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196. 
Врз основа на членот 175 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите од 
26 март 1970 година и на седницата на Просветно-
-културниот собор од 26 март 1970 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРА-

ЗОВАНИЕТО ВРЗ САМОУПРАВНА ОСНОВА 

I 
1. Промените во општеството и во неговата ма-

теријална основа и развитокот на знаењата и нау-
ката како фактор на производните сили, на економ-
скиот и културниот напредок, ја условуваат соци-
јалистичката преобразба на односите во сите области 
на општествениот труд. Во тој процес се отвораат 
можностите за понепосредно поврзување и за меѓу-
себно влијание врз развојот на оваа дејност од 
страна на сите субјекти во општествениот систем на 
здружениот труд, а со тоа и од страна на работни-
ците во областа на образованието. Примената на 
науката во производството и во општествениот ж и -
вот овозможува во условите на самоуправувањето 
побрзо да се намалуваат разликите помеѓу умниот 
и физичкиот труд, да се ослободуваат творечките 
сили на човекот и да се наголемува производната 
моќ на здружениот труд. 

Карактерот на нашето општество и потребите 
на неговиот развој бараат со преобразуваното на 
општествено-економските и програмско-методолош-
ките основи на воспитувањето и образованието да 
се проширува и за јакнува општествено-економ-
ската, научната и културната улога на оваа дејност. 

2. Решавачкото влијание на работните луѓе врз 
условите и резултатите на својот труд по пат на 
непосредно одлучување за општествената репро-
дукција го претпоставува сб подлабокото и поце-
лосно овладување со законитостите на природата и 
општеството. Свеста на работните луѓе и на дру-
гите граѓани дека со својот труд, заснован врз со-
времените достигања на науката и техниката, при-
донесуваат за постојаниот развиток на општестве-
ните производни сили, за за јакнувањето на самоуп-
равните социјалистички односи, за порастот на м а -
теријалната благосостојба, за културниот развој на 
општествената заедница како целост и за личната 
благосостојба и напредок на работниот човек — ги 
поттикнува нив да го сфаќаат образованието се по-
веќе како сопствена потреба што мораат да ја за -
доволуваат во текот на целиот свој работен век и 
живот за да се про јавуваат како слободни и тво-
речки личности. 

3. Од 1958 година, кога е донесен Општиот закон 
за школството, во областа на воспитувањето и обра-
зованието извршени се големи промени. Сојузната 
скупштина и собранијата на социјалистичките ре-
публики донесоа повеќе документи неопходни за 
изградувањето на системот на воспитувањето и 
образованието. Во сите социјалистички републики 
постигнати се знача јни успеси во развивањето на 
материјалната основа на општеството и во порас-

тот на самоуправувачката свест, што овозможи да 
се подигне образовното ниво на населението и да се 
подобрат условите за пошироко опфаќање на мла-
дината и возрасните со образованието. Значително е 
зголемена опфатеноста на децата и младината со 
школувањето; посебно широка активност е оства-
рена во областа на високото образование. Образо-
ванието на возрасните се повеќе се афирмира со 
нараснувањето бројот на работните организации 
што се ангажираат во образованието на стручните 
кадри. 

Со донесувањето на Општиот закон за ф и н а н -
сиските средства за образование и воспитување з а -
почна процесот на врзување на материјалната 
основа на образованието за резултатите остварени 
во сите области на општествениот труд. Воспоста-
вени се заедниците на образованието како почетни 
форми на понепосредно поврзување на сите фактори 
заинтересирани за условите и резултатите на вос-
питно-образовната дејност. Со тоа и во областа на 
воспитувањето и образованието е отворен патот за 
развивање на општествено-економските односи по 
начелото на доход. 

