони, а првенствено со земјите во развој, и ќе се 
насочува создавањето на економски и организаци-
оно оспособена надворешнотрговска м р е ж а во зем-
јата и странство. Ќ е се разработи прсгра?4а за 
трансформација на надворешнотрговската мрежа 
заради поттикнување на поголем обем и поповолна 
структура на извозот на стоки и услуги и заради 
порационален развој на вкупните економски од-
носи со странство. 

4. Монетарно-кредитна политика 

4.1. Со доследно применување и натамошна до -
градба на монетарно-крсднтннот и банкарскиот си-
стем и со разработка на соодветни иструменти и 
мерки ќе се забрза трансформацијата на банките 
заради создаван е услови здружениот труд да р е -
шава за деловната полптка и за насочувањето на 
средствата во банките. 

Ќ е се поттикнува формирањето и поефикасно-
то функционирање на интерните банки и ф и н а н -
сиските служби во организациите на з д р у ж е в 
труд. 

Ќе се создаваат услови за зголемување на мо-
б и л н о с т на средствата во банките и нивно п о е ф и -
касно користење и побрза циркулација на сред-
ствата за репродукција, во согласност со начелата 
на единствениот југословенски пазар. 

4.2. Тековите на емисијата на парите ќе се при-
способуваат кон потребите на здружениот труд за 
финансирање на текуштата репродукција. Мер-
ките и инструментите па монетарно-крсдитпото ре-
гулирЧн,е "ќе бидат во функцијата на воспоставу-
вањето поусогласени стоковно-парични односи. Со 
кредитната политика ќ е се поттикнува зголому^ 
вашето на учеството на средствата на здружениот 
труд во финансирањето на репродукцијата. 

Монстарио-крежитната политка и деловната по -
литика на банките ќе бидат во функцијата на ос-
тварување на политиката на економска стабилиза-
ција и воспоставување на поусогласени стоковно-
-паричии односи. 

Во согласнот со тоа, ќе се преземаат мерки за 
псгфикѓ.спо насочување и усогласување на из р ич -
ната маса и пласманот на банките со потребите на 
општествената репродукција. Заради тоа ќе се обе-
збеди: 

1) паричната маса да се усогласува со матери-
јалните текови на општествената репродукција, а 
во рамките на глобалниот растеж на пуричиг.тл ма-
са ќе се утврдува растежот на кредитите и на дру-
гите пласмани на банките, со тоа што пг-ричјзата 
маса и кредитите да растат побгвххо од номиналниот 
растеж на општествениот производ, -што ќ е се у т в р -
дува секоја година со одлука на Собранието н а 
С Ф Р Ј ; 

Приоритетно внимание ќ е им се посвети на по-
мошта и поповолниот третман на н а ј м а л к у р а з в и -
ените меѓу земјите во развој , во согласност со 
можностите на Југославија. 
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2) во рамките на предвидениот дефицит на плат -
ниот биланс и на предзидниот обем и структура на 
странското задолжување и побарувањата од стран-
ство, да се.преземаат мерки на кредитно-монетарна-
та политика за усогласување на овие односи и 
соодветен износ на креирање или ,повлекување на 
парите врз основа на девизните трансакции да се 
им? предвид при утврдувањето на обемот на 
пласманот на банките, 

Користењето на краткорочните средства за дол-
горочни пласмани на банките позначително ќе се 
изматува и ќе се сведува во поприфатливи рамки 
и со тоа ќе се влијае врз сведувањето на инвести-
ционата побарувачка во реални рамки, врз обезбе-
дувањето па поголем степен на ликвидноста на 
Сликите и стопанството и врз воспоставувањето па 
поусогласени стикопио-парнчни односи на пазарот. 

Врз вкупната ликвидност на организациите на 
здружен труд и на банките ќе се влијае со регу-
лирање на кол.ичеството на пари во оптек со пого-
лема употреба на хартиите од вредност како инст-
румент за меѓусебно плаќање помеѓу организациите 
на здружен тоуд. Заради тоа ќе се организира про-
метот и пазарот па хартиите од вредност, развојот 
на современи форми на плаќањето и забрзувањето 
на платниот промет, воведувањето и пошироката 
примена на коитно-кореитните односи, обединува-
ње гз на сметките на организациите на здружен 
труд и мсѓубанкарските конверзии на хартиите од 
вредност. Со доследна примена на мопетарно-кре-
д итн пот и банкарскиот систем и со преземање на 
соодветни мерки ќе се создаваат услови потребите 
на општествената репродукција да се задоволуваат 
со пог ром ! употреба па хартиите од вредност п на 
други го форми на средствата за плаќање и на-то ј 
начин да се намачува потребата за пари, а со тоа 
да се стеснува у м н о ж у в а њ е ^ на парите и креди-
тите и кредитниот потенцијал и така посушгестве-
но да се впије врз намалувањето на депозитно-кре-
дитните односи. 

4.3. Со заедничката емисиона политка што Ја 
спроведуваат Народната банка на , Југославија, на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе се обезбедува снабду-
вање на стопанството со потребното количесзо на 
пари во оптек, за да се поддржува предвидениот 
пораст и измената на структурата на производст-
вото, политиката на економска стабилизација, по-
литиката на платниот и девизниот биланс на зем-
јата и предвидената употреба на средствата на при-
марната емисија во согласност со политиката на 
развојот на земјата и со остварувањето на целите 
на економската политика. 

Со кредитната по литка на банките, при соод-
ветна поддршка на заедничката емисиона политика, 
во согласност со политиката на развојот и опреде- . 
лувањата од овој план, ќе се поттикнува особено: 
(1) остварувањето на задачите во областа на еко-
номските односи со странство, (2) остварувањето на 
задачите во областа на производството и пласман-
от на опрема и постројки, (3) остварувањето на з а -
едничките интереси во отстранувањето на структу-
рните неусогласеност;! со побрз развој на производ-
ството на енергија, дефицитарни суровини и репро-
дукциони материја ти и основни земјоделски и 
пре.хранбени производи и (4) создавањето на неоп-
ходните резерви. 

, Остваруван,ст.о на ефективните цели на кре-
дитната политика ќе се заснова врз самоуправните 
спогодби па банките, со коп ќе се насочуваат кре-
дитните потенцијали на банките за приоритетните 
намени. Со овие спогодби ќе се поттикнува поврзу-
вањето на организациите на здружен труд во про-
изводството на производните и прометните организам 
Иии и ќе се стимулира здружувањето на трудот и 
средствата на учесниците во стоковно-парпчните ра -
боти и поголемото а н е к с и р а њ е на средствата на 
стопанството и на банките на производните и пот-
р о ш у в а ч и т е подрачја. Сегашниот начин на к л а -

сично кредитирање на селективните намени ќе се 
траЕтсформира во определени форми на монетиза-
ција со селективно обележје. 

. Поддршката на остварувањето на селектпвните 
цели на монетарно-кредитната политика со при-
марната емисија ќе се врши, покра ј монетизација-
та на хартиите од вредност и на други исправи од 
стокозно-парпчиите работи на организациите на 
здружен трз'.д, и посредно по пат на влијание врз 
ликвидноста на банките. Таа поддршка треба да се 
остварува исклучително во утврдените монетарни 
рамки. 

4.4. Со мерките за спроведување на заедничка-
та емисиона по литка никој не може да се доведе 
во нерамноправна положба во поглед на вршење-
то на дејноста и стекнува н.ето па доходот. 

Во рамките на заедничката кредитна и моне-
тарна политика, ќе со утврдат изворите и механиз-
мите со кои ќе се обезбе ди, врз подолгорочна и селек-
тивна основа, кредитирање на подготовката на 
производството и ус 1угите, на производството на 
стоки и вршењето на услуги за извоз и на залихи-
те на стоки за извоз, за да може да се овозможи 
нивниот траен и стабилен извоз, како и и з в р т у в а -
њето на обврските преземени со долгорочните спо-
годби со одделни земји. 

Примарната емисија ќе се користи првенствено 
за монетизација на хартиите од вредност и на други-
те исправи што произлегуваат од стоковно-иарич-
ннте работи на организациите на здружен труд од 
областа на стопанството. За таа цел примарната 
емисија ќе се користи за монетизација на кратко-
рочните преносливи хартии од вредност што ги из-
даваат организациите па здружен труд од областа 
на стопанството врз основа на стоковно-паричнпте 
работи и за поддршка на остварувањето на селек-
тивнпте цели на мопетарно-кредитпата политика. 
Поддршкага на остварувањето на селсктивните це-
ли па моистарно-кредптпата политика со примар-
ната емисија ќе се врши по пат на монетизација се 
селективно обележје на хартиите од вредност и на 
другите исправи што произлегуваат од стоковпо-
паричните работи на организациите на здружен 
труд од областа на стопанството, и тоа: за извозот 
на стоки и услуги; за подготовката на производ-
ството на стоки и вршењето на услуги за извоз; за 
производството, залихите и резервите на пченица, 
пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајннци 
(вклучувајќи ја и сојата), сурово масло, оризова 
арпа и ориз; за организираното гоење на добиток 
(гозеда, свињи, овци к живина), риби, месо во л а -
дилници, млеко и млечни преработки од домашно 
производство и тутун, грозје и вино во винарските 
визби во општествениот сектор и јаболка во ладил-
н и к ! ; закзалихите на јаглен; за продажбата одно-
сно купувањето на домашна опрема и бродови на 
кредит во земјата и ^а увозот на на јважните про-
изводи (суровини) од земјите во развој и од други 
земји од определени валутни подрачја. Во рамките 
на овие основи намени, Собранието на С Ф Р Ј ќе ги 
утврдува секоја година поблиските намени за кои 
ќе се користи примарната емисија по п а т . н а мо-
нетизација со селективно обележје во зависност од 
условите на пазарот. 

Поради објективните природни и производст-
вени карактеристики на определени дејности, ос-
новите земјоделски и прехранбени производи^ и из -
возот на стоки и услуги, земено во целост, ќе би-
дат најмалку во истата положба како и во претход-
ниот плански период, со тоа што во тоа ќе се вр -
шат соодветни приспособува ;^ па намените и ус-
ловите на користењето на примарната емисија во 
зависност од условите на пазарот. 

Заради постепено воведување на механизмот 
на користењето на примарната емисија со монети-
зација со с е л е к т и в н о ^ обележје на хартиите од' 
вредност и на други исправи, во преодниот период 
до 1983 година ќе постојат паралелно и механизми 
на користење на примарната емисија за селектив-
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ви намени по пат на кредитирање на банките од 
стрела на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини за наме-
ните што се утврдуваат со одлука на Собранието 
на СФРЈ. а што во тој период не можат да се тран-
сформираат во нови форми на користење на п р и -
марната емисија. Во преодниот период посебен 
третман ќе имаат извозот и производството и зали-
хите на земјоделски производи. 

Ќе се елиминира користењето на средствата на 
примарната емисија за покривање на буџетскиот 
дефицит. По исклучок, примарната емисија ќе се 
користи во случај на поголеми елементарни непо-
годи, и тоа прч основа на посебен закоп. 

4.5. Со самоуправна спогодба на банките за 
спроведувањето на е ф е к т и в н а т а кредитна полити-

ка ќе се обезбеди насочување на средствата на бан-
ките за кредитирање и за други форми па ф и н а н -
сирање на производството за кое с предвиден побрз 
развој. 

4.6. Со самоуправна спбгодба па економски з а -
интересираните организации на здружен труд и 
банките ќе се обезбеди здружување на соодветни 
средства к а ј Југословенската бонка за меѓународна 
економска соработка, заради кредитирање на и з -
возот на опрема и бродови и изведувањето на ин-
вестициони работи во странство на кредит. 

4.7. Врз основа на договор на федерацијата , 
републиките и автономиите покраини ќе се обезбедат 
постабилни изгори на средства за кредитирање на 
извозот на опрема и бродови, технологија и изводу ва -
н,е на инвестициони работи во странство на кредит, 
тргнувајќи од Договорот за основите на Општестве-
ниот план на Југославија за политиката на еко-
номските односи со странство во периодот од 1981 
до ПОД година. 

4.8. Со самоуправна спогодба заинтересираните 
банки врз потрајна основа ќе ги обезбедат потреб-
ните средства за кредитирање на пласманот на оп-
рема и бродови и шински возила во земјата со н а -
сочување на соодветен дел од кредитниот потенци-
јал што може да се користи за долгорочни плас-
мани. 

4.9. Со политиката на активните каматни стап-
ки ќе се обезбеди каматата поактивно да дејствува 
врз стабилизацијата на стопанските текови, Брз по-
рационалното користење на паричните средства и 
врз поефикасното работење во целина. 

Народната банка на Југославија ќе води поли-
тика на диференцирани каматни стапки, со која ќ е 
се обезбедат поповолни каматни стапки за к у п у в а -
њето на хартии од вредност, за давањето кредити 
врз база на тие хартии и за кредитите за селектив-
ни намени, а поголеми каматни стапки за давање 
кредити на банките за одржување на нивната дне-
вна ликвидност. 

Со самоуправна спогодба за политиката на к а -
матните стапки банките ќе ја утврдат височината 
на насилните каматни стапки на кредитите и д е -
позитите на организациите иа здружен труд од об-
ласта па стопанството и на другите депоненти, а во 
согласност со општите начела, цели и задачи на 
политиката на каматните стапки што ќе ги утврди 
Собранието на СФРЈ . 

4Ј0. Задолжителната резерва на банките к а ј 
Народната банка на Југославија повеќе ќе се п р и -
способува кон потребите на монетарното регули^ 
рање. 

. 5. Пазарот, политиката на цените и резервите 

5.1. Со мерките на економската политика ќе се 
создаваат услови за постабилни и поусогласени од -
носи и текови во општествената репродукција на 
единствениот југословенски пазар, со воспоставува-
ње на поскладни стоковно-парични односи, со п о -
добро снабдување на пазарот, со обезбедување на 
соодветни резерви и, врз таа основа, со вобавед 
растеж на цените. 

Ќ е се создаваат услови на единствениот југос-
ловенски пазар да се обезбеди: (1) слободно д в и ж е -
њ е на трудот и средствата и нивно здружување , 
слободна размена на стоките и услугите, па н а у ч -
ио-техничките и технолошките достигнувања и ис-
куства и спречување на територијалното и гран-
ев ото ограничување на пазарот; (2) слободно осно-
вање и здружување на организации на з д р у ж е н 
труд и вршење на стопански и услужни дејности; 
(3) самоуправно спогодување и општествено дого-
варање за унапредувањето на производството л 
прометот и за интегрирањето на здружениот труд; 
(4) насочување на општестЕСпо-сконог.гскиот развој 
и усогласување па односите на пазарот со самоуп-
равно 11ЛПН:?1-Ч;1С. 

Со инструментите и механизмите на е д и т Т Р О -
МИОТ мопетарпо-кредитен систем, со единствениот 
девизен систем и со заедничката политика па еко-
номскиве односи со странство, со единствениот ц а -
рински систе.м и со заедничката царинска политика 
и со други мерки на федерацијата , републиките и 
автономиите покраини ќе се надминуваат автархи-
чххите тенденции и ќе се обезбеди непречено ф у н к -
ционирање и натамошен развој па е д и н с т в е н и ^ ју-
гословенски пазар и негово позитивно дејствување 
врз остваруван.ото на заедничката политика на оп-
штсствсно-скс ;омекиот развој . 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини ќе преземаат определени мерки и активности 
од вкупно расположивите количества нафта и н а -
фтени деривати да се обезбеди, рамномерно и под-
еднакви услови, снабдување на сите подрачја на 
потрошувачката, во согласност со енергетскиот би-
ланс на Југославија, со тоа што првенствено да се 
обезбедат потребите па пстрохемијата на суров 
бензин и извозот врз основа на постојните договори 
за заедничко вложување. 

5.2. Политиката на цени ќе биде во функци јата 
на остварување на политиката за економска стаби-
лизација , за јакнење на влијанието на економските 
законитости и економските критериуми во стопа-
нисувањето, зголемување на продуктивноста на 
трудот и ј акнење на другите квалитативни ф а к т о -
ри на стопанисувањето. Ќ е се создаваат услови и 
ќе се преземаат потребните мерки за доследно при-
менување на Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените, за 
да можат организациите на здружен труд во меѓу-
себната поврзаност, зависност и одговорност со 
другите производители и со потрошувачите да ги 
уредуваат односите во областа на цените и стекну-
вањето на доходот. Во спроведувањето на полити-
ката на цените доследно ќе се применуваат к р и -
териумите за формирање на цените и за општестве-
ната контрола на цените утврдена со законот. 

Ќ е се создаваат услови и ќе се преземаат мерки 
и ќе се врши општествена контрола на цените -
согласно со Законот за основите на системот на це -
л и т е и за општествената контрола на цените — з а -
ради позначително забивање на НИВНИОТ растеж и 
за да може со промените на цените побрзо да се 
отстрануваат диспаритетите на цените на внатреш-
ниот п а з а р ' и помеѓу домашните и светските цени 
и на тој начин домашната продуктивност па тру-
дот да се поврзува со продуктивноста на трудот во 
развиените земји, како и со политиката на цените 
во што поголема мерка да се усогласуваат односите 
во општествената распределба и да се остварува 
политиката за економска стабилизација. 

Со политиката на цените и со мерките на еко-
номската политика ќ е се вли јае врз воспоставува-
њето на поскладни односи во примарната распре-
делба, тргнува јќи при тоа од целите и задачите на 
развојот утврдени со овој план и од обезбедување-
то на поголемо вли јание п а пазарните критериуми 
и на светската продуктивност в р з домашната дони 
дуктивност на трудот и цените, 
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Со општествените договори и самоуправните 
с т о г о в и за цените ќе се создаваат услови за вос-
п о с т а в у в а м па долгорочни односи на единствениот 
Југословенски пазар и за јакнење на квалитативни-
те фактори на стопанисувањето и ќе се регулираат 
и други прашал,а од значење за цените. Столчи- , 
скита комора на Југославија и општите здруженија 
ќ е го поттикнуваат склучувањето на самоуправни-
те спогодби и општествените договори за цените. 

Во самоуправните спогодби и општествените 
договори за цените организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници и 
општестзепо-политичкито заедници ќе тргнуваат од 
почптиката па стаоцлизацијата, со тоа што јакнењето 
на економската положба на организациите на здру-
жен труд првенствено да се обезбедува со к в а л н -
тативппте фактори на стопанисувањето, а проме-
ните на цените да со усогласуваат во рамките на 
доходовно поврзаните производители со потрошу-
вачите и со прометните организации. 

Општественото влијание врз политиката па це-
ните ќе се обезбеди на ниво на сите општествепо-
-политпчки заедници. Во случаи на неусогласеност 
на понудата и побарувачката и монополското одне-
сување на одделните учесници во размената и 
други растројства, ќе се дејствува со мерките на 
економската политика. Заедниците за работите на 
цените и надлежните органи на оппТгествено-по-
лнтичките заедници ќе вршат општествена контро-
ла на цените и во согласност со законот ќе презе-
маат мерки за непосредна контрола на Цените. 

Заради остварување на договорената политика 
на цените, снабденоста на пазарот и зачувување на 
животниот стандард, ќе се создаваат услови и за 
примена на компензациите, во согласност со з а к о -
нот и со прописите донесени врз основа на законот. 

Ќе се преземаат мерки за пошироко поопштес-
твувањс на политиката на цените со попотполно 
остварување на улогата на здружениот труд во ре-
шавањето за цените и за општествената контрола 
на цените, при јакнење на неговата одговорност за 
остварувањето на вкупните цели на економската 
политика и при намалување на влијанието па 
штостгено-почитпчките заедници, во рамките на 
опре ч.-лутињата утврдени со законот. 

5.3. За основните земјоделски производи ќ е се 
пропишуваат заштитни цени на ниво на Федераци-
ата, републиките и автономните покраини. На ниво 
на Федерацијата ќе се утврдуваат заштитните цени 
за пченица, пченка, оризова арпа, шеќерна репка, 
сончоглед, соја, маслодајна репка, суров тутун, го-
веда, свињи, овци и волна. 

Нивото но заштитните цени на основните зе -
мЈпд"лпчи производи од интерес за целата земја ќе 
се ут пиди врз осмина на Закон утврдените 
и м п о р т ми за формирање па цените и упатството за 
применувањето па тие критериуми, што ќе ги донесе 
Сојузната заедница за работите на цените. Земјодел-
ските производи од општестпспо-оргапизациопото 
П10!:знодство'1иго па пазарот не можат да се пласи-
раат по заштитни цени, ќе ги откупуваат организа-
циите -а рс-зерчи па земјоделски производи по утвр-
д е т е ш т и п и ! цени. 

Тргнувајќи од критериумите на заедничката 
еиерг- .ска политика, ќе се создаваат услови за вос-
поставување на рамноправна економска положба и 
соодветни услови за стекнување на доход во енер-
гетиката и ќе се преземаат мерки на заедничката 
економска политика со коп ќе се обезбеди оствару-
вање па предвидениот развој на енергетиката. 

5.4. Заради потрајно воспоставување на поста-
билни односи на единствениот југословенски пазар 
и јакнење на одбранбената способност на земјата 
во случај на војна и на други вонредни прилики, 
ќ е се разработи системот за функционирање и ф и -
нансирање на материјалните резерви во федераци-
јата, републиките и автономните покраини, во г р а -

довите и општините односно во поголемите потро^ 
шувачки центри. 

Федерацијата, републиките и автономните по-
краини, општините и организациите на здружен 
труд ќе создаваат услови за поголема улога на ма-
теријалните резерви во отстранувањето на растрој -
ството во односите на понудага и побарувачката и 
во стабилизирањето на односите ич пазарот. За таа 
цел резервите на нафта и нафтени дерѕ. лаги, ј а -
глен, основни индустриски суровини од увоз, пче-
ница, пченка и мг?со, шеќер и масло за јадење и 
ориз, ќе се обезбедат во обемот што ги задоволува 
потре-бите на комерцијалната потрошувачка во зем-
јата, во согласност со утврдената политика. 

Резервите ќе с.; формираат првенствоно од до-
машно производство, освои во случаите кога оддел-
ни ст -ки не се произведуваат во земјата или не мо-
ж а т доволно да се обезбедат од домашното произ-
водство. За таа цел ќе се обезбедуваат и потреб-
ните девизни средства и ќе се приспособи режимот 
на увозот, за да се создадат резервите под на јно-
в о ! ни услови. 

Со договор на Федерацијата, републиките и а в -
тономните покраини ќе се обезбедат тра јни и ста-
билни извори за Финансирање на стоковните ре-
зерви и изградба на складишен простор. 

Во согласност со концепцијата и потребите на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита и со потребите на пазарот, со координирана 
соработка на носителите на стоковните резерви, ќ е 
се обезбе,дат складинши простори за наменските 
производи. Ќе се усогласува изградбата на потреб-

, ниот Складишен простор со формирањето, пополну-
вањето и подмирувањето на резервите и ќе се н а -
сочува нивното разместување на ридско-планшг-
ските подрачја, на островите и на гсостратсгиските -
подрачја во републиките и во автономните покра-
ини. 

6. Технологија и наука 

61. Ќе се иницира склучување на општествен 
договор за стратегијата на технолошкиот развој и 
ќе се утврдат целите и мерките за забрзан развој 
на сопствената технологија и за рационално корис-
тење на светската технологија. 

Организациите на здружен труд треба, врз ос-
нова на усогласените програми за развој, да вршат, 
увоз на лиценци врз база на на ј современата техно-
логија, заради поттикнување на разводот на дома-
шната технологија. ЌЕ се утврдат критериумите НЕ 
постапката за купување на лиценци. Ќе се врши 
размена на домашна технологија и лиценци поме-
ѓу организациите тп здружен труд пред одобрува-
њето на увозот па лиценци и ќе се обезбедува 
трпиесКер на увозната технологија на Други заинте-
ресирани организации па здружен труд. 

Заради заштита п.а единствениот југословенски 
пазар, со самоуправно спогодувале ќе се преземаат 
мерки за здружување на трудот и средствата врз 
т е нишките програми "а развој на т?хниката и 
технологијата, како и за избор на увозната техно-
логија. 

Организациите на здружен труд треба со 
програмите па долгорочниот развој да ја утврдат 
политиката Е1а и з ^ п о т и уво?от на технологија и 
развојот на сопствениот научноистражувачки труд. 

6.2. Републиките и автономиите покраини ќе 
создаваат услови за поорганизирана и поефикасна 
соработка на н /чиоистозжувачкпте организации, 
асоцијациите па стопанството и другите структури 
во научноистражувачката дејност. Со заедничките 
програми на научните истражувања на нино па од-
делни републики или автономни покраини и на ни-
во на земјата, ќе "е отстранува усптпетоста и за-
твореноста и ќ е се обезбеди поделба на трудот и 
специјализација во научноистражувачка^ органи-
зации, 
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Ќ е се преземаат соодветни мерки и активности 
заради побрз разг.ој и подобро функционирање на 
информациониот систем на научно-техколошките^ 
и латентните информации, на стандардите и тех -
ничките нормативи. 

Ќе се создаваат услови за побрз развој на тво-
рештвото и инвентивните дејности и за примена 
на пповациите во процесот на производството, пред 
се, со самуоправко конституирање на обврските на 
организациите на здружен труд повеќе да ј а в р е -
днуваат инвентивната работа ЕО распределбата на 
доходот и личните доходи. 

Ќе се иницира склучување на општествен до-
говор за начинот и формите на соработката врз 
утврдувањето па општата политика на стандарди-
зацијата за унапредување на квалитетот на произ-
водите и услугите. 

Социјалниот развој и епштествепите дејности 

7.1. Остварувањето на политиката на с о ц и ј а л -
ниот развоЈ во услови на позабавен растеж на 
животниот стандард бара макси-мална рационали-
зација на користењето на расположивите средства 
во сите средини. 

Со политиката за распоредување на доходот и 
распределба на средствата за лична и заедничка 
потрошувачка, со општествените договори и само-
управните спогодби ќе се обезбедат односи ЕО рас-
пределбата што, со проширувањето на матери јал -
ната основа на здружениот труд и Јакнењето на 
рспродуктивиата способност на стопанството, ќе 
овозможат поскладни односи и ст.абилно д в и ж е њ е 
па основните категории на животниот стандард. 

7.2. Развојот на општествените дејности Ќе се 
усогл.-сЈва со потребите на здружениот труд и па 
општеството во целост и со материјалните можнос-
ти, врз основа на заеднички утврдените програми 
за работа и развојот па општествените дејности. 
Понатаму ќе се унапредува и поттикнува примена-
та ка принципот за слободната размена на трудот 
врз основа на критериумите и" мерилата за оддел-
ните општествени дејности. 

Трансформацијата на придонесите од личните 
доходи и доходот за задоволување на зае,дничките 
потреби во придонеси за кои работниците непосре-
дно одлучуваат, ќе придонесе за елемпнир^њсто па 
автоматизмот ЕО издвојувањето на овие средства. 
Ца тој начин издвојувањето на средства за нами-
рување па заедничките потреби ќе зависи и од 
придонесот на општествените дејности кон оства-
рувањето па доходот во материјалното производ-
ство. 

на п о т р о ш у в а ч о т кредити и ќе се преземаат 
други мерки. 

Ќ е се врши субвенционирање на станарините 
на домаќинствата со пониски п р и м а н а и ќе се води 
подоследна политика на солидарноста во станбена-
та изградба. Ќ е се создаваат услови за поголем оп-
ф а т на децата за престој во претшкслеките и ш к о -
л к и т е установи и за пошироко обезбедување на 
општествена исхрана за шк о л ските деца. 

Ќ е се применуваат селективна критериуми во 
намирувањето на заедничките потреби ЕО органи-
зациите на здружен труд. 

Заради обезбедување на материјалната и соци-
јалната сигурност на работниците, ќе се оневозмо-
ж у в а создавањето на неоправдани социјални р а з -
лики, подоследно ќе се применува принципот на 
солидарноста и заемноста, ќе се воспоставува сис-
тем за следење на животните трошоци и ќе се 
преиспита и усогласи политиката на загарантира-
ните лични доходи. 

8. Вработеноста к вработувањето 

8.1. Во условите на позабавен стопански растеж 
ќе се води активна политика на продуктивното 
вработување која ќе придонесе за порационално 
стопанисување и стабилен растеж на вработеноста. 
Со програмиве за развој и со деловната политика на 
организациите на здружен труд и со мерките на 
економската политика ќ е се создаваат услови з а 
вработување и за подобрување на образовната 
структура на вработените. Во политиката на вр а -
ботување ќе им ,се даде приоритет на младите 
стручни кадри. 
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11. Животната и работната средина 

11.1. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини ќе презел-а ат соодветни мерки и активно-
сти заради заштита и унапредување на човековата 
работна и животна средина и за уредување на про-
сторот во сите деј гости, а посебно со користен.ото 
на суровините, енергетските ресурси, собирањ,ето и 
користењето на секундарните суровини и испуште-
ната топлина, со рециклирање на водите и па тех-
нолошките флуиди, со неутрализација и одлагање 
на о т п а д и т е материи, со обнова на природните ре-
сурси, воведување па економски и технолошки за-
окружени процеси и чисти технологии и со други 
мерки. Ќе се поттикнува склучувањето на соодвет-
ни општествени договори и самоуправни спогодба 
заради утврдуван,е на заедничките критериуми и. 
мерки за заштита па водите, воздухот и почвата од 
загадување и деградација, за отстрануван,е и са-
нирање на постојните штети и па нивните причини 
и за преземана ПЈК пснтпвнн мерки, за за чу нување 
на природата и просторот, особено во урбаните и 
индустриските центри и агломсрации. 

Ќе се поддржуваат научните истражувања на 
технолошкиот рази.-м, рс.цноналнззцпјата и шша;'ци-
јата заради заштита и а животната и работната п а -
дина, освојуван.о на почисти, поефикасни и поеко-
номични технолошки постапки, производство на 
посовремена опре ма, преработка на секундарните 
суровини и развојот на информациониот систем. 

11.2. Поорганизирано и поефикасно ќе се спро-
ведуваат мерките за заштита при работа што се од 
влијание врз условите за работа, врз продуктивно-
ста на трудот и продолжувањето на работниот л 
животниот век. Со унапредување на превеитивпиге 
дејности, со обучување па работниците, со осовре-
менување на технолошките процеси, јакнење на 
инспекциските служби и на внатрешната контрола 
во организации го па здружен труд. ќе се отстрану-
ваат причините што доведуваат до повреди, профе-
сионални заболувања и инвалидност на работници-
те. Рационално ќе се насочуваат и користат сред-
ствата за унапредување на провеитиЕНпте дејности 
заради подобрување на условите за работата и за -
штитата при работата и за професионална рехаби-
литлггитд па ПмПптитшмте. 
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12. Поттикнување на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики н на САП Косово 

32.1. Остварувањето на заедничките интереси и 
цели-на политиката на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и на САП 
Косово ќе се поттикнува: 

(1) со здружување на трудот и средствата врз 
доходовни основи и врз база на заедничките инте-
реси на основните организации на здружен труд од 
целата земја, посебно ед стопански развиените и 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, во. рамките и надвор од средства-
та на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените ре -
публики и автономни покраини; 

(2) со средствата на Фондо-1 на федерацијата 
За кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини; 

(3) со дополнителните средства од буџетот на 
федерацијата за финансирање на општествените и 
дру п и е сл у ж б; I: 

(4) со нат голем удел во користеното па креди-
тите на Меѓународната банка за обнова и развој и 
на Меѓународната корпорација за инвестиции и со 
соодветно У Н СТЈЈО во користењето на другите 
Странски кредити; 

(5) со царински олеспенија за увозот на специ-
фична опрема под поповолни услови за изградба 
па објекти врз основа на здружување на трудот и 
средствата врз доходовни основи и врз база на 
заедничките интереси за развој на стопански недо-
волно развиените републики и на САП Косово; 

(0) со поголемо користење од страна на орга-
низацииите на здружен труд на современите дос-
тигања на не.уката, технологијата и на организаци-
јата на работата. 

12.2. Најбрзиот разво ј на САП Косово, како из -
разито стопански недоволно развиена покраина, Ќе 
се поттик пува со: 

(1) обезбедување поголемо учество во средствата 
"на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзтгот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини, во дополнител-
ните средства од буџетот на федерацијата за ф и -
нансирање на општествените и другите служби и во 
кредитите на Меѓународната банка за обнова. и 
развој ; 

(2) преземање и посебни мерки што ќе се утвр-
дат со договор на федерацијата, републиките и а в -
тономиите покраини за најбрзиот развој на САП 
Косово во периодот од 1981 до 1985 година. 

Со посебен договор за политиката на најбрзиот 
развој на САП Косово ќе се утврдат мерките на 
монстарно-крсднтната политика со кои ќе се пот-
тикнува најбрзиот развој на оваа покраина. 

12.3. Ќе се преземаат активности и мерки со кои 
ќе се придонесува ефикасноста на инвестициите во 
стопански недоволно развиените републики и во 
САП Косово, земени заедно, да не биде понеповолна 
Од 10?о од просекот на земјата. 

32.4. Средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и на САП Косово се 
формираат по стапка од 1,83р6 од општествениот 
преп:;вод на општественото стопанство на Југосла-
вија. и тоа: 

- 5096 со здружување на трудот и средствата 
на организациите на здружениот труд; 

- 5096 со задолжителен заем што го уплатуваат 
основтгге организации на здружен труд кои вршат 
Стопанска дејност. 

Заинтересираните републики и автономни пок-
раини молчат договорно да утврдат и поголемо 
учество на средствата врз основа на здружување во 
вкупните средства на Фондот од предвидените 50?о. 

Во републиките и во автономните покраини ќе 
се разработат конкретни програми за здружување 
на трудот и средствата. Стопанската ко.мора па Ј у -
гославија, во соработка со стопанските комори па 
републиките и со стопанските комори на автоном-
ните покр,аини и со другите асоцијации па здружен 
труд, ќе ги согледа можностите за поврзување 
на програмите за развој и ќе иницира активности 
врз здружувување на трудот и средствата помеѓу 
организациите на здружен труд од стопански раз -
виените и стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини. 

Републиките и автономните покраини ќе го 
поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата 
во развојните програми во стопански недоволно 
развиените републики и во САП Косово, со осло-
бодување од одлелпи придонеси, во целост или д е -
лумио, за определен период и со договорно утврде-
ните мерки по Рамките па заедничката економска 
политика на пиво на федерацијата . 

Ќ е се поттикнува развојот на преработувачките 
капацитети во стопански недоволно разбиените ре-
публики и по САП Косово со здружување па т р у -
дот и средствата и со други мерки, заради созда-
вање на условите за побрз развој на оние подрачја.) 

12.5. Распреде лбата па средствата на Фондот на 
одделни стопански недоволно развиени републики 
и на САП Косово се ,утпрдува со посебен сојузен 
закон, со тоа што разликата, што настанува врз! 
основа на учеството на САП Косово од 42.6% во 
вкупните средства на Фондот што се формираат по 
стапка од 1 ,Р306 и учеството од 45в/о во вкупните 
средства на Фондот ако тие би се формирале по 
стапка од 1,80;\'о од . општествениот производ на 
општественото стопанство на Југославија , ќе се' 
обезбеди со посебен договор за политиката на н а ј -
брзиот развој на САП Косово, но тие средства да 
бидат од ист квалитет како и средствата на Фондот. 

12.6. Кредитните услови за делот на средствата 
на Фондот, што се формираат од задолжителни зт -
заем се утврдуваат со посебен сојузен закон. 

Условите под кои делот од средствата на Ф о н -
дот врз самоуправна основа се здружува во р а з в о ј -
ните програми во стопански недоволно развиените 
републики и во САП Косово договорно ги утврду-
ваат заинтересираните организации на з д р у ж е н 
труд. пред сб, врз основа па заедничкиот приход и 
доход? 

32.7. Средствата на Фондот што се формираат 
од задолжителниот заем, односно со здружување на 
трудот и средствата, првенствено ќ е се насочуваат 
за изградбата на стопански објекти што обезбеду-
ваат побрз растеж на вработеноста и што придоне-
суваат за побрзиот растеж на доходот, во соглас-
ност со општествените планови на републиките и на 
автономните покраини. 

Републиките и автономните покраини ќе р а з ' 
работат конкретни програми за здружување на тру-
дот и средствата. 

Со посебен договор на републиките и на авто-
номните покраини, ко ј ќе се донесе до кра јот на 
првото полугодие на 1981 година, ќе се утврди ди -
намиката на здружувањето на трудот и средствата 
и другите п р а ш а њ а в о врска со разработката и 
спроведувањето на основните решенија што се од-
несуваат н а здружувањето на трудот и средствата; 



По истекот на секоја година до Собра листо на 
СФРЈ Не се поднесува извештај за резултатите од 
здружувањето на трудот и средствата од стопански 
р а з м е н и т е и стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини. 

12.8. Средствата за премостување на разликите 
помеѓу роковите за запишување на заемот и т а с -
мапот на средствата на Фондот во износ од околу 
4 милијарди динари, што ќе се утврдат врз основа 
на податоците но Службата на општественото кнп-
ГОРОЛСТРО, ќе се обезбедуваат во договор со репуб-
ликиве и автономните покраини. По исклучок, сред-
ствата што втга-увг.ат во 1981 година ќе се обезбедат 
во буџетот па федерацијата. 

?2 9. Дополнителните средства од буџетот на ф е -
дерацијата за финансирање на општествените и на 
друГите служе.н во стопански недоволно развиените 
републики и во САП Косово во 1981 година изнесу-
ваат 0.85п6 од општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија, со тоа што стапката на 
издг пјурање секоја наредна година до 1935 година 
да се намалува за по 0.03?о Разликата што наста-
пува со паг.^луггч; сто на стапките на придонесот 
за гЈшгансирлњг на општествените и на други!е 
служби ќе и се па до?.-ести на САП Косово, врз ос-
нова на посебен дотовор, од буџетот на федерација-
та. Но САП К се е по исто така ќе му се сл стопат 80?6 
од прплопеслт што таа покраина е должна да го 
уплати во буџетот па федерацијата. 

ж 12.10. Распределбата на дополнителните сред-
ства па одделни с топлиски недоволно развиени ре-
публики и на САП Косово се утврдува со посебен 
Сој"'ен закоп. 

Поп т е к с т а намена на користењето на дополни-
телните судство ќе ја утврдат СТОПАНСКИ недоволно 
размените р е т б л и к и и САП Косово во своите оп-
штествени планови. 

12.11. Стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово ќе учествуваат со 80% во рас-
пределбата на кредитите на Меѓународната банка 
за обнова и развој и на Меѓународната корпорација 
за инвестиции, по претходното издвојување за СР 
Србија без автономиите покраини во височина од 
1596 од вкупниот износ на кредитите. 

Распределбата на кредитите на Меѓународната 
банка за обнова и развој и на Меѓународната кор-
порација за% инвестиции на одделните стопански 
недоволно развиени републики и на САП Косово 
ќе се врши според односите во распределбата на 
вкупните средства на Фондот, со тоа што разликата 
ва САП Косово, до учеството од 45%, ќе се обезбеди 
Од кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
ра.звој и на Меѓународната корпорација за инвес-
тиции со посебен договор за политиката на најбр-
зиот развој на САП Косово. 

12.12. Сите општестг.ено-политички заедници и 
Фондот на федерацијата ќе донесат соодветни мер-
ки со кои ќе се поттикнува самоуправното здружу-
вање на трудот и средствата и поврзувањето на 
основните организации на здружен труд од целата 
земја, а посебно од развиените и стопански недо-
волно развиените подрачја. 