4. Постигнатите резултати: во ширењето на мре-
ж а т а на воспитно-образовни установи, во зголемува-
њето бројот на учениците, студентите и наставни-
ците, во подобрувањето на квалификационата и 
образовната структура на населението, во развива-
њето на училиштата за припадниците на народнос-
тите и на другите полиња се намалуваат поради 
недостатоците и тешкотиите што се јавуваат во оваа 
област. Мрежата и структурата на воспитно-обра-
зовните установи не се доволно усогласени со по-
требите на човекот, на стопанството и на опште-
ството, а формите и нивоата на системот на воспи-
тувањето и образованието не се во потребна мера 

„меѓусебно поврзани. Премногу за заостанува во оп-
фаќањето на децата со предучилишно воспитување 
и во завршувањето на задолжителното основно 
школување. 

Достапноста на образованието по основното се 
уште во голема мера зависи од социјално-економ-
ските прилики на семејството и општествената 
средина. Содржината на образованието и матери-
ј а л н о - ^ дрозските услови на воспитно-образов-
ните установи бавно се усогласуваат со нивната оп-
штествена функција . Преголем е процентот на уче-
ници што го повторуваат класот или не го завршу-
ваат школувањето, а просечното траење на студиите 
е предолго. Наставните планови и програми не се 
усогласуваат доволно со психофизичката возраст на 
учениците, преоптоварени се со градивото, а во нас-
тавата преовладуваат вербалистичките методи. Оп-
ременоста на воспитно-образовиите установи со 
наставни средства не задоволува, и поради тоа при-
добивките на новата техника и технологија во оваа 
област бавно се усвојуваат. Недоволно се остварува 
воспитната улога на школата и на другите форми 
на образование во развивањето на слободната и 
творечка личност. 

Развитокот на образованието во стопански недо-
волно развиените републики, а особено во Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, иако и во 
нив се остварени знача јни резултати, значително 
заостанува во однос на развитокот на образованието 
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во целата земја. Со тоа бавно се намалува бројот на 
неписмените, се стеснува можноста за социјална мо-
билност на населението и се забавува порамномер-
киот развиток на целото општество. 

5. Системот на економските односи во областа 
на образованието, претежно заснован врз статисти-
чко посредување помеѓу општеството и образова-
нието, финансирањето на образованието како дел на 
општата потрошувачка, ограничената материјална 
основа на општеството и субјективните слабости — 
сето тоа има за последица нашето општество да се 
сопоставува со мошне сложени проблеми на воспи-
тувањето и образованието. Бавното ослободување од 
традиционализмот својствен на државната школа го 
забавуваше прифаќањето на начелото дека образо-
ванието е перманентна потреба, како и развивањето 
на широкиот, демократски, диференциран и флекси-
билен систем на воспитувањето и образованието. 

Недоволното влијание од страна на сите носи-
тели на општествената репродукција врз политиката 
и практиката на образованието предизвика неусо-
гласеност на обемот и квалитетот на образованието 
со потребите на развојот на стопанството и другите 
дејности, ^функционално ширење на мрежата на 
воспитно-сбразсвните установи и недоволен растеж 
на материјалната основа, со што е забавена модер-
низацијата на воспитно-образовниот процес и ос-
тварувањето на самоуправните права на сите учес-
ници во тој процес, особено на наставниците, уче-
ниците и студентите, да влијаат врз условите и 
резултатите на својот труд. 

Во овие основни карактеристики на општествено-
економските односи и на воспитно-образовната прак-
тика содржани се и причините поради кои јавната 
дискусија, водена во текот на 1968 година по повод 
„Тезите за развојот и усовршувањето на системот 
на образованието и воспитувањето во СФРЈ", ја 
потврди неопходноста од подлабоки промени во оваа 
област. 

6. Сојузната скупштина смета дека во поната-
мошното развивање на воспитувањето и образова-
нието треба да се поаѓа од следните општи ставови: 

— во современото општество, воспитувањето и 
образованието стануваат решавачки фактори за раз-
војот на личноста, самоуправните односи и опште-
ствената репродукција; 

— научно-техничката револуција бара и овозмо-
жува се поголема меѓусебна поврзаност и проник-
нување на науката, технологијата, трудот и образо-
ванието; 

— образованието може да ја достигне опште-
ствената вредност која во самоуправното општество 
во условите на научно-техничката револуција му 
припаѓа само ако е перманентно и ако како такво 
оди во чекор со развојот на науката и културата, 
техниката и врз науката заснованата технологија; 

— воепитко-образовната дејност, како составен 
дел на целокупниот општествен труд, може да се 
остварува успешно ако во таа сфера се развиваат 
самоуправи-! односи засновани врз принципот на 
доход како и во другите области на општествениот 
труд. 