13. Општонародната одбрана и општествената само-
заштита 

Самоуправните организации и заедници и он-
пгггетвсно-политичкпте заедници, во рамките на 
своите права и должности, ќе ги преземаат потреб-
ните мерки за натамошно јакнење на оспособеноста 
за одбрана и заштита на ,земјата, ) 



14. Информирање 

14.1. З ^ р т и остварување на правата на работ-
ниците во здружениот труд, на работните луѓе и 
граѓаните и па создавање услови за нивно активно 
учества г.о решавањето за сите прашања од опште-
ствениот живот и работа и за насочување на опште-
ствениот развој ќе се обезбеди изградбата на само-
управен општествен и јавен систем за информира-
ње и натамошен развој на информативните де ј -
ности. 

14.2. Со усовршување на статистиката и евиден-
цијата, со натамошно развивање па информатив-
ниот систем на планирањето и со следење па сто-
панските движења, со изградба па и н ф о р м а т о р и 
системи и потсистеми и со донесување на посе они 
програми за развој на информатиката, ќе се обез-
беди работниците во здружениот труд да распола-
гаат со навремени и доволни информации за мож-
ностите на разводот, за остварувањето на доходот 
и за неговата распределба и употреба. 

14.3. Особено ќе се развиваат оние елементи на 
системот на информирање во организациите на 
здружен труд што се од значење за нивното меѓу-
себно иза-гсхупање и за усогласување па одлуките 
за деловната и развојната политика. 

14.4 Организациите на статистиката и Службата 
ћа општественото книговодство понатаму ќе го пртх-
способупзат системот на показателите кон потреби-
те за следење на движењето на општествено-еко-
номските односи, за остварување на плановите и за 
текуштите стопански движења и ќе ги извршат 
потребните усогласувања на дефинициите на пода-
тоците и показателите. Ќе се обезбеди поширока 
примена па современата техника и на автоматиза-
цпјата во развојот на информационите системи. 

14.5. Ќе се развиваат системот и средствата за 
Јавно информирање и ќе се создаваат услови за 
развој на производството на домашна опрема и на 
репродукциони материјали за потребите на печатот 
к на р а д и о т е л е в и з и ј а . 

Т Р Е Т Д Е Л 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ И ЗАДАЧИ 

Поаѓајќи од начелото па континуитетот на пла-
нирањето, а врз основа на договорите за основите 
на Општествениот план на Југославија за. периодот 
од 1981 до 1985 година и од други документи, феде-
рацијата, републиките и автономиите покраини ги 
преземаат следните обврски и задачи: 

1. Заедничките интереси и задачи, насоките и 
рамките за донесување на мерките на економската 
политика и преземените обврски од страна на пот-
писниците па договорите утврдени во договорите за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година ќе се остваруваат 
Согласно со преземените обврски во договорите. 

Заедничките интереси и задачи на развојната 
кголптика, утврдени со договорите за основите на 
Општествениот план на Југославија и со овој план, 
Ќе се остваруваат со склучување на самоуправни 
Спогодби па заинтересираните самоуправни органи-
зации и заедници. Федер.ацијата, републиките и ап-
агопомлите покраини ќе го п о т и с н у в а а т склучува-
њето па овие спогодби. 

Со м а ж и т е на економската политика, што ќе се 
Донесуваат во согласност со овој план. Ќе се обез-
беди, г.пед се остгпругање на политиката за економ-
ска стабилизација и натамошниот развој на соци-
јал ист 'леите самоуправни општсствено-економскм 
односи. 

2. Заради обезбедување на доследна примена на 
системските решенија, со нивна разработка и со 
дополнување на инструментите и мерките на еко-
номската политика, Сојузниот извршен совет, во 
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дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав -
тономни покраини во периодот до 1980 година. 

36. Со посебен договор, републиките и автоном-
ните покраини, најдоцна до крајот на I полугодие 
1981 година, ќе ги утврдат условите, динамиката и 
другите прашења врзани за разработката и спрове-
дувањето на основните решенија содржани во До-
говорот за основите па Општествениот план па Ј \ ' -
гославија за политиката па побрзиот развој на сто-
пански поповолно развиените републики и на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косоно за пери-
одот од ш и до 1985 година, што се однесуваат на 
здружувањето на договорениот дел на средства а 

,Фондот па федерацијата за кредитирање на побр-
зи.от развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономии покраини. 

37. До 31 март 1981 година ќе се донесе програма 
на активностите врз изнаоѓањето на објехтизизира-
нп критериуми и показатели за определување на 
степенот па стопанската развиеност на републиките 
и на автономните покраини и за работа, врз ната-
мошното унапредување и промени на системот за 
поттикнување на побрзиот развој во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет до кра јот на 1982 го-
дина ќе предложи објективизнрани критериуми и 
показатели за определување на степенот на сто-

,панската развиеност на републиките и на автоном-
и и т е покраини, врз основа па коп ќе се утврдуваат 
реп\банките и пмтономнпте покраини што ќе се сме-
таат како стопански недоволно развиени, односно 
како изразито стопански недоволно развиени по 
1925 година. 

38 Во текбт но остварувањето на Општествениот 
пл^н на Југославија за периодот од 1981 до 1985 о -
дппа, федерацијата, републиките и автономиите 
покраини ќе го следат остварувањето на договор.е-
ната политика на побрзиот развој на стопански це-
лово ш о развиените републики и на Социјалистич-
ката Автономна Покраина Косово и, во согласност 
со тоа. ќе преземаат соодветни активности и мерки 
за остварување на оваа политика, пред се со здру-
ж у в а њ е на трудот и средствата. Секоја година над-
лежните органи на федерацијата, во соработка со 
надлежните органи на републиките и на автоном-
ните покраини, ќе изработуваат анализи за оства-
рувањето на политиката на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на САП 
Косово. 

39. Федерацијата, републиките и автономните 
покраини, во согласност со начелото на континуи-
тетот на планирањето и со утврдената заедничка 
политика и насоките и рамките за донесување на 
мерки на заедничката економска политика, во те-
кот на остварувањето на Општествениот план па 
Југославија, ќе преземаат соодветни активности и 
мерки, пред се, со поттикнување на здружувањето 
на трудот и средствата на организациите па здру-
жен труд за изградба на објектите од нивни заед-
нички интерес, а заради ' заеднички придонес во 
создавањето услови за запирање на релативното 
заостанување во стопанскиот развој ма СР Србија 
без автономните покраини. Во рамките на годиш-
ните анализи за остварувањето на општествениот 
план на Југославија, ќе се следат резултатите за 
развојот на СР Србија и, по потреба, ќе се договара 
преземање на соодветни мерки и активности. 

40. Со договор на заинтересираните републики 
и на Автономна Покраина Војводина ќе се утврдат 
програмата и потребните мерки за комплексно уре-
дување на реката Сава, водејќи сметка особено за 
потребите па развојот на земјоделството, за енер-
гетското користење и за унапредувањето на пло-
видбата, како и меѓусебните обврски во реализаци-
јата на таа програма, 

' 41. Во 1981 година ќе се склучат соодветни оп-
штествени договори И' самоуправни спогодби ;и- ќ-е со 

донесат прописи со кои ќе се обезбедат заеднички 
критериуми и конкретни управни економски л тех-
нолошки мерки за заштита на водите, воздухот и 
почвата од натамошно загадување и деградација, 
како и за отстранување и санирање на постојните 
штети и на нивните причини, за преземање на пре-
вентивни мерки за зачувување на природата и про-
сторот, особено во урбаните и индустриските центри 
и агломерации и во нивна .а околина. 

42. Ќе се донесе закон за систе.мот на општестве-
ното информирање и ќе ,се преземат мерки за него-
во спроведуван.о. Во првото полугодие на 1ЈШ го-
дина Не се разработи програма и ќе се донесат мер-
ки за рационализација на системот за информирање 
заради намалување на оптоварувањето ћѕ1. организа-
циите на здружен труд со обврската за давање 
мошне голем број податоци. 

43. Заради следење и посуиешпо остварување ѓ.а 
Општествен,иот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1035 година и на договорите за основите н.а 
планот и за навремено преземање соодветни мерки, 
органите на општосл зено-полптичките заедници, на 
организациите на здружен труд и на другите са-
моуправни организации и заедници ќе го развиваа.т 
системот за информирање и меѓусебно ќе соработу-
ваат во следењето и оцената па дпижеп.с :о и 1-:о 
преземањето активности и мерки за остварување на 
задачите утврдени во Планот, особено во областа на 
потрошувачката, економските односи со странство, 
инвестициите, здружувањево па трудот и средства-
та, цените и другите области од значење за оства-
рувањето на политиката на општествено-економ-
скпот развој. 

44. Конкретните обврски во рамките на предви-
дените кваптпфнкацин во делот за пропив едната 
ориентација и структурните промени, Сојузниот из-
вршен совет и извршните совети на републиките и 
на автономните покраини,, ќе ги утврдат до кра јот 
на 1981 година, по пат и врз основа на соодветните 
самоуправни спогодби за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници за периодот 
од 1981 до 1985 година. 

45. Тргнува јќи од начелото на континуитетот на 
планирањето Сојузниот извршен совет, во соработ-
ка со извршните совети на републиките и на авто-
номните покраини и со другите учесници г.о дого-
ворите за основите на Општествениот план на Ј у -
лославија, ќе утврди посебна програма за изгризу-
вање на обрврскптс и задачите од догоно; иге за 
основите на планот и на овој план. Со таа програ-
ма, покра ј другото, ќе се утврдат и активностите 
врз применувањето на системските решенија, усо-
гласувањето на односите во цените, зголемувањето 
на мотивира поета на здружениот труд за подобро 
стопанисување, како и . врз проверување и усогла-
сување на основните показатели и пропорции ма 
Планот. Навремено ќе се покренува иницијатива, 
ќе се предлагаат и преземаат мерки за извршување 
на задачите во утврдените рокови и за тоа ќе се из-
вестува Собранието па СФРЈ. Заради што поуспеш-
но остварување на заедничките интереси и задачи 
ќе се иницира и поттикнува самоуправно спогоду-
вање во рамките па соодветните делови па здруже-
ниот труд и основање па заедници за планска и де-
ловна соработка во рамките па технолошките и до-
ходовно поврзаните репродукциони целини. 

Учесниците на договорите за основите на Опш-
тествениот план на Југославија , со соодветни мерки 
и активности ќе 'поттикнуваат, во самоуправните 
спогодби за основите на плановите и во плановите 
на самоуправните 'организации и заедници и во до-
говорите за основите на плановите и во плановите 
на републиките и на автономните покраини, да се 
создаваат услови за реализација на производната 
ориентација и па промените во материјалната стру-
ктура предвидени со договорите за основите на 
Општествениот план на Југославија и со овој план. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 -'Страна 441 



Страна 442 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 март 19ГД 

Сојузниот извршен совет во соработка со из-
вршните совети па собранијата па републиките и 
извршните совети на собранијата на автономиите 
покраини и со пругите учесници во договорите 
за основите на Општествениот план на Југослави-
ја. во согласност со начелото на континуитетот 

на планирањето, ќе го следи и анализира оствару-
вањето па договорите за основите на Општествени-
от план на Југославија и на Општествениот и т ш 
на Југославија, ќе ги согледува и оценува 
условите и можностите па развојот и, во сог-
ласност со тоа, ќе презема и ќе предлага соочи?' ни 
мерки, а по потреба и измени и дополненија на до-
говорите за основите па Општествениот план на Ју -
гославија и па самиот Општествен план на Југосла-
вија за периодот од 1081 до 1935 година. 

153. 

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

У К А З 

'ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ ТЕРМО-
ЦЕНТРАЛА ТОПЛАНИ И ЕНЕРГАНИ НА ЛОЖ 

МАСЛО - МАЗУТ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените сред-
ства за финансирање на изградбата на нови термо-
централа топлани и енергани на лож масло — ма-
зут во 1981 година, што го усвои Собнаиието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 18 март 
1981 година. 

П бр. 54 
18 март 1981 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на 

СФРЈ. 
Цвиетин Мијатовиќ С.р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИ 
ТЕРМОЦЕНТРАЛА ТОПЛАНИ И ЕНЕРГАНИ НА 

ЛОЖ МАСЛО - МАЗУТ ВО 1981' ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон во 1931 година привремено се заб-

ранува располагањето со дел од општествзните сред-
ства во организациите на здружен труд, самоуправ-
ните интересни заедници и во други самоуправни 
организации и заедници (во натамошниот текст: ор-
ганизации за здружен труд и други корисници на 
општествените средства) за финансирање на из-
градбата на нови термоцентрала, топлани и енер-
гани на лом масло - мазут. 

Член 2 
Под термоцентрала во смисла на овој закон, се 

подразбира термоцентрала како посебен објект што 
служи за производство на електрична енергија, 

катсо и термоцентрала — топлана како посебен оЗ- . 
јект што служи за производство на топла и жешка 
вода и пареа и електрична енергија. 

Под топлана, во смисла но опој закон, се под-
разбира топлана како посебен објект што служи Ј ! 
пропзе'У1Сгг10 па топлотна енергија во вид на топла 
и жешка пода илг пареа, како и котларниците игт-Ј 
оГезболураат топлота за загревање на станбени, де-
ловни и погонски простории. 

Под енергана, во смисла на овој закон, се под-
разбира индустриска термоцентрала — топлана ка-
ко посебен објект што служи за комбинирано про-
изводство на топлотна и електрична енергија. 

Под лож масло — мазут, во смисла на овој за -
кон. се подразбира лесно, средно, тешко, средно л 
тешко металуршко лож масло. 

Член 3 
Одредбата на член 1 од овој закон се однесува 

и на постојните ефекти на лож масло на кои се 
врши реконструкција за замена на постојниот ко-
тел со котел од ист или поголем капацитет заради 
натамошно користење на лож масло. 

По ИСКЛУЧОК од одредбата на став I од овој 
член, замена на постојниот котел со котел од ист 
или поголем капацитет заради натамошно корис-
тење на лож миеле може да се врши само па оние 
аспекти што со договор ќе ги утврдат републиките 
и автономиите покраини за кои не постојат технич-
ки, технолошки, еч^лошки и економски услови за 
преминување на јаглен 

Одредбата на член 1 од рвој закон се однесува 
и на новите котли па лож масло, кога организации-
те на здружен труд и други корисници на опште-
ствените средства ги вгралупаат во постојните тер-
моцентрала топлани и енергани на јаглен. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и други ко-

рисници на општествените средства што, според 
прописите што важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, можеа да располагаат со оп-
штествени средства за изградба на објектите од чл. 
1 и 3 на овој закон, можат и понатаму да ги кори.с-
тат општествените средства за изградба само на тие 
објекти. 

Член 5 
Одредбата на член 1 од опој закон не се одне-

сува на енерганите во рафинериите што трошат лоне 
масло. 

Одредбите на чл. 1 и 3 од ово1 закон не се 
однесуваат на топланите во воените објекти што ќе 
ги определи сојузниот секретар за народна одбрана, 
ако во тие објекти поради тешко пристапниот те-
рен или нивна локација на островите или поради 
посебното својство на средствата што се сместени 
во нив, не би можело да се обезбеди греење однос-
но климатизација со цврсто гориво или со гас. 

Член 6 
Со парична казана од 100.000 до 1.000 ООО динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружен труд или друг корисник на општестве-
ните средства ако општествените средства со кои. 
располага ќе ги употреби спротивно со овој закон 
за изградба на термоцентрала топлани и енергани 
на лож масло — мазут (чл. 1, 3 и 4). 
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За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
Ќе се казни и одгог.ориото лице во организацијата 
на здружен труд, односно к а ј друг корисник на 
општествените средства, со парична казна од 10.000 
до 50.000 динари. 

Член 7 
Овој закон влегува БО сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

154. 

Врз снопа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕГИС-
ТРИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕЛ 
ТРУД ШТО ВРШАТ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО 

СЛОБОДНАТА ЗОНА 

Се прогласува Законот за условите и начинот на 
организирање и регистрирање на организациите на 

. здружен труд што вршат стопански дејности во 
Слободната зона, што го усвои Обратното на СФРЈ 
на седницата на Сојузниот собор од 18 март 1981 
година. 

П бр. 62 
18 март Ш 1 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателетвото на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
И РЕГИСТРИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ СТОЛАРСКИ ДЕЈ-

НОСТИ ВО СЛОБОДНАТА ЗОНА 
Член 1 

Со осој закоп се утврдуваат условите и начинот 
на организирање и регистрирање па организациите 
па здружен тпуд игго вршат стопански дејности во 
Сл обод! шта зона формирана со Спогодбата за уна-
предување на стопанската соработка помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и ' 
Република Италија (во натамошниот текст: Сло-
бодната зона). 

Член 2 
Стопански дејности во Слободната зона може да 

врши основна организација на здружен 'труд или 
работна единица во основна организација на здру-
жен , труд односно во работна организација која вб 
својот состав нема основни организации на здружен 
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155. 

Брз огнева на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателетвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВА-
ТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВ-

НИ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Зч"'чтот за Установата за одржување на помор-
ските пловни патишта, што го усвои Собранието 
на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 13 
март 1031 гол ина. 

П бр. 63 
18 март 1981 година 

Белград 

Претседател на 
Поетседателството на 

СФРЈ , 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

3 А К О II 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОР-

СКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за Установата за одржување па по-

морски ' " пловни патишта („Слулѕбен лист на СФРЈ" , 
бр. 50/711 во член 4 по зборот: „функционирање" се 
додаваат зборовите: ,.и ги врши работите на ра-
диослужбата на поморските пловни патишта", а по 
зборот: , ,проектирање" текстот до крајот се брише. 

Член 2 
Во ч.'он 8 по зборот: „Југославија" запирката 

и зП'ромите: ,,на коп важи меѓународниот режим на 
плоиидоата" се бришат. 

Се л-папа нов став 2, кој гласи: 
„Де?-к.г од надоместот за потребите на објектите 

за безбедност на пловидбата од став 1 на овој члгн 
се утврдува сразмерно со учеството на трошоците 
потребни за одржување па објектите за безбед-
ност па пловидбата на пловните пати ита на гол 
важи мг,т '/погодниот пежим па пловидбата во вкуп-
ните трп-неци за олржгвање па објектите за без-
бедност ни пловидбата во крајбрежното море." 

Член 3 
Во член 9 став 3 зборовите: ,.Установата Ја до-

несува п^ согласност со Сојузниот комитет за. соо-
брака ј п ГЧГ. П СО Сојузниот секрота ријат за ф и -
нагч ЈЈ1ѓк со заменуваат со зборовите: ,.ја донесува 
СОЈУЗНИОТ срган но управата надлежан за работите 
на с о о Г р и врските во согласност со ф у н -
кционерот ка1 раководи с о сојузниот орган на уп -
равата надлежен за работите на финансиите" . 

Член 4 
Во член П став 1 се менува и гласи? 

„Во одлучувањето за работите на Установата 
определени со осој закоп, во органот на управу-
вањето па Установата учествува и по еден прет-
ставник на: С о ј у . т о т секретаријат за народна од 
брана, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот и врските, 
Општото здружение на сообраќајот на Југослз ш ' а , 
како и на републичките органи на управата над-
л е ж н и за работите на поморската пловидба." 

Во став 2 зборовите: ,,за донесувањето на тари-
ф а т а " се заменуваат со зборовите: „за предлагањето 
на тарифата" . 

Член 5 
Во член 7 ст. 1 и 2, во член 14 ст. 1 и 2 и во член 

15 зборовите: „Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски" се заменуваат со зборовите: „сој узниет орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот и 
врските." 

Член б 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" ' . 

156. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателетвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВА-
ТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВ-

НИ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта, што го усвои Собра-
нието па С Ф Р Ј на седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 
18 март 1081 година. 

П бр. 64 
18 март 1981 година 

Белград 

Претседател па 
Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ , 

Драгослав Марковиќ, с р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШ-

НИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за Установата за одржување на 

внатрешните пловни патишта (,,Службен лист на 
СФР,Ј", бр. 50/74) во члегг4 по зборот: „функциони-
рање", се додаваат зборовите: „и врши работи на 
радиослужбата на внатрешните пловни патишта", 
а по зборот: „проектиоања" текстот до крајот еж 
брише. 
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Член 2 

Во член 9 стив 3 зборовите? „Установата ја до-
несува во согласност со Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски и со Сојузниот секретаријат за 
финансии" се заменувани1 со З6ОЈ овите: Ј а донесува 
Сојузниот комитет ѕа сообраќај и врски, во соглас-
ност со функционерот ко ј раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на ф и н а н -
сиите". 

Член 3 
Во член И стлг, 1 се менува и гласи: 
,.Во одлучувањето за работите на Установата 

определени со овој закон, во органот на управува-
њето па Уставн ата учествува и по еден претстав-
ник иа- Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на финансиите, сојузниот орган на управата надле-
жен за работите н-а сообраќајот и врските, сојуз-
ине г орган па управата надлежен за работите на 
зелморелстрото. Опчлото здружение на сообраќајот 
на Југослаеија. како и на републичките и покраин-
ските органи на управата надлежни за работите на 
впатр! низата пловидба и водостопанството." 

Во став 2 зборовите: „за донесувањето па тари-
фата" се заменуваат со зборовите: „за предлагање-
то на тарифата". 

Член 4 
Во член 7 ст. 1 и 2. во член 14 ст. 1 и 3 и во 

член 15 зборовите: Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски" се заменуваат со зборовите сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на сообра-
ќајот и врските." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

157. 

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со чаен 3 на Законот за Советот 
на федерацијата, Собиранието на СФРЈ, на предлог 
од Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 12 март 
1031 година и па седницата на Сојузниот собор од 
18 март 19У1 година, донесе 

158. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство I,.Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 15/77 и 17/73), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У к л 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определуглл.о па стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран ( ,Службен лп 1 : на СФРЈ" , 
бр. 35 78, 25/79, 54-79, 34.80. 41 80. 54'80, 01 1,0, СО 'НО, 
67-80 и 8 31) во Списокот па стоките за кон се утвр-
дуваат условите за извоз и увоз, што е составен дол 
на таа одлука, во колона 4 се вршат с-едните и .мени' 

„Т
ар

иф
ен

 
бр

ој
 

Наименување на 
стоките 

П
ор

ан
еш

на
та

 
к 

га
те

 и
ка

 з
а 

ст
о-

ко
вн

ио
т 

ре
ж

им
 

на
 

ув
оз

от
 

10.05/2а, б, в ;д ,Пченка, друга: бела 
жолта, чпнквантин, 
друга Р К Л Б " 

2. Измената на Одлуката за определување на 
стоките чиј увоз и извоз е регулиран, во поглед на 
стоковниот режим на увозот на пченка — Друго, 
извршена со оваа одлука, важи до 31 октомври 
1981 година. 

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

Е. п.бр. 94 
12 март 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Иво Марган, с . р , 

О Д Л У К А 

ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА 

За член на Советот на федерацијата се избира 
Мишо Павпќепмќ, досегашен член на Советот на 
федерацијата. 

Собрание на С Ф Р Ј 

АС бр. 381 
18 март 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, с. р. 

Претседател 
на Соборот на репуб-
ликите и покраините, 

Зоран Поли% с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стана ТоиашевхК-Арнесеи, с. р 

159. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ . бр :А/72, 5.3/72, 1)2/73, Зв/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5 80, 63 80 и 3 81), во спогодба со 
сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти, сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л II И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
К О Т ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И П Л А Ќ А Њ Е НА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стап-

ки и за начинот на водење евиденција, пресмету-
вање и п л а ќ а њ е на данокот на промет на произ-
води и услуги („Службен лист на. СФРЈ" , бр. 21/80 
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и 33/80) во член 3 став 2 во втората реченица, по 
Вбдоог: „средства", се додаваат зборовите: „под 
услов продажбата ипо се врши да е организирана 
на начина? и под условите од член в ст. 4 и 5 н а 
Законот.". 

Член 2 

Во член 6 став 11 во претпоследниот ред одоз-
дола по зборот: „која" се додаваат зборовите: „како 
извршител на услугите". 

Во стаз 13 на крајот точката се брише и се до-
даваат зборовите: „ако услугата, односно работата 
е извршена во тоа место, односно општина. Ако 
услугата, односно работата се врши надвор од те-
риторијата на таа општина, како место во кое ус-
лугата, односно работата е извршена се смета мес-
тото во онаа опЛггина на чија територија е извр-
шена.'1. 

Член 3 
Вз член 12 став 12 се менува и гласи: 
„Одредбите од овој член се однесуваат па да-

ночните о з е л е н и ј а во врска со основниот данок 
на прол-.ет па производи. На прометот на произ-
водите од овој стач посебниот данок па промет на 
производи се плаќа на начинот определен со ре-
публички, односно покраински закон или со одлука 
на собранието на општината." 

Член 4 
Во член 15 став 5 во првата реченица зборови-

т е : „писмена изјава во која ќе наведе изречно дека 
производите ги навалува исклучива за тие цели" се 
заменуваат со зборовите: „писмена порачка," . 

Член 5 
Во член 16 став 2 се додава нов став 3, ко ј гла-

си: 
,.Ако граѓанин и граѓанско правно лице од 

набавниот материјал сами изработат производи или 
тоа за нивна сметка го изработи некој друг (освен 
производите од член 35 точка 4 па овој правилник) 
а на прометот на тие производи е пропишано пла -
ќање данок на промет и тие производи служат за 
сопствена употреба односно потрошувачка — се 

даночни обврзници согласно со член 13 став 1 од 
Законот, па се должни на тие производите да го пла -
тат пропишаниот' данок на промет на производи." 

Во досегашниот став 3, ко ј станува став 4, збо-
ровите: „се смета како даночен обврзник од член. 
13 стап 1 па Законот, па е должен", се заменуваат 
со зборовите: „должен е како даночен обврзник". 

Досегашниот став 4 стану за став "5. 
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олеснеше, во смисла на овој с т а в р е се однесува 
на дизел-горивото што тие организации го трошат 
за погон на возила за превоз на патници во ме-
ѓумесниот друмски сообраќај или за погон на во-
зила со кои превезуваат стоки. Како пловни об-
јекти' за чиј погон организациите на здружен труд 
во поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај мо-
ж а т да набавуваат дизел-горг.во 1)-2 без плаќање 
на данокот на промет на производи, се подразби-
раат бродовите, влекачите, турканите и други плов-
ни објекти за превоз на патници и за превоз на 
товар.44. 

По став 4 се додава нов став 5: ко ј гласи: 
„Земјоделските организации на здружен труд 

можат во свое име и за своја сметка да набавуваат 
дизел-горпво Б - 2 со плаќање на основниот данок 
на промет на производи по пониска даночна стапка 
и тоа како за погонот за своите трактори и зем.јо-
делска механизација, така и за погонот на трак -
тормте и земјоделската механизација на своите 
кооперанти — индивидуални земјоделски производи-
те-ли со кои имаат склучени писмени договори за 
производствена кооперација. Таквата набавка свие 
организации можат да ја вршат само врз основа на 
писмена порачка и писмена изјава и на начинот и 
под условите што се определени во член 37 точка 
5 став 1 од Законот. Во писмената изјава тие орга-
низации се должни изречно да наведат дека дизел 
-горивото Ђ-2 го набавуваат исклучиво за наведе-
ните цели, а се должни за количините на тоа го-
риво набавени по пониска даночна стапка, и за сос-
тојбата, д р ж е њ е т о и потрошокот на тоа гориво, да 
водат, во смисла на член 10 од Законот, евиденци-
ја и да постапуваат според одредбите од тој член. 
Продавачот е должен за така продаденото дизел-
гормво Б - 2 на овие организации да им и з о с т а в у в а 
фактури во гои ќе ја внесува клаузулата дека тоа 
гориво им е продадено за наведените цели врз с с-
нова на нивната писмена изјава со пресмет.ување 
на основниот данок по пониска даночна стапка, со 
повикување на нејзиниот број и датум. Овие орга-
низации можат така набавеното гориво да го ко-
ристат исклучиво за погонот на своите трактори и 
земјоделска механизација, а можат да им го да -
ваат со задолжително евидентирање во книговод-
ството (но не и да го продаваат или на друг начин 
да го отуѓуваат) па одделни свои кооперанти — ин-
дивидуални земјоделски производители, но само во 
опие количини што во писмениот договор за произ-
водствена кооперација се утврдени како неопходни 
за да можат тие производители со употребата на 
сопствените трактори и земјоделска маханизација 
да го остварат она земјоделско производство што е 
предвидено во тој договор. Ако тоа гориво се про-
даде или на друг начин се отуѓи, или ако се упо-" 
треби за други цели, наведените организации се 
должни на тоа гориво да извршат пресметување 
на основниот данок на промет според редовната 
даночна стапка и, потоа, да ја уплатат утврдената 
разлика во данокот.". 

Досегашните ст. 5 до 8 стануваат ст. 6 до 9. 

Член 0 
Во член 23 став 8 точка в зборовите: „увозни 

ракии'4 се бришат. 
По став 8 се додава нов став 9, ко ј гласи: 
„Угостителските единици на ^угостителските 

организации што се регистрирани к а ј надлежниот 
суд за вршење на угостителска дејност, а што са-
мите се даночни обпрзници на данокот на промет 
на производи за продажба на алкохолни пијачки, 
можат под условите и на начинот што се определе-

ни во член 20 став 7 од овој правилник да ги пре-
несат работите на пресметувањето и плаќањето на 
данокот на промет на производи врз своите доба-
вувачи." 

Досегашните ст. 9 до 13 стануваат ст. 10 до 14. 

Член 10 
Во член 33 став 1 на крајот се додава нова ре-

ченица, куја гласи: „Не се смета к; ко премет од 
овој став, на кој се пзакн данок па промет на про-
изводи, ако производителските организација на 
здружен труд репродукциониот материјал набавен 
без плаќање данок на промет НЈ производи го ко-
ристи за вршење на друго производство, а не на 
она за кое го набавила." 

Член И 
Во член 38 став 2 се менува и гласи: 
„"Месните заедници можат, заради електрифи-

кација, како и и з г р е б а , одржување, адаптација, 
реконструкција, п о п р а ќ а и сл. на водовод, канали-
зација, патишта и други комунални и слични об-
јекти на својата територија, да набавуваат во сми-
сла па член 6 став 1 точка 4 од Законот, беѕ пла-
ќ а њ е данок на промет па производи, градежен и 
друг репродукционен материјал и во границите на 
писмено утврдените нормативи на материјалот да 
го употребуваат или да го даваат (но не и да го 
продаваат или на друг начин да то отуѓуваат) за 
вршење на тие работи, под следните услови: 

1) набавката на тие материјали да ја вршат врз 
основа на писмена порачка и на начинот и под ус-
ловите што се определени во член 6 ст. 4 и 5 од З а -
конот; 

2) во писмената порачка или во посебен прилог 
кон порачката, да му поднесат на продавачот пис-
мена изјава што мора да биде нумерирана, доти-
рана и потпишана од лицата што со статутот на 
месната заедница се овластени за потпишување, 
а во која мора да биде потврдено: 

— дека имаат право врз основа на член 6 став 
1 точка 4 од Законот и на овој член, тие матери-
јали да ги набавуваат без плаќање данок па про-
мет на .производи; 

— дека имаат организирана и дека водат про-
пишана евиденција за видовите, количините и вред-
ностите на тие материјали од фактурите и од други 
документи на добавувачите, што се набавени без 
плаќал,е данок на промет на п р о ш и р и , како и за 
состојбата, движењево и потрошокот на тие мате-
ријали; 

— дека имаат потребни кадри со соодветна 
стручна подготовка, за надзор и водење на градеж-
ните рдооти. Се омега дека овој услов е исполнет 
ако месната заодиш л има тачвп кадри во работ-
ниот однос или ико за вршењето на наведените ра-
боти писмено ги овластила граѓаните со соодветна 
стручна подготовка или ако склучила самоуправ-
на спогодба и договор со овластена организација а 
здружен труд со која ќг ги доверува стручните ра -
боти на надзорот и водењето на градежните рабо-
ти; 

3) во фактурата за продажба па градежен и друг 
репродукциони материја'ти продавачот да ја внесе 
клаузулата дека тие материјали му се продадени 
на купувачот врз основа на неговата писмена по-
рачка и писмена из јава без пресметување данок на 
промет на производи, со повикување на нејзиниот 
број и датум; 

4) продавачот да ја приклучи кон копијата на 
фактурата за продажбата на градежниот и други 
репродукциони материјали во смисла на овој став 
писмената изјава на'купувачот како доказ дека тие 
материјали му се продадени без пресметување да-
нок на промет на производи." 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 12 
Во 'ло.ч 39 став 4 зборовите „090150 - изработ-

ка и поправка на облека и други производи од 
текстил по мера" се заменуваат со зборовите: 
„090150 — изработка и поправка на облека и долна 
облека по мера", а по зборовите: „давање во -;акуп 
или назакуп на предмети; „се додаваат зборовите: 
„гравирање па предмети, врамување на слики и 
сл.". 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Согласно со член 6 став 3 и член 36 став 1 

точка 7 од Законот, ако организацијата на здружен 
труд од подгрупата 120350 - радио и телевизија и 
од групата 12036 - кинематографија, од Единстве-
ната класификација на дејностите, имаат основни 
и регистрирани производствени погони и единици 
за снимање на филмови, за техничка обработка на 
филмови, за снимање на магнетофонски и в л лео-
нка сети и за снимање на магнетофонски и магнет-
ни ленти, можат потребните репродукциони мате-
ријали да ги набавуваат без плаќање данок на про-
мет на производи за тие цели, под условите и на 
начинот што се определени во чл. 6 и 8 од Зако-
нот. Врз тие организации на здружен труд, в о ' т о ј 
случај, се применуваат и одредбите од член 10 на 
Законот.". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, збо-
рот: „самостојните" се брише. 

Досегашните ст. 6 до 8 стануваат ст. 7 до 9. 

Член 13 
..Во член 40 стзв 3 зборовите: „занаетчиските и 

други задруги" се заменуваат со зборовите: „зана-
етчиските набавпо-продажни и други пепроизво-
дителски занаетчиски задруги". 

Член 14 
Во член 41 став 2 се брише, 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3 
Досегашниот став 5 се заменува со четири нови 

ставови, кои гласат: 
„Станбените задруги што се регистрирани к а ј 

надлежниот суд како инвеститори и за вршење на 
градежни работи во врска со изградба, доградба, 

, реконструкција, адаптација, поправка, одржување 
и др. на станбени згради и станови, што имаат пот-
ребни кадри со соодветна стручна подготовка за 
надзор и вршење на тие работи и што тие работи 
ги вршат и преку свои членови — задругари, мо-
жат за вршењето на тие работи да набавуваат пот-
ребни грп челепи и други репродукциони материјали 
без плаќање данок на промет на производи и мо-
жат тие м п ери ја л и за тие цели да ги употребуваат 
или да ги даваат (но не и да ги продаваат или на 
друг начин да ги отуѓуваат) во границите на пис-
мено утврдените нормативи на материјалите без 
пресметуван,е данок на промет на производи. 

Се смета дека станбената задруга има кадри во 
смисла ни став 4 од овој член ако г.о својата работ-
на заемната има работници со потребна стручна 
подготовка за надвор и вршење на градежни ра-
боти или ат:о тие работи ги врши преку своите ч"е-
ногш гиго имаат соодветна стручна подготовка и 
што за тоа писмено ќе ги овпасти или ако има 
склучена Симо управна спогодба или договор со ов-
ластена организација со која Л го доверува над-
зорот и г.р-.псњото на тие градежни работи, 

Станбената задруга може да ја користи повла-
стената од став 4 на овој член под следните услови: 

1). кубанката на градежни и други репродук-
циони материјали да ја врши врз основа на пис-
мена порачка и на начинот и под условите што се 
определени во член 6 ст, 4. и 5 од Законот; 

2) во писмената порачка или во посебен прилог 
кон порачката, да му поднесе на про д."'кичот пис-
мена изјава ипо мора да биде нумерирана, дати-
рана и потпишана од лицата што со статутот или со 
друг општ самоуправен акт на задругата се овла-
стени за потпишување, во која мора да биде потв-
рдено: 

— дека има право врз основа на член 6 ст. 4 и 
55 од Законот и на овој член тие материјали да ги 
набавува без плаќање данок на промет на произ-
води, 

— дека има организирана и дека води пропи-
шана евиденција за видовите, количините и вред-
ностите на тие материјали од фактурите и од дру-
ги документи на добавувачите што се набавени 
без плаќање данок на промет на производ:!. ка:то и 
за состојбата, движењето и потрошокот на тие ма-
теријали, 

— дека ги има потребните стручни кадри од 
ст. 4 и 5 на овој член; 

3) во фактурата за продажбата на тие мате-
ријали продавачот да ја внесе клаузулата дсим му 
се продадени на купувачот без пресметување да-
нок на промет на производи врз основа на неговата" 
писмена порачка и писмена изјава со повикување 
па нејзиниот број и датум; 

4) продавачот да ја приклучи кон копијата на 
фактурата за продажбата на тие матеоијали пис-
мената изјава од купувачот како доказ дека се про-
дадени без пресметување данок на промет на про-
изводи. 

Одредбите од ст. 4, 5 и 6 на овој член се однесу-
ваат и на градежните занаетчиски задруги, како и 
на други производителски занаетчиски задруги што 
се регистрирани ка ј 'паднежниот суд дека, покрај, 
другите производствени дејности, вршат и градеж-
на дејност, па и кога градежните работи ги врша^ 
преку своите членови - задругари." 

Член 15 
Во член 43 став 1 се менува и гласи: 
„Граѓанинот и граѓанското правно лице што од 

набав.ените материјали, делови и др. самите ќе из-
работат, или за чија сметка ќе се изработат произ-
води (освен производите од член 39 став 4 на овоЈ 
правилник) н?1 чиј промет е воведено плаќање да-
нок на промет на производи, а што ги користат за 
сопствена употреба, односно потрошувачка се да^ 
ночни обврзници по смисла на член 13 став 1 од 
Законот, па се должни на тие производи да го пла-
тат пропишаниот данок па промет на производи. 
Согласно со член 33 од Законот на тие производи. 
Што подлежат кон обврската за регистрација, не 
може да се изврши регистрација без доказ за уп-
латениот данок на промет на производи.11 

Член 16 
Во член 45 став 1 во првата реченица по зборот: 

„Рсмонтшгге" се додаваат зборовите: „и други", а 
зборовите: -ли-го се занимаваат11 се заменуваат со 
зборовите: ,.што се регистрирани и што се занима-
ваат". 

Се дода па нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите од став 1 на овој член не се одне-

суваат на дериватите на нафта." 
Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 3 до 6, 

Член 17 
Во член став 2 на крајот се додава нова ре-

ченица, која гласи: „Продавачот е должен да прес-
мета данок и на разликата што купувачот ја Цлаќа 
поради намалување на вредноста што поради к о -
ристењето на производот кој се заменува-но смисла: 
на овој став." 
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Член 18 
Во член 54 став 3 во третата реченица по збо-

ровите: „другите производи'4 се додаваат зборовите: 
„за кои издавачот не прибавил мислење од овој 
став или". 

Во став 4 на крајот се додава нова реченица 
која гласи: „Во производите од овој став спаѓаат и 
матрици, хектографски хартии и други слични 
производи што школите и други образовно-воспит-
тни организации на здружен труд ги набавуваат 
(за изработка па скрцпти и други наставни и об-
разовно-воспитни публикации и слични производи) 
врз основа на писмена изјава, а на начинот и под 
условите што се определени во член 37 точка 5 
став 1 од Законот." 

По став 26 се додава нов став 27, кој гласи: 
,.Не се плаќа д;:нок на промет на производи на 

производите што ги увезуваат граѓаните, а за кои 
според чл. 25 до 30 од Царинскиот закон е предви-
дено ослободување од плаќање царина." 