Остварениот степен на развитокот на производ-
ните сили и на општествените односи во југословен-
ското општество, посебно стопанската и општестве-
ната реформа, бараат потемелни промени во областа 
на воспитувањето и образованието и поуспешно 
отстранување на пречките за целосно поврзување на 
овие дејности со другите области на трудот и тво-
рење™. 

II 
Самоуправниот развиток и силното проникну-

вање на науката во сите области на општествениот 
труд и живот им поставуваат нови барања на воспи-
тувањето и образованието како составни делови од 
единствениот процес на општествениот труд. Тие ја 
наметнуваат потребата од развивање на такви ма-
теријални услови и општествено-економски односи 

кои обезбедуваат поцелосно остварување на опште-
ствената улога на воспитувањето и образованието 
и нивно вклучување во целокупниот општествено-
-економски систем. 

1. Остварувањето на правото на работните луѓе 
да влијаат пошироко врз сите општествени компо-
ненти на својот труд и да располагаат со својот 
доход, бара работните луѓе здружени во сите области 
на трудот и другите граѓани да станат основни 
фактори на поврзувањето на воспитувањето и обра-
зованието со другите видови на трудот и главна 
движечка сила на развојот и унапредувањето на 
воспитно-образовната дејност. На нив им припаѓа 
право и должност да одлучуваат за сите клучни 
прашања на политиката на воспитувањето и обра-
зованието. Од степенот на остварувањето на ова 
право и должност зависи степенот на поопштеству-
вањето на оваа дејност и заменувањето на посред-
ничкото одлучување со самоуправно договарање и 
одлучување. 

2. Решавачка сила за деетатизација на оваа деј-
ност ќе биде понепосредното меѓусебно поврзување 
на сите работни луѓе заинтересирани за образова-
нието, на работниците во образованието и на уче-
ниците и студентите заради создавање услови и 
воспоставување односи во кои, во рамките на само-
управниот систем, ќе одлучуваат за условите и за 
резултатите на трудот и за усовршувањето на вос-
питно-образовната дејност. 

Степенот на самоуправното влијание на учени-
ците и студентите ќе зависи, во прв ред, од нивната 
работа и од резултатите на работата. Афирмирајќи 
се со квалитетот на својата работа, учениците и 
студентите се пројавува ат како сила на деетатизаци-
јата на воспитно-образовната дејност. 

Поголемо проз авување на студентите и учени-
ците како субјекти во воспитно-образовниот процес 
и како фактори се преобразба на системот на вос-
питувањето и образованието се постига со нивното 
рамноправно учество во самоуправното договарање 
и одлучување. Едното и другото ја претпоставува 
промената на нивната досегашна материјална по-
ложба и воспоставувањето на односи поадекватни 
кон логиката и дејството на економските закони-
тости, на односи во кои студентите и учениците се 
повеќе ќе стануваат носители на средствата за 
своето образование. 

3. Општествено-економските интереси на основ-
ните носители на општествената репродукција во 
здружениот труд и на работниците во областа на 
воспитувањето и образованието најдобро можат да 
се остварат ако адекватно и непосредно се изразат 
по пат на цена на образованието и доходот. 

Економската цена на образованието е услов за 
што поцелосно остварување на општествено-еко-
номските односи по начелото на доход, согласно 
природата на воспитно-образовната работа. Со утвр-
дувањето на цената на образованието работните луѓе 
во областа на воспитувањето и образованието ќе 
дојдат во рамноправна општествено-економска по-
ложба со другите работни луѓе, а ћивната дејност 
ќе добие економска подлога која ќе одговара на 
нивната општествена улога. Со цената на образо-
ванието треба да се обезбедуваат средства неопходни 
за квалитетна воспитно-образовна работа и за про-
ширената репродукција на оваа дејност. 