Член 19 
Во член 55 став 2 точка 2 на крајот точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: ,.за-
ради преземање мерки на непосредната контрола 
од чтен 50 став 1 точка 2 на Законот.'4 

- Став 3 се менува и гласи: 
„Другите купувачи (граѓанско-правни лица и 

корисници на општествени средства) можат наве-
дените масла да ги набавуваат само на начинот 
определен во член 37 точка 5 став 1 од Законот и 
тоа врз основа на писмена порачка за масло за ложе-
ње на печки. Продавачот е должен на таквиот промет 
да го засмета пропишаниот данок на промет на произ-
води, на купувачот да му издаде фактура и копијата 
на таа фактура да ја достави без одлагање до оп-
штинскиот орган за приходи надлежен според се-
диштето на таквиот купувач, заради преземање на 
мерките на непосредната контрола од член 50 став 1 
точка 2 па Законот." 

Член 20 
Во член 62 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Евиденцијата за преземање на златен предмет 

или кршено злато што го дава порачувачот за поп-
равка или за изработка на нов предмет о^ тоа зла-
то, мора да содржи: реден број и датум на потвр-
дата за преземањето на тој предмет од злато или 
од кршено злато со податоци за видот на предметот, 
односно на златото и неговата тежина во грамови 
и финоста на златото (на пример: 950. 840, 750, 583), 
презиме, име и адреса на порачувачот и број на не-
говата лична карта, податоци за извршената поп-
равка или за изработката на новите предмети со 
нивните-тежннн по грамови и финоста на златото 
и податоци за цената за извршената услуга." 

Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 3 до 6. 
Во досегашниот став 6 кој станува став 7, збо-

ровите: „од ст. 2, 3 и 4" се заменуваат со зборовите: 
„од ст. 2 до 5." 

Член 21 
Во член 63 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„Кон вирманските налози за уплата на секоја 

пгтнассотднеппа аконтација во смисла на овој член, 
д:; т.очниот обврзник поднесува и Преглед на пет-
наесстднсвните аконтации на данок на промет на 
производи и услуги за уплата за периодот о д -
до 198— година на образецот ПП-ак, што е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел." 

Член 22 
Во член 64 став 3 се менува и гласи: 
,.Така утврдените пресметани про.ч чии даночни 

стапки се применуваат на вредноста на вкупниот 
промет остварен од 1 јануари до крајот на периодот 
за кој стапките се утврдени, како и на прометот 
остварен во секои петнаесет дена во плодниот мссец, 
односно тримесечје, и тоа било за секо;а или за си-
те деловни единици од територијата на нотата 
општина. Даночни! е обврзници се должни помалку 
уплатените износи на данокот на промет на произ-
вод и. што потекнуваат од вкупниот промет оства-
рен од 1 јануари до крајот на периодот за кој ги 
утврдиле пресметаните просечни даночни стапки, 

,.да ги уплатат заедно со уплатата на првата редов-, 
на аконтација за првиве 35 дена во наредниот пе-
риод." 

Ств 4 се менува и гласи: 
„Коп вирманските налози за уплата на секоја 

пстнаесетдневпа аконтација, БО смисла на овој член, 
даночниот обврзник поднесува и Преглед на пет-

" наесетдневните аконтации од член 63 став 6 на овој 
правилник.'4 

Член 23 
По член 67 се дод!,каат називот на новиот оддел 

5а и член (на, кои гласат: 

„5а. Плаќање посебен данок на надоместите за ус-
луги од сврака ма даночните обврзани^ корисници 

на општествени средства 

Член 67а 
Врз основа на член 24 став 1 од Законот, даноч-

ните обврзници — корисници на општествени сред-
с в а плаќаат аконтации на посебниот данок па на-
доместите за услуги во рок од 5 дена по истекот на 
секои 15 дена во месецот, односно по истекот на 
месецот, што се наплгтени во тој период." 

Член 24 
По член 68 се додаваат називот на новиот оддел 

6а и член 68а, кои гласат: 

„6а. Постапка при утврденото непридржување лов 
пријавениот начин па утврдување и плаќање од 
аконтациите па данок па промет па производи или 
неточно или неуредна утврдување и плаќање на 

тие аконтации 

Член 68а 
Ако надлежната организациона единица па 

Службата на општественото книговодство утврди 
дека даночниот обврзник не се придржувал кон 
пријавениот начин на утврдување и плаќање на 
аконтациите на данок на промет на производи, или 
дека тоа го правел неточно или неуредно, со реше-
ние ќе му наложи на тој даночен обврзник, на на-
чинот определен во член 24 став 5 точка ^ о д Зако-
нот и ве член 63 став .4 од овој правилник, да соста-
ви кумулативна пресметка на аконтациите на.данок 
на промет на производи за целиот период од 1 ј а -
нуари до последниот ден во месецот во кој е доне-
сено решението, и до 20-ти во наредниот месец да 
А го поднесе на таа единица со вирманскиот налог 
за уплата на утврдената разлика во данокот. Тој 
даночен обврзник е должен до истекот на год и ната 
да ги утврдува и плаќа аконтациите на данок на 
промет на производи според член 24 став 5 точка 4 
од Законот и член 63 став 4 од овој правилник." 
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Член 25 

В ) ч.чсп в!) став 4-по зборовите: ,.што с^ врши" 
се додаваат зборовите: „со издавање на фактури44, 
а зборовите: „а за кој аконтациите на данок на 
промет на производи се утврдуваат според издаде-
ните фактури" се заменуваат со зборовите: „а по-
себно за данок на надомести за услуги". 

Чпен 26 

Во член 73 во ст. 3, 5 и 6 се бришат цифрите : 
„1, 2 и 3" на почетокот на тие ставови. 

Во став 6 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 

,Л) посебно за прометот на производи што ќе 
се изврши преку деловните единици кои за произ-
водите што ги продаваат се задолжуваат по цените 
со укалкулираните даноци на промет на производи 
и тоа збирна пресметка за целиот промет кон која 
се приложува преглед што содржи податоци за 
вкупната конечна даночна обврска посебно за ос-
новниот, посебно за посебниот републички, односно 
покраински и посебно за посебниот општински д а -
нок на п!Ч)мет на производи, за износите на упла-
тените аконтации на данокот до денот на поднесу-
вањето па конечната пресметка и за утврдените 
разлики но данокот — по одделни општини на те-
риторијата на една република, односно автономна 
покраина, по одделни републики, односно автоном-
ни покраини н вкупно за прометот на производи 
извршен преку деловните единици што се наоѓаат 
на територијата на одделна општина; 

2) посебно за целиот промет на производи извр-
шен на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 
од Законот кон кој приложува преглед на вкупната 
конечна даночна обврска за основниот данок на 
промет на производи, ' за износите на уплатените 
аконтации на данокот до денот на поднесувањето 
на конечната пресметка и за утврдените разлики во 
данокот - по одделни републики, односно автоном-
ни покраини и вкупно." 

Во став 8 бројот. ,8" се ч л е н у в а со бројот ,Л% 
а бројот' „7" со бро,јот; , г / \ 

. Во став 10 по зборовите: „од поч^тохот нз го-
дината" се додаваат збаровчте: „до денот нз подне-
сувањето на конечната пресметка''. 

Чпон 27 
Во член 70 став 2 зборовите: „вклучувајќи го и 

граѓанинот," се бришат 
Став 3 се менува и гласи: 
, .Впаѓање на данок на граѓанин, ог^оснз на 

граѓанско-прапно лице — купувач од стзз 1 на 
опој член, врши организационата единица на с л у ж -
бата на општественото книговодство к а ј која е пла-
тен данокот." 

По став 4 се додава лоз став 5, кој гллеи: 
Јграѓанппог-купувач кој сам го платил данокот 

на промет на производи за моторно возило и при-
колка или од кого се наплатени данокот на промет, 
каматата, паричната казна и трошоците за присил-
на наплата што не бил должен да ги плати, подне-
сува баран.о за враќање на платениот данок, кама-
тата, паричната казна и трошоците за присилна 
наплата до органот за приходи на општш-штл оз 
која е платен данокот.". 

Член 28 
Овој правилник влегува во сида наредниот ден 

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

Бр. 5-1996/1 
23 февруари 1931 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 
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1 2 3 4 

3 о 840-2101 

4 3 840-2117 

5 4 840-2122 

6 4 840-2138 

7 5 810-2143 

8 6 840-?159 

9 7 840-2026 

14 8 840-2031 

11 9 840-С047 

12 10 840-2052 . 

13 И 840-2068 

14 11 840-2164 

15 12 840-2073 

10 840-2089 

17 840-2094 

18 

19 

20 Вкупно (2 до 19) 
во тоа: 

21 СР Во.-на и Херцеговина 

22 ' СР Црна Гора 

23 СР Хрватска 

24 СР Македонија 

25 СР Словенија 

26 СР Србија 

27 САП Косово 

28 САП Војводина 

29 П() СЕНКИ (републички, 4 односно 
п-кр-пнгки) ДАНОК НА' ПРОМЕТ 
(30 40) 

30 П п о в о д и (31 до 39) 

31 840-2208 

32 640-2:001 . . 

33 840-22022 

34 840-2213 

2л 840-2297 4 

36 8ЅС-22230 

37 - Б40-22643 

зе 

за ' 

40 Услуги (41 до 43) 

41 840-2255 
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160. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за Со-

јузна.та пазарна инспекција („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 24/74, 22 73 и 23/80). сојузниот секретар 
ѕа пазар и општи стопански работи, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗНИТЕ ПАЗАР-

НИ ИНСПЕКТОРИ е 

1. На сојузните пазарни шгспектори им се из-
дава легитимација Според образецот што е отпе-
чатен кон ова упаство и претставува негов соста-
вен де п. 

2. Легитимацијата на сојузниот пазарен инспек-
тор (во натамошниот текст: легитимацијата) ја из-
дава Сојузниот пазарен инспекторат. 

3. Големината на легитимацијата е 74 X 105 
шш. 

4. Кориците на легитимацијата се пол\чдврсти 
и од надвор --'зимата страна прсслечекш со кожа или 
пластичен материјал. , 

5. Легитимацијата содржи: 
1) трио. па Социјалистичка Федеративна Репуб-

л и I: а Ј у го, л а з и ј а; 
2) називот на органот нз управата што ја издал 

леглгим.ѕцс.јапд и број под кој легитимацијата е 
издадена; 

3) својот мото на имателот на легитимацијата; 
4) фотографија на имателот на легитимацијата, 

со големина X 4 л с т на која е втиснат печатот на 
органот на г р а н а т а што ја издал легитимацијата; 

5) име и презиме на имателот на легитимаци-
јата; 

6) овластување на имателот на легитимацијата 
за вршење инспекциски работи (извод од Законот 
за сојузната пазарна инспекција - чл. 1 и 11); 

7) место и датум на издавањето на легитимаци-
јата, печат на органот на управата што ја издал 
легитимацијата и потпис на старешината' на тој 
орган. 

6. Сојузниот пазарен инспектор е должен да ја 
врати легитимацијата кога ќе му престане должно-
ста па инспектор. 

7. За издадените легитимации се води евиден-
ција. 

8. Во-рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила' на ова упатство ќе се изврши замена на 
легитимациите издадени според досегашните про-
писи. 

9. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за леги-
тимацијата на пазарните инспектори („Службен 
лист на СФРЈ", бр.. 44'67). 

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавува свето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Бр. 195/3 
20 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
пазар и општи стопан^ 

ски работи, 
Имер Пуља, с. 
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161. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата (,.Службен лист на СФР.Ј", бр. 
13/76 и 74 80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРО-
ЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАДУИРАНИ МЕРНИ 

ЦИЛИНДРИ 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за 

градуирани мерни цилиндри („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/80) во член 15 став 3 зборот: „втора" 
се заменува со зборот „долга". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 041367/3 
15 март 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени мег. 

тали, 
Милисав ВеичиЌ, с. р. 

162. 

Врз основа на член 32, во врска со член 81 и С! 
од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со прет-
седателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВИНОТО 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што во поглед на квалитетот и означувањето 
(декларирањето) мора да ги исполнува виното во 
производството и прометот. 

Член 2 Ј 

Под вино. во смисла на овој правилник се под-
разбира производ добиен со потполно или делумно 
вриење на гмечено грозје или шира од свежо грозде 
од сорти на благородна винова лоза ујпјГега). 

Под свежо грозде, во смисла на озој правилник, 
се подразбира грозје од'сорти на благородна винова 
лоза во зрела, презреапа или просушена состојба 
кое може по вообичаена технолошка постапка да 
се подложи на алкохолна ферментација. 

Под гмечено гроз1Ф, во смисла на оиој правил-
ник, се рибина гмечено свежо грозје од сорти на 
благородна винова лоза, со учество иии без учество 
на петел к и. 

Под шира. во смисла на овој правилник, се 
подразбира течниот производ добиен по гмечењето 
на свежо грозје, со цедење на гмечено грозје од 
сорти на благородна винова лоза, ' ; 1 ^ 
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Член 3 

Виното мо^з да се произведува од грозје од 
сорти на благородна винова лоза од лозарските 
подраги а ич Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 4 
Вино, во смисла на овој правилник, може да 

биде: 
1) обично вино (,in striclo sensu"); . 
2) лепливо ш т о ; 
3) специјално вино. 

Член 5 
Виното, во смисла на овој правилник, се. кла -

сира на: 
1) трпезно вино; 
2̂  трпезно вино со географско потекло: 
3) квалитетно вино со географско потекло; 
4) врвно (прочуено) вино со географско потекло. 

Член в 
Трпезно вино е вино произведено од грозје од 

една или повеќе сорти на благородна винова лоза 
без определено географско потекло. 

Член 7 
Трпезно вино со географско потекло е вино 

произведено од грозје на една или повеќе сорти нч 
благородна винова лоза. што е набрано и прерабо-
тено во определен лозарски реон. 

Член R 
Квалитетно вино со географско потекло е вино 

произволно по утврдена постапка од грозје од една 
или повеќе сорти на благородна винова лоза со 
изразени квалитетни карактеристики за сортата 
или за повеќе сорти, што е набрано и преработено 
во определен лозарски подреон. 

Член 9 
Врвно (прочуено) вино со географско потекло е 

вино^произведено по утврдена постапка од една или 
повеќе СОРТИ на винова лоза со особено изразени 
квалитетни карактеристики за сортата или за по-
веќе сорти во рамките на лозарскиот реон во кој 
грозјето и виното се произведени. 

Член 10 
Според бојата, виното се класира на: 
1) бело вино. кое по правило, е произведено од 

грозје од бели сорти на благородна ванова лоза; 
2) црпено пино (ружица, ополо розо), што е 

произволно од грозје од црвени, црни и бели сорти 
иа благородна винова лоза; 

3) црно (црвено) вино што според дозволена 
постапка на випифпкпцијл е произведено од грозје 
од црни сорти на благородна винова лоза. 

II. Квалитет на виното 

Член 11 
Обичното вино (во натамошниот текст: виното) 

е производ добиен од свежо грозје според дозволе-
ни постапки за третирање на грозјето, гмеченото 
грозје и ширата. 

Член 12 
Во поглед па хемискиот состав виното мора да 

ги содржи состојките наведени во следната табела: 

Табела I 

Состојки на виното 

Трпезни вина 
со географско 
потекло и без 

географско по-
текло 

Квалитетни и 
емини (прочуе-

ни) вина со 
географско 

потекло 
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Член 18 

За бистрење на виното е дозволена употреба на: 
1) желатин што мора да биде без боја.-миризба 

и вкус; 
2) танин во прав без туѓа миризба; 
3) рибни меур; 
4) белка од ја јца или чист албумин, 
5) оверено млеко или чист казеин; 
6) бептопит. технички чист; 
7) агар-агар во прав или во влакна; 
8) калиумфероцијанид во прав или во кристал-

на состојба; 
9) каолин; 

10 силициумова киселина (кисела сол). 

Член 19 
За филтрирање на виното е дозволена употреба 

- азбест. 
- целулоза, 
- перлит и 
- ипфузориска земја. 

Член 20 
За отстранување на туѓи миризби, вкус и боја 

ед белите вина е дозволена употреба на: 
1) животински и растителен јаглен (еНокарбон-

-актиссн јаглен); 
2) бакарен сулфат. 

Не е дозволена употреба на јаглен за отстрану-
ван.? на бојата на црни и розови вина. 

Член 21 
За подобрување квалитетот на ширата и виното 

В дозволена употреба на следните средства, и тоа: 
1) за засилување на киселоста на виното: 
- винска киселина до 2,5 в/1 
- лимонска киселина до 1 вЛ 
2) за намалување на киселоска на виното: 
- калциум карбонат (преципитат), и 
- калиум карбонат. 
3) за засилување на екстракцијата на бојата 

при алкохолно вриење на гмеченото грозје: пекто-
литнчкн' фермепти. 

Член 22 
Забрането е зголемување на содржината на ше-

ќерот (збогатување на сласта на гмеченото гроз ;е 
или н.1 и т р а т а и виното) со додавање на шеќео. 
концепту праиа шира, концентриран сок од грозје и 
на други слатки материи, алкохол и киселини. 

По исклучок од став 1 на овој член, збогатува-
ње на сласт а на и т р а т а ИЛИ на гмеченото грозје о 
додавање на шеќер ИЛИ концентрирана шира или 
концентриран сок од грозје се врши кога поради 
временските услови е отежнато нормалното созре-
вање на грозјето, или поради болест и други о ш -
тетувања на благородната винова лоза и на гроз-
јето во една година, содржината но шеќерот во 
грозјето е пониска од нормалната за определено 
подрачје и определена сорта. 

Под нормална содржина на шеќер во грозјето, 
во смисла на овој правилник, се подразбира про-
сечната количина на шеќер остварена во грозјето 
на соодветно подрачје во текот од на јмалку 5 го-
дини, изземајќи ги опие години кога шеќерот е 
додаван заради збогатување на сласта. 

Во случајот од став 2 на овој член шеќер може 
да се додава на ширата или на гмеченото грозје во 

количина што е потребна во ширата односно во 
гмеченото грозје т,а се постигне нормална сласт Ја 
определени сорти грозје на определено подрачје Ра 
не повеќе од 4 к д шеќер на 100 литри нггра или 3 кб 
шеќер на 100 кб гмечено грозје, зснсн на поп-
равеното и посаг.ското подрачје (според реонизацн-
јата на лозарските подрачја во СР Словенија) како 
и на под реоните Загорје — Меѓумурје. Принцес, 
Плетеница , Билогора — Подрагата , Покупје и 
ЈМоолавипа (според реопизацијата на лозарските 
подрачја во СР Хрватска), каде што исклучително 
може да се додаде најмногу 4,9 к^ шеќер на 100 
литри шира. 

Шеќер и концентрирана шира или концентри-
ран сок од грозје можат да се додаваат во шира 
или во гмечено грозје во количина потребна за д.а 
се постигне нормална содржина на шеќер за опре-
делено подрачје и определена сорта, а најмногу 
содржината на шеќерот по ширата или во гмече-
ното грозде да се зголеми за ' дна петтина од него-
вата првобитна ко тпчина или содржината па алко-
холот во виното па така збогатената шира да с^ 
зголеми најмногу л 2 \'о1. г ' ,. При тоа зголемување 
количината па алкохолот може да биде само до 
границата пропишана ал содржината ни алкохолот 
во виното (член 111 од овој правилник), со тоа ПИЈ 
првобитната зафатнина на ширата не смее да се 
зголеми повеќе од 6 5 ' г . 

На ширата или на . гмеченото грозје на кои т%-
е збогатено сл пета со додаван,о на шеќер или на 
концентрирана шира или на концентриран сок од 
грозје, како и на виното добиено од таква шира 
или гмечено гроз,је, не смее да му се зголемува 
киселоста. 

Член 23 
Во случајот од член 22 став 2 на овој правил-

ник. за заслепување па ШИЈ ата или на гмеченото 
грозје може да се употреби шеќер, концентрирана 
шира или концентриран сок од грозје во количина 
што обезбедува солржина на н е п р е в и е н реду по-
рачки шеќер за определено вино. 

АКО е вршено з а г а д у в а њ е на гмеченото грозје 
или на ширата со шеќер или со концентрирана ш и -
ра или со концентриран сок од грозје во максимал-
ни со овој правилник дозволени граници, з а г а д у -
вање на виното може да се врши само со шира што 
има иста или поголема содржина на потенцијален 
алкохол од виното што се засладува. 

Вино со географско потекло може л а се засла-
дува само со шира од грозде од исто географско 
потекло, односно од сортата грозје од која потекну-
ва виното што се. засладува. ' 

Член 24 
За заштита на виното од оксидација е дозволе-

на употреба на следните средства: 
1) супфурдиоксид во гасовита состојба или по 

воден раствор како оглфурсста киселгна со кон-
центрација од 5 до 6п'о или како калиум метоби-
сулфит; 

2) аскорбинска киселина (витамин С) што на 
винето може да му се додава во количина до 
100 

3) ш а р с к и гасови (азот, јаглендиоксид и аргон); 
4) влзелинско масло; 
5) парафинско масло. 

Член ?5 
З з стабилизација на виното е дозволена упот-

реба па следните средства: 
1) гог г.Јпска киселина и л и ' калиумсорбат до 

200 т о 1 сдттапо како сорбииска киселина; 
2) лимонска киселина до 1 ѕ'1; 
3) метавниска киселина до ОД 8/1 \ 
4) гумиарабика до 200 пф/1. 
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Член 26 

Сите средства што се користат при преработ-
ката на грозјето и при производството, чувањето и 
доработката на виното, освен на ширата, концент-
рираната и т р а и концентрираниот сок од грозје, 
мораат да се чуваат во простории што се одвоени 
од просториите за производство на вина. 

Просториите во кои се чуваат биолошките 
средства мораат да бидат суви и проветрени, и во нив 
не смеат да се држат предмети и материи што мо-
ж а т неповолно да влијаат врз квалитетот на тие 
средства. 

Член 27 
Расипано вино. во смисла на овој правилник, е 

вино во кое микробиолошките процеси предизви-
кале промени на оргаполептичките, хемиските и на 
физичките својства, така што тоа не е употребливо 
за непосредна потрошувачка. Како показател дека 
виното е расипано најчесто служи содржината на 
испарливите киселини изразена во оцетна кисели-
на. Виното се смета за расипано ако содржината 
на испарливите киселини по одбивање на с у л ф у -
рсстата киселина и на јаглепдиоксидот надминува: 

1) 1 g/l за бело вино со содржина на алкохол 
до 10 VOl'r. 

2) 1,2 g/l за ружица и црно (црвено) вино со 
содржина на алкохол до 10 vol. %. 

За вино што содржи над 10 vol % алкохол, ко -
личината на испарливите киселини од став 1 на 
овој член се зголемува за 0,06 g 1 за секој волу-
менен процент на алкохол над 10. 

Виното со географско потекло не смее да содр-
ж и повеќе од 1 g/l испарливи киселини. 

Член 28 
Виното што содржи до 2 g/l испарливи кисели-

ни изразени како оцетна киселина може да се упот-
реби за производство на дестилат и вињак. 

Виното што содржи над 2 g/l испарлива кисе- -
лина изразена како оцетна киселина може да се 
употреби само за производство на вински оцет. 

Член 29 
Вино се смета за расипано кога ќе настане р а з -

лагање на непрсврпениот шеќер под влијание на 
млечни бактерии, како и кога ќе настане разлаган.е 
на винската киселина и на глицеринот под влијание 
на соодветни бактерии. 

Член 30 
Виното се смста за расипано кога испарливите 

киселини не ги надминуваат количините од член 
27 ст. 2 и 3 на овој правилник, но јасно се чувству-
ваат По мирпзбата и вкусот. 

Член 31 
Вино со мана е вино чиишто органолептичкп 

својства (боја, бистрина, миризба и вкус) во таа 
мера се изменети што е непогодно за пиење поради: 

1) промена на бојата настаната поради силни 
оксидациони процеси (темен прелом); 

2) заматување на виното поради размножување 
на микроорганизми (ако виното не е расипано) или 
поради преминување на нестабилните состојки во 
нерастворлива состојба; 

3) кристализација и таложење на нестабилните 
состојки на виното; 

4) талог во "виното од туѓо потекло; 
5) туѓи миризби и вкус во виното. 
Ако во виното, поради подолго лежење (држење) 

На шишињата, се создаде талог од соли н а винска 

киселина или од обоени материи, таа в ото вино не 
се смета за вино со мана. ако е кристално бистро, 
делумно бистро или бистро со повеќе или помалку 
изразена опалесценцпја. и ако е снабдено со увере-
ние за извршена анализа на виното на определен 
недостаток, издадено во согласност сс прописите 
на републиката односно автономната покраина. 

Член 32 
Виното што се пушта во промет мора во поглед 

на оргаиолептичкитг својства да ги исполнува след-
ните услови, и тоа: 

1) да има боја својствена на соодветното вино; 
2) да е бистро; 
3) да има миризба својствена на соодветното 

вино; 
4) да ЈЗма вкус својствен на соодветното вино. 

Член 33 
Белите вина, во смисла на оној пранилинк, мо-

ж а т да имаат: бледожолта, жолта, зсленикаво ж о л -
та. маслинеста, ќилибарпа и златножолта боја. 

Розовите вина, во смисла на овој правилник, 
можат да имаат: бледорозова, спетлор1/зоиа, свет-
лоцрвена, светлорубинова и рубин боја. 

Црните (црвените) вина, во смисла на овој пра-
вилник, можат да имаат: темнорубинова, црпена и 
темноцрвена боја. 

Член 34 
Виното, во смисла на овој правилник, може ца 

биде: кристално бистро, бистро, магличаво матно 
и матно со повеќе или помалку талог на дното на 
шишето кој може да биде кристален, прашинсст 
или во форма на снежинки и лесно или тешко да 
се подвижува. 

Виното во прометот мора да биде кристално 
бистро или бистро, со помалку изразена опалесцен-
ција . 

Член 35 
Виното, во смисла на овој правилник, може да 

има: нормална миризба на вино, која за старите 
вина повеќе или помалку е изразена, зависно од 
видот и староста на виното, мускатна миризба к а ј 
виното од мускатни сорти и туѓа миризба на виното. 
Виното во прометот не смее да има туѓа миризба. 

Член 36 
Вкусот на виното, во смисла на овој правилник, 

може да биде: полн, празен, тап, кисел, хармоничен, 
или нехармоничен, умерено резлив, резлив и многу 
резлив вкус. 

Член 37 
- Органолептичкпте својства на виното (член 32) 

ги оценува со цензорски методи комисија за дегу-
стација на вина составена од на јмалку пет членови. 

За оценување на оргаиолептнчките својства па 
вината се користи метода на позитивни бодови. 

Член 38 
При оценување на органолептичките својства 

на вината по пат па методата на позитивни бодови 
(систем од 0 до 20) виното мора да има, и тоа: 

1) трпезното вино со географско потекло - н а ј -
малку 14,01 бодови; 

2) квалитетното вико со географско потеко -
на јмалку 16,00 бодови; 

3) врвното (прочуено) вино со географско по-
текло — најмалку 18,01 бодови. 

Одделни органрлсптичкп својства на виното се 
вреднуваат на следниот начин, и тоа: 

1) боја: од 0 до 2 бода; 
2) бистрина: од 0 до 2 бода; 
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3) миризба: од 0 до 4 бода; 
4) вкус: од О до 12 бодови. 

Член 39 
Пенливото вино при отворање па шишето фор-

мира пена поради ослободување на jar лен диоксидот. 
Јаглен диоксидот во пенливото вино настанува 

со дополнителното вриење на шеќерот или на ви-
ното му е додаден како гас и се наоѓа под притисок. 

Во пенливото вино не може да има помалку 
алкохол од 10 vol %. 

Пенливото вино молсе да биде; 
1) пенливо вино; 
2) бисер-вино; 
3) газирано вино. 
Пенливо вино е трпезно или квалитетно вино 

во кое при отворање на шишето се формира пена 
порани ослободување на јаглен диоксидот што нас-
танува исклучиво со дополнително вриење па ше-
ќерот во виното но шишиња или во затворени тан-
кови. 

Бисер-виио е вино во кое при отворање на ши-
шето се формира пена поради ослободување на јаг-
лендиоксидот што настанува исклучиво со дополни-
телно вриење на шеќерот во виното. 

Газирано вино е вино во кое при отворање на 
шишето се формиЈЈа пена поради ослободување на 
јагленд и оксидот што делумно или во целост му е 
додаден на виното како гас. 

Член 40 
Пенливо вино од член 39 став 4 точка I на овоЈ 

правилник во поглед на големината на апсолутниот 
притисок на јаглендиоксидот при 20оС може да би-
де: пенливо вино лен ливец со најмал притисок од 
8,5 bar. Во шишиња од 0,25 литри најмалиот при-
тисок може да изнесува 3,0 bar. 

Член 41 
Газирано вино во поглед на големината на ап-

солутниот притисок на јаглен диоксидот при 20оС 
може да биде: газирано вино (газиран пенливец) со 
најмал притисок од 3,5 bar. Во шишиња од 0,25 
литри најмалиот притисок може да изнесува 3,0 bar. 

Бисер-вино не може да има притисок на јаг-
лендиоксидот помал од lv0 bar ниту поголем од 
2,5 bar. 

Член 42 
Според содржината на непревриен редуцирана 

шеќер, пенливите вина од член 39 став 4 точка 1 
на овој правилник и газираните вина можат да би-
дат: супи, полусуви, полуслатки и слатки. 

Сувото вино содржи најмногу 15 g/l непревриеа 
редуцпрачки шеќер, 

Полусувото вино содржи најмалку 15, а најмно-
гу 40 g 1 непроврпен редуцирачки шеќер. 

Полуслаткото вино содржи најмалку 40, а на ј -
многу 80 g 1 непревриен редуцирачки шеќер. 

Слаткото вино содржи над 80 g / l непревриен ре-
д у ц и р а м е шеќер. 

Член 43 
На пенливото вино по завршеното дополнително 

вриење, може да му се додаде „експсдиционен ли-
кер" кој содржи концентрирана шира, шеќер, вин-
ски дестилат и лимонска киселина заради подобру-ч 
ван.е на квалитетот. 

Член 44 
Пенливото вино, покрај условите предвидени 

во член За до 43 на овој правилник мора да ги ис-
полнува сите други услови пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 45 
Специјално вино, во смисла на овој правилник, 

е производ добиен по посебен начин на преработка 
и винификација на свежо грозје од определени 
сорти благородна винова лоза или вино со додаток 
на потребни количини шеќер или концентрирана 
шира или концентриран сок од грозје, вински дес-
тилат, мирисни и други дозволени средства во про-
изводството на алкохолни пијачки. 

Член 46 
Специјалното вино може да биде: 
1) ликерско вино; 
2) ароматизирано вино (вермут к сл. ); 
3) мистела (алкохолизирана шира). 

Член 47 
Ликерско вино, во сила на овој поп ви л ник, в 

вино добиено со алкохлно вриење на шира или гме-
чено грозје од определени сорти благородна винова 
лоза со додаток на концентрирана шира. алкохоли-
зирана шира, концентриран сок од грозје и вински 
дестилат. 

Во лидерското вино содржината на алкзхолог 
мора да биде од 15 до 22 vol'Va. 

Член 48 
Ароматизирано вино (вермут и сл.), во смисла на 

овој правилник, е производ од вино или алкохо-
лизирано вино добиено по посебна постапка, со до-
даток на дозволени мирисни и горчливи растител-
ни делови и екстракти од растително потекло. 

Ароматттзпраното вино мора да содржи најмал-
ку 60% вино. 

Во ароматизираното вино содржината на ал-
кохолот мора да биде иста како и во ликерското 
вино, а содржината на екстрактот без шеќер мора 
да изнесува најмалку 12 g l . 

Член 49 
Мистела, во смисла на овој правилник, е про-

извод добиен од неферментиран шира од свежо 
грозје од сорти на благородна винова лоза, на ко !а 

\ и е додаден вински дестилат во количина која 
обезбедува најмалку 15 до 22 volVt алкохол заради 
спречување па алкохолната ферментација. 

^ферментираната шира мора да содржи на ј -
малку 18 г/с шеќер, а најмногу 1 vol % алкохол. 

Мистелата може да биде бела и црвена. 

Член 50 
Врвното вино со географско потекло од член 9 на 

овој правилник кое се пушта во промет за непо-
средна човечка потрошувачка, мора да биде полне-
то во лоза рскиот под реон на кој е произведено гроз-
јето. 

Квалитетното и трпсзното вино со географско 
потекло од чл. 7 и 8 на озој правилник кое се пуш-
та во промет за непосредна човечка потрошувачка 
може да биде полнето и надзор од реоиизираните 
подрачја на републиките и покраините со задол-
жителна декларација на производителот и врз осно-
ва на посебно одобрение од републичкиот, односно! 
покраинскиот орган надлежен за работите, на земјен 
долетаат^. 
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По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член врвното, квалитетното и трпезното вино со 
географско потекло, ако е наменето за извоз, може 
да се полни и на начинот како што е утврдено со 
договорот со странскиов нарачувач. 

Член 51 
Виното за непосредна човечка потрошувачка се 

пушта во промет оригинално запакувано. во шиши-
ња од стакло со зафатнина до 3 I. 

По исклучок, врвното (прочуено) вино со гео-
графско потекло за непосредна човечка потрошу-
вачка се пушта во промет оригинално запакувано 
во шишиња од стакло со зафатнина до 0,75 1. 

Член 52 
Виното мора да се транспортира и складира под 

услови што обезбедуваат зачувување на неговиот 
квалитет и на хигиенската исправност. 

Забрането е виното во шишиња да се излага на 
директно влијание на сонцето и на големи промени 
на температурата. 

П1. Означување (декларирање) на виното 

Член 53 
Виното се пушта во промет за непосредна пот-

рошувачка само во оригинално пакување. 
Под оригинално пакување се подразбира паку-

вање на виното во амбалажа определена. со ово) 
правилник, која во смисла на член 84 од Законот 
за стандардизацијата обезбедува оригиналност но 
квалитетот и количина на виното до неговата пот-
рошувачка. 

Член 54 
Виното кое се пушта во промет се означува ед-

нообразно во производството и прометот и во доку-
ментите што го придружуваат. 

Член 55 
Виното што се пушта во промет во оригинално 

пакување, на етикетата или на шишето мора' да 
има декларација на еден од јазиците на народите 
на Југославија. 

Декларацијата мора да ги содржи: 
1) видот на виното (на пример: „трпезно вино", 

„квалитетно вино со географско потекло" и сл.); 
2) називот на виното; 
3) нето количината (зафатнината) на виното во 1; 
4) содржината на алкохолот во vol . .%; 
5) содржината на шеќерот (младоста на виното) 

изразена како: „суво", „полусуво". „полуслатко" 
и слатко"; 

6) фирмата, односно називот и седиштето на 
производителот, односно на оној што го полни ви-
ното; 

7) датумот на полнењето само за трпезното . 
вино. 

Покрај податоците од став 2 на овој член, дек-
ларацијата за трпезното вино со географско потек-
ло, за квалитетното вино со географско потекло и 
за випното (прочуело) вино со географско потекло 
мора да ги содржи и: 

1) називот на лозарското подрачје на републи-
ката, одн.осно на автономната покраина (географ-
ското потекло на виното); 

2) годината на бербата на грозјето; 
3) ознаката на сеоијата и бројот на шишето; 
4) ознаката „контролирано потекло" и називот 

на органот и бројот на решението со кое е дозво-
лено пуштање во промет на виното со определено 

име е лозарското подрачје на републиката, односно 
на покраината со кое се утврдува географското по-
текло на виното. 

Квалитетното вино со географско потекло и 
врвното вино со географско потекло на деклараци-
јата мораат да имаат и ознака на бројот на шишето 
во серијата. 

Декларацијата не смее да содржи ознаки, нази-
ви, слики, цртежи и слично кои би можеле да го 
доведат во заблуда потрошувачот во поглед на по-
теклото на виното и квалитетот. 

Член 56 
Декларацијата може да ги содржи следните по-

датоци и ознаки: 
1) заштитен знак (заштитено име на виното); 
2) назив на сортата, односно сортите на грозјето 

од кои е произведено виното; 
3) боја на виното: (бело, ружица, црно (црвено); 
4) фирма, односно назив и седиште на произво-

дителот на грозјето; 
5) податок за одликување или признание; 
6) сопствена берба; 
7) старо вино; 
8) доцна берба; 
9) берба во полна зрелост; 

10) берба на суви зрна (суварак);-
11) пробирна берба на зрна. 
Ознаките од точ. 7 до 11 може да ги содржи 

само квалитетното вино со географско потекло и 
врвното (прочуено вино) вино со географско по-
текло. 

Покрај податоците и ознаките од став 1 на овоЈ 
член, трпезното вино може на декларацијата да има 
и ознака на годината на бербата на грозјето. 

Член 57 
Видот, називот на виното и географското по-

текло од член 55 став 2 точ. 1 и 2 и став 3 точка 1 
на овој правилник на. декларацијата мораат да бидат 
уочливи. 

Член 58 
На етикетата може да се стави ознака на годи-

ната на бербата на грозјето (чу.ен 55 став 2 точка 2), 
заштитниот знак на (виното (член 56 став 1 точка 1) 
и одликувањата и признанијата (член 56 став 1 
точка 5). 

Член 59 
Дозволено е означување на виното со името на 

сортата^Ја грозјето ако виното е: 
' 1) со карактеристични органолептички и хе-

миски особини на сорта и соодветни својства зна-
чајни за еколошките услови и сортата на определе-
но лозарско подрачје на републиката, односно на 
автономната покраина; 

2) произведено исклучиво од една сорта или од 
најмалку 85 96 грозје од таа сорта. 

Член 60 
Наместо ознаката на името на една сорта грозје, 

виното може да се означи со имињата на оортите, 
ако е произведено од грозје од попеќе сорти со тоа 
што на декларацијата да се назначи застепепоста 
на секоја сорта во проценти. 

Член 61 
Годината на бербата на грозјето (член 55 став 

3 точка 2) може да се означи на декларацијата са-
мо ако 85 % од . грозјето оберено во годината која 
се декларира. 
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Податокот за одликувањето односно за призна-
нието може да се стар.и на Д е к л а р а ц и ј а само аа 
опие количини вино кои биле предмет на одлику-
вање, односно признание. 

Ознаката „сопствена берба" може да се стави 
на декларацијата само ако виното 100 % е произве-
дено од грозје од сопствено производство. 

Ознаката „старо вино" може да се стави на 
декларацијата само ако виното е старо најмалку 
три години сметано од денот на преработката на 
грозјето во вино. 

Ознаката „доцна берба" може да се стави на 
декларацијата само ако во производството на ви-
ното е употребено грозје оверено најмалку 10 дена 
по полната зрелост (рамнотежа помеѓу зголемува-
њето на шеќерот и намалувањето на киселината). 

Ознаката „берба во полна зрелост (пробирна 
берба)" може да се стави на декларацијата само 
ако виното е произведено од грозје кое постигнало 
индекс на зрелост. 

Ознаката „пробирна берба на зрна" може да се 
стави на декларацијата само ако виното е произ-
ведено од през рели зрна или од зрна нападнати со 
благородна мувла. 

Член 62 
Пенливото вино кое се пушта во промет во ори-

гинално пакување на етикетата или на шишето мо-
ра да има декларација која ги содржи: 

1) вид на виното (на пример: ,,пенливо вино" 
„бисер вино" и „газирано вино"; 

2) назив на виното; 
3) содржина на алкохол во vol. 
4) содржина на шеќер (сласт на виното) изра-

зен како: „суво", „полусуво", и „полуслатко" и 
„слатко", со назнака на вистинската содржина на 
шеќерот во g / l ; 

5) нето-количина (зафатнина) на виното во 1; 
6) притисок во bar ; 
7) фирма, односно назив и седиштето на произ-

водителот;' 
8) постапка, ,на производството (за пенливи ви-

на — вриење во шишето или вриење во таиќ, а за 
газирани вина — додаден јаглен-диоксид). 