Работните луѓе во воспитно-образовните орга-
низации мораат да имаат положба на рамноправен 
партнер кој ја утврдува височината на цената на 
образованието врз основа на својата програма, ква-
литетот и резултатите на работата бо договор со 
носителите на средствата. Треба да се бараат такви 
материјални решенија во кои студентите и учени-
ците што посамостојно ќе се определуваат за здо-
бивање со знаења таму каде што им се дава соодве-
тен воспитно-образовен квалитет. 

4. Развојот на општествено-економските односи, 
според природата на воспитно-образовната дејност и 
според определените задачи, можно е да се оствари 
со различни начини и форми на финансирање. 
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Финансирањето на предучилишното воспитува-
ње се остварува со средствата што граѓаните и ра-
ботните луѓе ги здружуваат во рамките на месните 
заедници, работните организации и општествено-по-
литичките заедници. 

Материјалната основа на основното образование 
и воспитување се остварува со средствата што гра-
ѓаните и работните луѓе ги здружуваат во рамките 
на потесните и пошироките општествено-политички 
заедници. Целосното остварување на основното обра-
зование и воспитување не смее да зависи само од 
степенот на економската развиеност на потесната 
средина, зашто тоа е интерес и обврска на целата 
општествена заедница. 

Образованието и воспитувањето по основното се 
финансираат првенствено со средствата од остваре-
ниот вкупен приход односно доход што работните 
луѓе во сите области на здружениот труд и граѓа-
ните ги издвојуваат со самоуправно договарање ка-
ко и со свои одлуки. 

Граѓаните и врз основа на индивидуални одлуки 
со свои лични средства можат да учествуваат во 
финансирањето на образованието и воспитувањето. 

Врз овие начела се заснова како финансирањето 
на образованието на младината така и финансира-
њето на образованието на возрасните. 

5. Имајќи предвид дека постојното ниво на ма-
теријалната основа и на општествено-економските 
односи уште не обезбедува побрза преобразба на 
воспитно-образовната дејност врз изложените на-
чела, неопходно е да се разработат и да се приме-
нуваат, за определен период, преодни општествено-
-економски финансиски механизми. Со тоа се вклу-
чува можноста во преодниот период со закон и по 
пат на самоуправно договарање да се утврдуваат 
отопите на придонесот по кои здружените работни 
луѓе и другите граѓани би биле должни да издвоју-
ваат средства за воспитување и образование. 

6. Со закон и со други самоуправни одлуки тре-
ба да се поттикнува и овозможува разновидно здру-
жување на работните луѓе на сите нивоа на опште-
ствена организација на трудот, со цел за заедничко 
определување на политиката и начинот на финанси-
рањето на воспитувањето и образованието. На здру-
жените работни луѓе треба да им се овозможи да се 
определуваат за онакви форми и нивоа на здружу-
вање кои одговараат на нивните потреби и на инте-
ресите на севкупниот општествен развој. 

7. Развојот на сушггествено-економските односи 
и на политиката на финансирањето на воспитува-
њето и образованието во условите на нерамномерна 
развиеност на републиките и одделни краишта и на 
различна материјална состојба на семејството и 
младината ја претпоставува доел едната примена на 
начелото за солидарност на работните луѓе во соз-
давањето поволни услови за воспитувањето и обра-
зованието на децата, младината и возрасните. Обра-
зованието во стопански недоволно развиените 
републики и краишта претставува дејност од 
прворазредно значење за нивниот побрз развој како 
и за поцелосен развиток на секој поединец. За таа 
цел, на сите нивоа на организацијата на општеството 
потребно е да се усовршуваат и воспоставуваат 
институции на солидарност и инструменти за 
забрзување на развитокот на образованието во 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и во 
стопански недоволно развиените републики и 
краишта. Солидарноста во целокупната област на 
воспитувањето и образованието е нужност, опште-
ствена потреба и вид на ублажување на дејството 
на различната материјална положба на семејството 
и средината врз условите на воспитувањето и обра-
зованието. 