Покрај податоците од став 1 на овој член дек-
ларацијата за пенливото вино може да додржи и: 

1) назив на лозарското подрачје на република-
та, односно на автономната покраина (географско-
то потекло); 

2) ознака на серијата и бројот на шишето; 
3) ознака „контролирано потекло" и назив на 

органот и број на решението со кое е дозволено 
пуштање во промет на виното со географско по-
текло. 

4) година на бербата на грозјето. 

Член 63 
Специјалното вино кое се пушта во промет во 

Оригинално пакување на етикетата или на шишето 
мора да има декларација која содржи: 

1) вид на виното (ликерско вино, ароматизирано, 
вермут и др.); 

2) назив на виното; 
3) содржина па алкохолот во vol. 
4) содржина па шеќерот во g/J, со ознака на 

Стварната содржина на шеќерот во g / l ; 
5) фирма, односно назив и седиште на произ^ 

Бодителот; . 
6) нето-количина (зафатнина), нд . виното 30 L? 

Член 64 
Покрај податоците од член 63 на овој правил-

ник, декларацијата за специјално вино треба да со-
држи и: 

1) назив на лозарското подрачје на република-
та, односно на автономната рокраина (географско 
потекло); 

2) ознака на серијата и бројот на шишето; 
3) ознака „контролирано потекло", назив на ор-

ганот и број на решението со кое е дозволено пуш-
тање во промет на виното со географско потекло. 

Член 65 
Ознаките и податоците од член 55 на овој пра-

вилник, покрај испишувањето на етикетата на 
еден од -јазиците на народите на Југославија, мо-
жат да бидат испишани и на странски јазици. 

IV. Завршни одредби 

Член бб 
Овој правилник се применува по истекот . н-з 

шест месеци од ДОНЈТ на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Член 67 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден оц 

денот на објавуваното во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2525 / 1 
13 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

163. 

Врз основа ??а член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВА 1БЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАК-
НА И ПРЕЃА ЗА КОЛ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДО-
НЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ СК А СПЕЦИ-

ФИКАЦИЈА 
\ 

1. Производители^ спецификација задолжител-
но донесуваат организациите на здружен труд за 
следните текстилни влакна и преѓа, и тоа за: 

1) хемиски влакна, сечени; 
2) хемиски влакна, филаменти; 
3) преѓа предена од кратки влакна или во ме-

шаница со филамент-преѓа и волница за рачно 
плетење; . 

4) конец за шиење и везење. 
2. Производителската спецификација од точка 

1 на оваа наредба мора да ги содржи следните по" 
датоцц за карактеристиките на текстилните влакна; 
и на преѓата и тоа за: 

1) текстилните влакна од точка 1 под 1 на оваа 
наредба: 

- еуро винскиот состав; 
- титарот; 
- должината; 

прекинувачката сила; 
издолжувањето; 
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- количината на слепените влакна и правот; 
- чистотијата; 
- кадравост за кадравите влакна, 
- содржината на авиважата, односно препара-

Цијата или шлихтата, 
- мати рането, 
- собирањето во врела вода. 
- постојаноста на бојосувањето; 
- белината за бели и белеви влакна, 
- границата на најмалата и најголе,мата содр-

жина на влага во оригиналното пакување - за хе-
миските влакна од регенерирана целулоза; 

2) текстилните влакна од точка 1 под 2 на оваа 
наредба: 

- суровинскиот состав; 
- титгрот; 
- бројот на филаментите; 
бројот на навопте и правецот и насоката на на-

бивањето за преѓата со навои; 
- прекинувачката сила; 
- прскинуплчкото издолжување; 
- бројот на јазлмте. бројот на искинатите фи-

ломонти ,бројот на задебелувањата и бројот на џум-
хнте - нонл\ 

- собирањето (Дипон-тест) за синтетичкиот 
филамент; 

- содржината на авиважата, односно препара-
цијата или шлихтата. 

- - содржината на средствата за матирање; 
реакцијата на водениот екстракт; 

- процентот на 'највисокото собирање во зо-
вриена вода за синтетичкиот филамент; 

- линеарното бабрење за филаментот од реге-
вгрирѕнзта целулоза; 

- постојаноста на бојосувањето; 
- белината за бели и белени влакна, 
- тврдост на навоите; 
3) текстилната преѓа од точка 1 под 3 на оваа 

наредба: 

- суровипскнот состав; 
- титарот; 
- бројот на навоите и правецот и насоката на 

набивањето; 
- прекинувачката сила; 
- прекинувачкото издолжување; 
- рамномерноста на изработката; 
- содржината на масните материи; 
- содржината на средствата за отежнување; 
- реакцијата па водениот екстракт; 
- постојаноста на бојосувањето; 1 

- белината да бела и.белена преѓа; 
4) текстилниот конец од точка 1 под 4 на оваа 

наредба: 
- суровпнскиот состав; 
- ти т ирот; 
- бројот на навоите; 
- должината; 
- рамномерноста на изработката, балансот м 

бројот на јазлите; 
- лрекинувачката сила; 

— прекинувачкото издолжување; 
— собирањето при варење; 
— постојаноста на бојосувањето; 
— содржината' на средствата за импрегнирање 

и отежнување; 
— реакција на водениот екстракт. 
3. Во евиденцијата за донесените производител-

о т спецификации која се води во организацијата 
на здружен труд што ги произведува текстилните 
влакна, односно преѓата од точка 1. на оваа наредба 
се внесуваат: 

1) називо,т на текстилното влакно, односно на 
преѓата и комерцијалниот назив на артикалот (име-
то, шифрата и сл.); 

2) фирмата, односно називот на организацијата 
на здружен труд што ја донела производителската 
спецификација; 

3) бројот и датумот на донесувањето на произ-
водителската спецификација; 

4). бројот и датумот на извештајот за изврше-
ното лабораториско испитување на текстилното 
влакно, односно на преѓата изработена според лро-
изводителската спецификација; 

5) датумот на почетокот на производството спо-
ред производителската спецификација, 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекол на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2459/1 
12 февруари 1081 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Милан Крајновиќ, с. р. 

164. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација" издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ МЕТ-
РАЖНИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКА 

"СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Производителот спецификација задолжител-
но донесуваат организациите на здружен тр^д за 
следните текстилни метражни производи, и тоа за: 

1) ткаенини; 
2) плетива; 
3) исткаени метражни текстилни производи; 
4) постави и меѓу по ста ви. 
2. Производителската спецификација од точка 

1 на оваа наредба мора да ги содржи следните по-
датоци за карактеристиките на текстилните, метра-
жни производи, и тоа за' 

1) СЈЧровтшскиот состав; 
2) ширината; 

.. 3) дебелината 'за неткпмште метражни текстил-
ни производи; 
. 4) површинската маса (тежината); 

Ѕ) густината за ткаенините и плети вата; 
6) прекинувањата сила; 
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7) прекипувачкото издолжување; 
8) постојаноста на мерите (сопирање и шире-

ње) ; 
9) содржината на масните материи; 
10) реакцијата на водениот екстра тег; 
11) смолкнувањето на жиците од основата и 

потката за текстилните метражни производи од ф и -
ламеитот на преѓата за текстилните производи за 
облекување; 

12) постојаноста на бојата. 
3. Во евиденцијата за донесените'производител-

о т спецификации која се води во организацијата 
на здружен труд што ги произведува текстилните 
метражни производи од точка 1 на оваа наредба се 
внесува: 

а) називот на текстилниот метражен производ 
и комерцијалниот назив на артикалот (името, шиф-
рата и сл.); 

б) фирмата, односно називот на организацијата 
на здружен труд што ја донела производителската 
спецификација; 

в) бројот и датумот на донесувањето на произ-
водител ската спецификација; 

г) бројот и датумот на извештајот за довршено-
то лабораториско испитување на текстилниот мет-

'ражсн производ изработен според производителска-
та спецификација; 

д) датумот на почетокот на производството спо-
ред производителската спецификација. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр.'50-2460/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с.р. 

165. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ НА ПАРЧЕ ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 

1. Произподителска спецификација задолжител-
но донесуваат организациите на здружен труд за 
следните текстилни производи на парче: 

II постелнина и постелка рубелина, и тоа за: 
- влошки и надвдошки; 
- душеци; 
- јоргани; 
- ќебиња; 
7- перници; 
- прекривка 
-% чаршави; 
- навлаки; 
- навлака за перници; 

2) рубелина за домаќинство, и тоа за: 
- чершафи за маси и надчаршафи; 
- г крпи; 
- салвети; 
- крпи за бришење; 
3) шамии, шГ' ми вчињ-з и шалови. 
2. Производителската спецификација од точка 

1 на оваа наредба мора да г и содржи след.-ите по-
датоци за карактеристиките на текстилните произ-
води на парче, и тоа за: 

1) текстилните производи на парче од точка 1 
под 1) на оваа наредба: 

суров нискиот состав, 
т - мерите, 
- површинската маса на основната суровина 

(тежината), 
- маста на полннлата за текстилните произво-

ди на парче со полнила, 
- постојаноста на мерите (собирање и ширење); 
2) текстилните производи на парче од точка 

под 2) на оваа наредба: 
- суровинскиот состав; 

мерите; 
- површинската маса (тежината); 
- постојаноста на бојосувањето; 
- постојаноста на мерите на чаршафггге за 

маса; 
3) текстилните производи на парче од точка 

под 3) на оваа наредба: 
- суровинскиот состав; 
- мерите; 
- површинската маса (тежината); 
- постојаноста на бојосувањето; 
- постојаноста на мерите, освен за шамивчн-

њата. 
8. Во евиденцијата за донесените произподител-

ски спецификации која се води во организацијата 
на здружен труд џгго ги производува текстилните 
производи на парче од точка 1 на оваа наредба се 
внесуваат: 

1) називот на текстилниот производ на парче и 
комерцијалниот назив на артикалот (името, шиф-
рата и сл.); 

2) фирмата, односно назвот на организацијата 
на здлулсен труд која ја донела производителите 
спецификација; 

3) бројот и датумот на донесувањето на произ-
вод ителската спецификација; 

4) бројот и датумот на извештајот за изврше-
ното лабораториско испитување на текстилниот 
производ на парче изработен според производител-
ската спецификација; 

5) датумот на почетокот на производството спре-
ма производителскаТа спецификација. 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" 

Бр. 50-2461/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот' завод 34 

стандардизација, 
ЗИидац Крајновиќ, е.ве 
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166. 

Брз оспоЕа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ" , бр. 
38/77 и 31/80), дипекторот на Сојузниот завод за 
стандардизација излага 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДНИ ПРОСТОРНИ 
ОД МАШИНСКА. ОДНОСНО РАЧНА И З Р А Б О Т -
КА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Производителска спецификација задолжител-
но донесуваат организациите на здружен труд за 
следните подни прост!фки од машинска, односно 
рамка изработка, и тоа за : 

1) подни просторни со флор (теписи); 
2) подни просторни без флор (подни простирки -

и Лили ми). 
2. Производителските спецификација од точка 1 

на оваа наредба мора да ги содржи следните подато-
ци за карактеристиките на полните просторни од 
машинска, односно рачна изработка, и тоа за : 

1) суровинскиот состав на основните суровини, 
(флерот. односно површината што се гази - ко-
рисната површина); 

2) суровинскиот состав на подлогите и облогите, 
со тоа што ќе се наведе само називот на суровини-
те посебно за под л оти те, а посебно за облогите; 

3) мергтте; 
4) типот; 
5) висината на флорот на тспихот; 
6) вкупната површинска маса; 
7) густината ' на ткаењето, плетењето, од-

носно пропишаното за газените, плетените, односно 
простените подни простирки; 

8) густината на јазлите за рачни јазлени прос-
тирки; 

9) постојаноста на бојосувањето на флорот, од-
воено на влакната на површината што се гази 
хорнсната површина. 

3 Во евиденцијата за донесените производител-
о т ! спецификации која се води во организацијата 
на здружен труд што ги произведува полните про-
с т и р а од машничка, односно рачна изработка од 
точка I на оваа наредба се внесуваат: 

1) називот на подната простирка од машинска, 
односно рачна изработка и комерцијалниот назив 
на оптики пот (името, шифрата и сл.); 

2) фирмата односно називот на организацијата 
на "1друж1 и труд што ја донесле производителска-
та спецификација; 

3) бродот и датумот на донесувањето на произ-
воднтсската спецификација; 

4) бројот и датумот на извештајот за извршено-
то лабораториско испитување на подната простирка 
од машинска, односно рачна изработка изработена 
според производителската спецификација ; 

5) датумот на почетокот на производството спо-
ред ироизнодптелската спецификација. 

4. Оваа. наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

б р 50-2462/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ с .р/ 

167. 

Б р з основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ ЗА О Б Л Е К У В А Њ Е ЗА КОИ Е ЗАДОЛ-
Ж И Т Е Л Н О ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ^ 

СКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. Производители а спецификација задолжи-
телно донесуваат организациите на здружен труд 
за следните текстилни производи за облекување: 

1) за производите за облекување изработени од 
ткаенини, плетиво и исткаени материјали; 

2) за сите видови чорапи; 
3) за капи и нараквици. 
2. Производителската спецификација од точка 

1 на оваа наредба мора да ги содржи следните по-
датоци ' за карактеристиките на текстилните произ-
води за облекување, и тоа: 

1) суровинскиот состав на основниот материјал; 
2) суровинскиот состав на вградениот матери-

јал (постава, меѓупостава и полнила) за горната 
облека и кошулите; 

3) содржината на масни материи за основниот 
материјал; 

4) постојаноста на бојосувањето; 
5) постојаноста на мерките (собирање и ши-

рење) за производите за облекување изработени од 
ткаенини; 

6) ознаката на големините; 
7) мерките за одделни делови (сразмерниот) 

зависно од ознаката на големината; 
8) заштитата од дејството на атмосферилтш 

(водоодбој ност, односно водонепропустиловст) за 
производите за облекување што се обработени така 
да одбиваат, односно да не пропуштаат вода. 

3. Во евиденцијата за донесените производител-
ски спецификации што се води во организацијата 
на здружен труд која произведува текстилни про-
изводи за облекување од точка 1 на оваа наредба 
се внесуваат: 

1) називот на текстилниот производ за облеку-
вање и комерцијалниот назив на .артикалот (името, 
шифрата и сл.); 

2) фирмата, односно називот на организацијата 
на здружен труд што ја донела производител ек ата 
спецификација ; 

3) бројот и датумот на донесувањето на произ-
водитглсклта спецификација ; 

4) бројот и датумот на извештајот за изврше-
ното лабораториско испитување на текстилниот 
производ за облекување изработен според произво-
дител ската спецификација ; 

5) датумот на почетокот на производството спо-
ред производителската спецификација . 

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр . 50-2463/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за( 

стандардизација, 
М и л а н Кра јновиќ , с .р . 
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168. 

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за 
стандардизацијата (-,Службен лист па СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКА-

ЦИЈА 

1. Производителска спецификација задолжи-
телно донесуваат организациите на здружен труд 
за следните текстилни производи, и тоа за: 

а) текстилни регенерати; 
б) полнила, и тоа за: 
1) пердуви; 
2) влакна; 
3) сунѓерести синтетички материјали. 
2. Производителската спецификација од точка 

1 на оваа наредба мора да ги содржи следните по-
датоци за карактеристиките на текстилните регене-
рати и полнила. и тоа за: 

а) текстилните регенерати од точка I лод а) не 
оваа наредба: 

1) суровинскиот состав; 
2) степенот на развлакнетоста; 
3) бојата; 
4) формата на текстилната секундарна сурови-

на од која е произведен регенератор 
5) содржината на масното јата; 
б) содржината на правот и минералните чес-

тички; 
7) содржината на нетекстилните материи; 
8) титарот на најгрубите влакна;' 
9) должината (распонот) на влакната; 
6) полни лата од точка 1 под б) на оваа наредба! 
1) суровинскиот состав; 
2) содржината на правот; 
3) содржината на влакната со должина до 8 пат; 
4) содржината на масни материи; 
5) постојаноста на бојата; 
6) реакцијата на водениот екстракт; 
7) содржината на вратните пердуви во меките 

пердуви, на крупните пердуви во ситните, на и с е -
чените жиоки и сл. 

3. Во евиденцијата за донесените производи-
телскц спецификации која се води во организаци-
јата на здружен труд што ги произведува текстил-
ните регенерзтп, односно полнилата од точка 1 на 
оваа наредба се внесуваат: 

П називот на текстилниот регенер^т, односно 
полмилата и комерцијалниот назив на артикалот 
(името, шифрата и сл,); 

2) фирмата, односно називот на организацијата 
на здружениот труд, што је донела производител-
скага спецификација; 

31 бројот и датумот на донесувањето на произ-
води телската спецификација; 

41 бројот и датумот на извештајот за изврше-
ното лабораториско испитување на текстилниот ре-

генерат, односно полнилото изработено според преп 
изводителската спецификација; 

5) датумот на почетокот на производството спо-
ред производите л ек ата спецификации. 

4. Оваа наредба 'влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-2464/1 
12 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод зЖ 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 

I 

Се отповикува 
Александар Шокорац од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Австралија. 