8. Во остварувањето на начелото на оптшестве-
ната солидарност на сите работни луѓе и граѓани 
потребно е со политиката на кредитирањето, сти-
пендирањето и со други мерки да се обезбедуваат 
услови за воспитување и образование на учениците 
и студентите од економски послабите семејства, та-
ка што врз можноста за понатамошно школување 

да не влијае материјалната положба на семејството, 
туку способноста и интересирањето на учениците и 
студентите. 

Во остварувањето на политиката на образова-* 
нието и воспитувањето (на средното, вишето и висо-
кото) кредитирањето на учениците и студентите 
треба да добие доминантна улога, а стипендирањето 
— се повеќе како поддршка на талентираните и за 
обезбедување на дефицитарни стручни кадри. 

Сите одговорни општествени фактори сестрано 
мораат да се грижат за талентите и да им овозмо-
жуваат несмеќавано развивање на потенцијалните 
способности и побрзо завршување на школувањето. 

III 
Постојаната социјализација на човекот и свес-

ното настојување на нашето општество да се раз-
вијат неговите творечки сили до највисок степен 
се фундаментални начела на политиката на само-
управното општество, на неговата хуманизација, на 
материјалниот и културниот развој. Затоа само-
управното социјалистичко општество бара целосно 
развиена личност, образована и способна да ги 
остварува сите свои функции во сложените услови 
на животот и работата. 

За да ја извршат својата улога во развитокот 
на производните сили и општествените односи и за 
да придонесуваат за сестраниот развој на соција-
листичката личност, воспитувањето и образованието 
ги имаат следните основни цели: 

— младината и возрасните да овладеат со ос-
новите на науката и да се оспособат за работа и за 
творечка примена на научните достигања и технич-
ките откритија, менувајќи го карактерот и структу-
рата на трудот; да го усвојат позитивниот и одго-
ворен однос спрема трудот како извор на сите 
вредности и како мерило на сопствената економска 
и општествена положба; да ги развијат своите скло-
ности и работни способности и се здобијат со 
смисла за рационализација и култура на трудот; 

— да се запознаат со суштината на општествено-
-економските односи, со политичката структура, со 
правата и должностите на граѓаните во самоуправ-
ното социјалистичко општество и да се оспособат 
за непосредно одлучување за условите и резултатите 
на својот труд, за напредно менување на општестве-
ните односи; да овладеат со демократските методи 
во остварувањето на личните права и слободи и да 
ја развијат смислата за солидарност во работата и 
во заедничкиот живот; 

— да ги изучуваат законитостите на развитокот 
на природата, општеството и човечкото мислење и 
да го усвојат научниот поглед врз светот; да се 
запознаат со современите достигања на марксизмот 
во областа на општествените науки; да ја негуваат 
врз тие основи својата критичка мисла, да ги сфа-
тат противречностите на општествените процеси и 
лично да се ангажираат во борбата на најнапредните 
сили на општеството за новото и посовршен ото; да 
бидат трајно заинтересирани за откривање на вис-
тината и свесни за потребата од перманентно обра-
зование и самостојно учење; 

— да се воспитаат во духот на припадноста кон 
својот народ односно народност, на рамноправноста, 
братството и единството на народите и народностите 
на Југославија, на верноста кон социјалистичката 
татковина и спремноста за одбрана на нејзината 
независност, во духот на почитувањето на другите 
народи, на меѓународната солидарност на работните 
луѓе и на мирот во светот; 

— да ја збогатуваат својата личност со етич-
ките, естетските и уметничките вредности на култу-
рата на нашите народи и народности, како и на 
културата на човештвото, и трајно да се ангажираат 
во културниот живот; 

— во приватниот и јавниот живот да развиваат 
хумани и одговорни меѓусебни односи и да се оспо-
собат за оценување на сопствените постапки и на 
обесувањето на другите од становиштето на усо-
гласеноста на личните и општествените интереси; 
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да се подготват за здрави односи меѓу половите, 
"за одговорни односи во бракот и во вршење на 
родителските должности; 

— физички и психички да се развијат во здра-
ви поединци кои ќе чувствуваат трајна потреба од 
физичка култура заснована врз современите сфа-
ќања за нејзината улога во социјалистичкото оп-
штество. 