II 

Се назначува 
Шиме Караман, амбасадор во Сојузниот секрета-

ријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Австралија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
23 февруари 19831 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството нв( 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ С.р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги стекнати во долгогодиш-
ната п о ж р т в у в а н и самопрегорна работа . на не-
посредното обезбедување на Претседателот на Ре-
публиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковници: Ђурђевић Давида Бранко. Мили-
новић Миле Пане, Пољанец Авгуштина Адолф; 

потполковници: Блашковић Мије Иван, Цеса-
рец Милана Фрањо, Ћусловић Раденка Драгомир, 
Ђорђевић Стојана Владислав, Јефтић Остоје Слав-
к а Кљајић Андрије Јово, Кнежевић Милана Миле, 
Ковачевић Милутина Љубо, Матијаш Иилије Саз-
ван, Миљуш Ђурђа Душан. Новковић Саве Ни-
кола, Пајовић Јована Бранислав, Секулић Павла 
Милан. Штрбац Владимира Шпиро, Тадиђ Николе 
Саван. Трбовић Алексе Бранко, Вукман Стојана 
Велимир; 

мајор Суботић Драгомира Радивоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ^А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковници: Бошковић Милутина Бооивоје. 
Ћорић Милоша Велимир, Машковић Јанка Илија; 

мајори' Косановић Мане Симо. Петковић Дани-
ла Боанко, Стаменовић Братимира Ранђел. Шун-
дек Радоша Војко, Тепавчевић Николе Јово; 

капетани I класа- Бабић Марка Јован, Бабовић 
Радуиа Љубиша, Бериша Имена Заим. Бурмазовић 
РалоЈчце Маринко Цветковић Милана С тобоган, 
Ђорић Милоша Лзубомир. Челекетић Петра Милан, 
Дашић Вукмана Властимир. Димић Стеве Лизган, 
Двојаковски Димитра Јане, Ђорђевић; Снетозара 
Витрмир. Ђуран Пере Ратко. Гајић Јелене Бранко, 
Гавриловић Здравка Л-^ззр. Гпппатки Константи-
на Слободан, Граховац /Тутина ЛУШПИ. Гоаховпп 
Раде Ратко, Јлзић Драгани Јово Јевтић ИТчпцпгИа 
Душан. Јевтић Стојшина Никола. Јованчић- Мио-
драга Стојан, Крезић Видака Нико ",ч К п п а ћ ^ и ћ 
Драгутина Богољуб, К.петић Жив^п МчхпЈло. Крс-
мановић Велика Рајко. Лалић Ђорђ,ч Живојн!?. Ман-
дић Даце Милан, Милић Ми пана Миолпаг. Мило-
сављсвић. Радојка Челомрп. Микулић Јакова Дра-
го. Момчиловић Ђопћа Момчилов 

Недељковић Стевана' Ђппђе. Николић Арсени-
Ја Градимир. Нинић ЖИРО Радивоје, О џ а к о в и ћ 
Стевана Станко. Остојић Злпгвка Властимир. Пан-
тогић Милоја Миодраг, П а н о в и ћ Драгомира Тихо-
мир, Петровић Бошка Л^бииссо, Предојевић Ми-
лана Илија Ра топић Ј е в т и н а Павле. Ра јак Стан-
ка Тихомир, Смпјевпћ Миленка .Доброслав, Ста-
м е н о в и ћ Ђорђа Стој зл ин Станковић Трајка Ми-
лорад. Стевановић Божидара Зоран. Стојановски 
Стојанка Стоиман, Стоировић Божидара Драгое- в 

лав, Шљивић Јове Радован, Тадић Радосава Здрав-
ко, Тасић, Митра Слободан, Узелац Ђуре Милан, 

-' Ђукобратѓовић Драгића : Никола; 

капетани: Ћурчић Гвоздена Миленко. Ћурчић 
Јована Радослав, Драшкић Миливоја АЗл порад, 
Ђорђевић Јована Драган, Ђуровић Милана - Ми-
лош, Герга Александра. Михајло. Христовски Сера-
фима Кире, Јевтовић Милића Радош, Ковач Вида-
ка Светко, Крстић Ратомира Владимир, Кутлсшић 
Радомира Милорад, Матић Радомира Радисав, 
Мартиновић Милоша Драгић, Михајловић Илије 
Радивоје,- Миленковић Видосава Коча, Милић Ву-

, кашика. Миодраг, Милојковић Светозара Милун, 
Младеновић Младена Драгољуб, Мрђа Дане Саво, 
Павловић Радовима Милутин. Павловић Илије Ве-
рољуб, Станић Јовице Жарко. Симоновић Милиса-
ва Милан, Стојко Ивана Драгутин, Тасковић Ду-

. шана Добривоје; 

поручници: Гњатовић Саве Ђорђе, Гојковић 
Богољуба Братислав. Катушић Ивана Дубравко, 
Митровић Момира Миодраг; 

заставници I класа: Бован Душана Констадин, 
Бублић Милана Вилим. Ћурић Милоша Благоје, 
Човић Дмитра Душан, Георгиевски Сте,рије Илија, 
Јевтић Милутина Бранислав, Косановић Мићана 
Петар, Кукољ Шпире Радован, Милишић Љубе 
Станко, Пуача Милоша Дако Ступар Такова Ми-
лан, Томић Бранислава Богољуб. Томшић Лудвика 
Лудвик; 
- заставници' Ђаковић Васиљка Драгиша. Ива-

новић Николе Милован, Јаблановић Радоја Драго-
љуб. Јаић Јована Никола, Јовановић Раде Живко, 
Ковачевић Петка Милан, Миловановић Чедомира 
Марко Мирило Богдана Војислав, Николић Ивана 
Радоман, Пауновић Душана Драгић, Радин-Мачу-
кат Шиме Анте, Радосавл.евић Милосава Благоје, 
Рачић Александра Радисав. Ристић Арсе Драгомир, 
Смиљковић Миолпага Радосав, Стојановић- Сретена 
Драгослав Весић Весе Душан: 

постари волпници I класа: Адамовић Жарка 
Милан, Алексић Милоја Слободан. Б.арбу ловић Ду-
шана Љубиша. Цветковић Дона Иван, Чурчић Мо-
мира Зоран, Додић Адама Ђулета. Дујк-ић Ђорђа 
Петар, Грубеншћ Косте Душан, Јакшић Милана 
Илија. Јан.ић Александра Петар, Јанковић Миод-
рага Предислав, Каталинић Мије Иван, Коцић Во-
јина Цветко. Костић Владете Коста, Ковачевић 
Максима Петар; 

Матић Добривоја Миломир, Махмутовић Аси-
ма Зејмил. ' Михајловић Чедомира Славко. Ми^тгћ 
Пејчо Томислав. Митић Борисава Момчило Пас-
коски Дејана Богоје Пе кеч Ђуре Милан. Н е д о -
вић Велимира Станиша. Пурић Драгојла 'Томис-
лав, Радосавл,евић Радоја Милета. Радуловић Ри-
сте Ст?\чче. Ра л ов ић Радоице Милош, Решић Радо-
сава Ноле. Савановић Миле Никола. Сарић Томе 
Р о д о л ф , Сапић Миливоја Милан. Сконл^ак Јове 
Драго, Стопа П е т а Мирко С у т а Душана Мило-
ван. Угреновић Николе Душан, Вукобрат Воје 
Бранко: 

постари водници: Андрејић Митра Зоран. Бе-
чиропић Пеге Адим Бисић Л^бомира - Стего.. Бог-
дановић Милоша Томислав. Цветковић М" лирата 
Стојан. Димић АнКелка Лопти . Ђ.урић Пггт^з 
Слободан. Ђурђевић Милооа.лн Богдан.'Фи.л раовић 
Чедомира Божи пап Ј^чпчко^чћ Боривоја А лексан-
дар, Јовановић Петра Миопоаг. Јованоски Спзс^ 
Јонче. Калић Мирка 'Емил. Кос Михајла Драгол,уб, 
Костић Панте Јован, Ковачевић Стеве Милан, 
Лончаревић Мила Станко. Љубисављевић Милути-
на Радован, Маринковић Вељка Јаблан, Маркош 
Душана Рајко, Мицевски Недел.ка Димитрије. Ми-
кетић Мике Иван Макојевић Цветана Михајло, 
Миловановић Радивоја Драголуб, Маринковић Ж и -
војина Душан; 

Николић Димитрија Драган, Николић Божидара 
Новак, Николић Видој.а Предраг, Дадко^иђ .Грозде? 
на Јанко, Ољача' Драгана Милорад, Бакић Гвоздена 
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Живорад, Перић Петра Богдан, Поџић Мушана 
Идриз, Пољак Мартина Јосип, Савић Милутина 
Љубомир, Стошић Живадина Драган, РадоваповиН 
Стојана Мијодраг, Раичковић Васе Митар, Риичпћ 
Томе Дане, Шапић Ђоке Миодраг, Шкрбић Светоза-
ра Никол Ј, Шпљеговић Чеде Миле, Тешић Богдана 
Бранко, Топлината! Будимира Зоран, Бучков Владе 
Санде, Ж и ж о в и ћ Живадина Миодраг, Живковић 
Жарка Рајица. Живановић Предрага Златибор; 

водници I класа: Бабовић Слободана Вукман, 
Ђукић Ниокле Слободан, Ђурић Гојка Здравко, 
Гњатовић Станка Милорад, Јаблановић Милована 
Нензд, Јовановић Димитрија Којо, Јововић Радо-
вана Обрад, Корша Мије Винко, Максимовић Ми-
лорад! Милан. Марковић Стеве Ђоко. Милисавље-
вић Милојка Слободан, Милошевић Милана Мија, 
Пекеч Николе Дарко, Ракић Јована Бранислав; 

водник Маројевић Селима Мирсад; 
граѓански лица-на служба во ЈНА: Божовић 

Марка Божо. Ћурчин Флоријана Ана, Каурин Пе-
ре Милан, Мацут Милоша Десанка, Златаревић 
Сретена Миланка, Зорић Петра Миле; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сили 
ка Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана и независност на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛА-
БРОВ ВЕНЕЦ 

полковници: Ћушић Луке Мићо, Стојановић 
Николе Бошко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

п о л к о в и т е Богдановић Василија Милорад, 
Бубало Мане Богдан, Ћефо Алије Махмут, Дими-
триј евић Љубомира Момчило, Ђорђевић Николе 
Добросав, Филиповић Стојана Милосав, Хочевар 
Ангела Владислав, Лакић Филипа Властимир, 
Максимовић Луке Александар, Миладиновски 
Цвет;.на Миладин Новаковић Лазе Ђорђе, Пољак 
Мате Томислав, Пујић Јове Милан, Ракочевић Ми-
линка Ра домин, Равлић Крижана Иво. Шево Боже 
Сл зико, Шупић Лазара Јован, Томић Филипа Б л а -
гоје, Вукадиповић Лазара Милан. Вуканић Мила-
дина Будимир, Вулићевић Радосава Миломир, З а -
горац Раде Ђуро; 

капетан на боен брод Гајић Јована , Алексан-
дар' 

потполковник^ Бабић Миливоја Рајко, Чанак 
Мане Јован. Ђапз Раде Петар, Гојковић Марка 
Милан, К.зпижанец Иваил Михајло. Крстевски То-
дора Бошко, Мартиновић Петра Стево, Николић 
Јована Миливоје. Стаменовић Сретена Андреја, 
Ст гч м 1 ,м м р,1 в ић Миливоја Стојан, Сарапа Јована 
Лгубан, Спнадиновић Мике Воја, Смоловић Ристе 
Вукола, Штендлео Михаела Вили. Штравс Михо 
Јанез, Васовић Богосава Јован, Воркаппћ Миле 
Душан. Вучковић Николе Милан; 

капетан-на фрегата Висковић Фрање .Берилсав; 
мајори- Петковић Милорада Петар, Шегрт Лу-

ке Лука, Шубић Јернеја Јоже; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници? Гузина Благоте Станко, Мило-
јевић Радослава Велисав, Младеновић Милана 
Живојин. Родић Васе Богдан, Вујичић Радивоја 
Милош, Вукелић Дане Петар; 

мајори: Ђорђевић Милана Томислав, Грбовић 
Миодрага Предраг, Гутић Јована Мирко, Јованов-
ски Владе Борилав, Ковачевић Стјепана Ервин, 
Перкпћ Лгубрмира Велимир, Полхорг Стјепана 
Стјепан, Радуловић Радосава Бранислав, Т о д о р а 
впћ Илије Петар; 

капетани I класа: Јокановић Васе Јово, Масло 
Халила Ад^м, Николић Данила Борисав, Пршић 
Василија Милоје, Радосапљсвпћ Живојин.а Славко, 
Шишовић Владимира Љубомир, Војводић Боже 
Милош, Вукчевић Радована Славко; 

капетани: Кундачина ЈДирка Митар, Шункић 
Љубомира Никола; 

поручник Племић Драге Глиша; 
заставници I класа: Јовановић Пауна Радиво-

је, Кокотовић Миће Манојло, Радојевић Николе 
Љубомир, Б а с а р е в Теодосија Опасан, Вукелић Си-
ме Владимир; 

заставници: Ђорђевић Данила Радиша, Симић 
Војислава Недељко; 

постар водник I класа Павешић Мартина Ва-
лент; 

воен службеник II класа Треб) е т а ики Мила 
Милан; 

воени службеници ИТ класа: Килибарда Митра 
Милутин, Влај инић Ђоке Радислав; 

граѓанско лице иа служба во ЈНА Филиповић 
Крсмана Станко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

п о л к о в и т е : Голубовић Милете Михаило, Го-
ворчин Томе Раде. Јакин Јакоба Радослав, Карда-
шезић Миленка Здравко, Кецман Блаже Душан, 
Комадина Малића Милош, Магић Мије Антон, 
Марушић Марка Вељко, Менески Настов Никола, 
Ненезић Спасоја Симо, Османбеговић Мустафе Са-
лих, Петровић Јанка Никола, Ракић Јована Ђор-
ђе, Штибпљ Јожефа Богомир, Штибиљ Игнација 
Игнац, Томановић Љубомира Божидар, Твртковић 
Хилме Смајо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

п о л к о в н и к : Бобић Миле Никола, Голубовић 
Мухарема Хакија, Јањушевић Божидара Милован, 
Каткић Рудолфа Фрањо. Манчић Драгомира Но-
вица, Орловић Миланка Небојша, Радишић Мир-
ка Мил ош ч Срдић Драгутина Бошко, Вандот Ру-
долфа Бојам, Вујановић Љубана Мићо; 
\ капетан на боен брод Рожић Јанка Славко; 

потполковник : Божић Саве Ристо, Дикић Ду-
шана Бранко, Ђонлагић Мустафе Сафет, Гајић 
Душана Никола, Говеда рипа Петра Војислав. Јело-
вац Милана Гојко, Обрадовић Воголлба Бошко, 
Поповић ЂорКа Боривоје, Скејић Луке Крунислав, 

капетан на фрегата Михалков Божидара Петар; 
мајор Николић Новака Милан; 
капетан I класа Ивковић Милисава Стојадин; 
заставници I класа: Божовић Ристе Тодор, 

Митровић Саве Душан; 
воен службеник III класа Крстић Обрада Ми-

лутин; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мајор Јова идич Младена Ђуро; 
капетани I класа: Јанковић Слободана Мирос-

лав. Перић Радосава Томислав, Тодоровић Свето-
зара Љубинко; 

заставници I класа: Радосављевић Милана Фи-
лип, Васиљевић Светислава Слободан, Жаревац 
Мхк)драга Слободан; 
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воја Тиослав, Радановић Николе Чедо, Сокић Све-
толика Младомир. Спасић Благоја Светозар, Сто-
јаковић Милоша Милан. Стојкоски Богоја Алекса, 
Шкобић Милана Момчило, Жишић Благоја Радо-
мир; 

капетани I класа: Гаврић Гаврила Милутин, 
Јовановић Новака Милојко, Миловановић Јанка 
Здравко, Распоповић Милисава Мирко. Танаскорић 
Драгослава Миодраг, Величковић Станислава То-
мислав, Велковски Павла Георги; 

заставници I класа: Чанчар Стевана Иван, 
Пауновић Станимир;: Драгослав; 

заставник Зекај Зенел а Зумбаер; 
воени службеници II класа: Миленковић Светис-

лава Јосиф, Савић Јаћиме Драгослав. Симовић 
Милорада Радојка, Васић Јована Оливера; 

воен службеник III класа Јаковац Ивана Јосип 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани 1 класа: Бачовски Заке Драгољуб, 
Рондовић Жарка ЉуСоје; 

капетани: Ивошевић Тадије Мирослав, Силав-
ски Исака Живко; 4 

заставници ! класа: Марковић Тодора Вука-
шин, Стевовић Михајла Богдан, Страхинић Радо-
сава Ђорђе; 

заставници: Јовановић Стојана Предраг, Копри-
вица Петра Томислав; 

постари водници I класа: Гаћина Владимира 
Гордан, Максимовић Милана Видан, Млошсвић 
Милоша Славољуб, Палазов Томе Ванчо, Пелег-
рин Стјепана Јосип, Репац Томе Саво, Сарделић 
Марина Антун. Савић Стојана Стојан, Угарковић 
Миле Јосо; 

постари водници: Прерад Раде Слободан, Ша-
рац Томе Слободан; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Кесић Лаза-
ра Ксенија, Радова новић Илије Анка, Штибохар 
Томе Сљудевит, Вуковић Раде Виномир, Живко-
вић Дионисија Љубинка; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот . на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: Баста Милана Никола. Шодан 
Ивана ^ерко, Тодоровић Радивоја Бошко; 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и други држави, како и за осо-
бени заслуги во работата на развивањето на свес-
та на граѓаните во борбата за независност на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

попковници: Гербец Рихарда Рихард, Јакша 
Августа Павле. Кукољ Јоне Душан, Лазић Богића 
Милош, Матовић Мате Ђорђе. Татић Лазара Петар, 
Тодоровић Милана Мирко. Врбица Мила Љубо-
мир; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата зем-
ја и за заслуги на организирањето и зацврстуваа 
њето на Вооружените сили на Социјалистичка Фе^ 
деративка Република Југославија 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

п о л к о в н и к : Целина Марка Иван, Хумар Ан-
тона Андреј, Кукуљевић Јосипа Јосип. Наранчић 
Михајла Влајко, Ракочевић Мил ике Милош; 

капетан на боен брод Антић Ивана Јосип; 
потпол ковници: Косановић Стевана Младен, 

Периш Анте Иван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА" НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потпо л ковници: Димковски Бориса Чедомир. 
Недељковић Радивоја Томислав, Терзић Видака 
Вукојица; 

мајори' Ђуришић Радоша Миодраг, Јаблано-
вић Стевана Радомир; 

капетани I класа : Чемерикић Стојана Миодраг, 
Петриновић Ивана Иван, Ујевић Ивана Томислав, 

заставници I класа: Гојаковић Ђоке Љубомир, 
Марковић Цветка Жарко , Станојевић Радомира 
Петар; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството меѓу нашите народи и народности во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕВ-
- РЕН ВЕНЕЦ 

пол ковници: Ћ е л а п Петра Велимир, ,Л (ницовић 
Мирка Војислав, Маслеша Василија Бранко, Ста-
нић Драгољуба Милан, Видаковић Срећка Алек-
сандар; 

п о т п о л к о в н и к : Берковић Ловре Берислав, Ди-
митровски Ристе Живко, Дошен Миле Божидар, 
Лукин Славка Никола. Мијаиловић Милосава Ми-
ливоје, Миљанић Стеве Владимир, Стојановић 
Алексе Иван. Т о д о р о в и ћ Мила Петар; 

воен службеник I класа Милић Марка Борис-
лав ; 

воочи службеници И класа: Ранђеловић Стева-
на Љубомир, Варљен Саве Даринка; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Марјановић 
Батрића Јелена; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

гро ''анеки лица на служба во Ј Н А : Б о ж и ћ 
Милана Милица. Калезић Ђорђа Љиљана ; 

— за примерна работа на развивањето полет 
Ва остварување на поставените задачи. ' како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постари водници- I класа : Богдановић Милоша 
Новица. Девић Радослава Зоран; 

постар водник Хусић Ибре Хусеин; 
водници 1 класа: Донковац Славка Антун, 

Марковић Милоша Драгиша; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Б а ј и ћ Си-
ме Марија, Миладиновић Или је Љиљана, Николић 
Димитрија Вукосава. 

Бр. 109 
22 декември 1930 година 

БелгЈ,ад 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

152. Општеств.ен план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година — — . — 405 

153. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства за финансирање на изградбата на но-
ви термоцентрала потлапи и енергани па 
лож масло — мазут во 1931 година — — 442 

154. Закон за условите и начинот на органи-
зирање и регистрирање на организации-
те на здружен труд што вршат стопан-
ски дејности во Слободната зона — — 443 

155. Закон за измени и дополненија на З а -
конот За Установата за одржување на 
поморските пловни патишта — — — 444 

156. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта — — — 444 

157. Одлука за избор на член на Советот на 
федерацијата — — — — — — — ' 445 

158. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките ЧИЈ извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 445 

159. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиден-
ција , пресметување и плаќање на дано-
кот на промет на производи и услуги 445 

160. Упатство за легитимацијата на сојузмитз 
пазарни инспектори — — — — — 452 

161. Правилник за измена на Правилникот 
за метролошките услови за градуирани 
мерни цилиндри — — — — — — 453 

162. Правилник за квалитетот на виното — 453 
163. Наредба за определување на текстилни-

те влакна и преѓа за кои е задолжител-
но донесување на производителска спе-
цификаци ја — — — — — — — — 460 

164. Наредба за определување на текстилни-
те метражни производи за кои с задол-
жително донесување на производител:-
ска спецификација — — — — — — 461 

165. Наредба за определување на текстилни-
те производи на парче за кои е задол-
жително донесување на производнтел-
ска спецификација — — — — — — 462 

166. Наредба за определување на подни про-
стирам од машинска, односно'рачна изра-
ботка за кои е задолжително донесување 
на произвоцителска Спецификација — — 463 

167. Наредба за определување на текстилни-
те производи за облекување Ла кои о за -
должително донесување на производи-
т е л и ! спецификација — — — — — 463 

168. Наредба за определување на текстилни-
те производи за кои е задолжително дот 
носу вање на производителска специфи-
кација — — — — — — — 464 

Укази — — — — — — —. 464 
Одликувања — — — — — — — — — 465 
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