Поаѓајќи од овие основни цели на воспитува-
њето и образованието, Сојузната скупштина смета 
дека политиката на развојот и усовршувањето на 
воспитно-образовниот систем треба да се заснова 
врз следното: 

1. Во духот на уставните начела, право и потре-
ба е на секој човек да се образува, здобивајќи се 
со знаења за светот, природата и општеството, за да 
создава за себеси и за заедницата поголемо мате-
ријално и културно богатство. 

Начелото на рамноправноста на народите и на-
родностите во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија ги обврзува сите општествени 
фактори да ги почитуваат правата на сите народи 
и народности на употреба на својот мајчин јазик 
во процесот на воспитувањето и образованието и на 
запознавање и развивање на својата национална 
култура и да создаваат потребни услови за реали-
зирање на тие права. 

Во согласност со развојот на материјалната база 
на општеството и со неговата самоуправна производ-
ствена и политичка организираност побрзо треба 
да се намалуваат општествено-економските разлики 
во можностите за воспитување и образование и да 
се направат достапни на сите граѓани. 

2. Во условите на силниот развој на науката 
и на нејзината примена и на постојаното проширу-
вање на улогата на личноста во современото оп-
штество, образованието не се завршува со школува-
њето во текот на младост, туку станува перманентен 
процес во кој организираните форми на образова-
нието добиваат се позначајна улога. Покрај целта 
да придонесува за подобрувањето па квалификацио-
ната структура на активното население, образова-
нието треба да биде во поголема мера насочено кон 
запознавање па најновите научни и технички 
достигања заради што поефикасно решавање на 
проблемите во производството и во општествената 
практика. Во таа смисла расте улогата па сите учи-
лишта, факултети, научил институти, на центрите за 
образование во работните организации, на работнич-
ките и народните универзитети, на културно-умет-
пичките установи и на средствата за масовна ко-
муникација. Значаен пат за перманентно здобивање 
со знаења претставува и организираното самообра-
зование. 

3. Концепцијата на перманентно образование бара 
изградување на интегрален и диференциран, внатре-
шно поврзан и на сите нивои достапен систем на вос-
питување и образование. Единство и усогласеност, 
односно меѓусебна функционална поврзаност иа 
воспитно-образовиите програми и установи во вер-
тикален и хоризонтален правец, е услов за консти-
туирање на поеластичен систем на воспитување и 
образование. Треба да се обезбеди секој степен на 
образованието по основното да дава знаења и да 
развива способности што овозможуваат и непосредно 
вклучување во работата и продолжување па обра-
зованието. 

Сите видови и форми на образование на мла-
дината и на образование на возрасните се рамно-
правни меѓу себе и заедно образуваат неодвоиви 
делови на единствениот вослитно-образовен систем. 

Со политиката на финансирањето и со поврзу-
вањето на разни форми на воспитување и образо-
вание треба да се надмине дуализмот, институцио-
нализмот и поделеноста на школски систем и на 
образование во работни организации, во работнички 
и народни универзитети и во други форми на обра-
зованието. Во воспитно-образовниот систем треба да 
се создаваат поголеми можности за избор на видови 
школување, учен,е, студирање и самообразоваиие. 

4. Сите фактори на општествениот развој, по-
себно работните организации и општествено-поли-
тичките заедници, систематски и усогласено во 
иднина треба да го развиваат образованието со ра-
ботење како составен дел на системот на образо-
ванието и воспитувањето на возрасните и младите, 
кои се повеќе ќе се вклучуваат во работата и ќе 
го продолжуваат образованието не прекинувајќи го 
работниот однос. Што е повисоко нивото на образо-
ванието па поединец толку поголем треба да биде 
уделот на образованието со работење како начин 
за стекнување и надополнување на образованието. 
Со тоа се шират материјалните можности за зголе-
мување на достапноста на образованието и за не-
говата масовност. 

5. Во согласност со потребите на децата и мла-
дината попречени во физичкиот и психичкиот раз-
вој. па сите степени на системот на воспитувањето 
и образованието и според видот на попреченоста, 
нужно е во иднина навремено и значително поши-
роко да се обезбедува нивното специјално воспиту-
вање и образование во посебни установи, односно 
во специјални групи и одделенија на постојните 
воспитно-образовни установи. 

6. Наставните планови и програми треба да се 
менуваат и усовршуваат во согласност со совреме-
ните достигања на науката и со нивната творечка 
примена. Исто така е нужно да се обезбеди усогла-
сеност на наставните програми со образовЈште по-
треби на работните луѓе и граѓаните, од една, и 
меѓусебна поврзаност на образовните програми, од 
друга страна. Тоа овозможува развивање на целос-
ниот и диференциран, внатрешно поврзан и на сите 
нивоа пристапен систем на воспитувањето и обра-
зованието. 

Во таквиот функционален систем на воспиту-
вањето и образованието се обезбедува постојана со-
временост на содржината, организацијата и мето-
дите па воспитно-образовпата работа. 

Со самоуправно договарање помеѓу асоцијациите 
на воспитно-образовни установи и соодветните ор-
гани на општествено-политичките заедници треба 
да се тежнее кон отстранување на тешкотиите при 
преминување на учениците заради продолжување 
на школувањето од една средина во друга. 

7. Заради остварување на зголемените барања 
во поглед на опфаќањето што поголем број луѓе со 
образованието и заради успешност и економичност 
па таа дејност потребно е да се врши постојано 
модернизација на воспитно-образовниот процес. Во 
тој процес се позначајна улога им припаѓа на новите 
наставни средства, на техничката опрема и на обем-
ната употреба на радиото, телевизијата, печатот, 
филмот и другите средства за ширење на знаењата 
и културата. 

Во склопот на усовршувањето на техничката 
основа на наставата и образованието, неопходно е 
да се развива и организационо-методолошката 
страна на воспитио-образовниот процес со користе-
ње на најновите резултати на науката за воспиту-
вањето и на научната организација на трудот. 

Врз тие основи треба да се тежнее и кон посте-
пено воведување на петодневна работна недела во 
воспитно-образовпите установи, што претпоставува 
навремено исполнување на неопходните услови 
вклучувајќи го и приспособувањето на наставните 
планови и програми. 

8. Од гледиштето на науката за воспитувањето 
и на целите на самоуправното социјалистичко оп-
штество застарено е сфаќањето за подредена по-
ложба на учениците и за самата предавачко-испиту-
вачка улога на наставниците во воспитно-образовни-
от процес. Учениците треба да се здобиваат со знаења, 
да ги развиваат своите способности и да се восшпу-
ваат како граѓани на самоуправно социјалистичко 
општество пред се со својата сопствена активност 
и со учење при соодветната улога на наставнпкот 
како воспитувач и организатор на воспитио-обра-
зовниот процес. 

9. Во современите услови на техничкиот разви-
ток и урбанизација здравственото и физичкото вое-
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питување и образование неопходно е да се сфатат 
и да се остваруваат како неодвоиви делови на вос-
питно-образовната дејност поврзана со слободните 
спортски и други активности на младината. Физич-
ката култура во учшшштата треба да се направи 
поефикасна и да се надмине нејзината затвореност 
во класичните форми на наставен час. 

10. Современиот живот и проблемите на младите 
бараат комплексна и разновидна грижа на опште-
ството, се пооригинално, ^конструктивно и поене-
тематско развивање на воспитната и образовната 
работа, со цел младите што посестрано да го задо-
волуваат и продлабочуваат своето интересирање за 
науката, техниката, политиката, културата, умет-
носта, спортот, рекреацијата ити. Тоа бара се пого-
лема одговорност на сите општествени, политички 
и други фактори на развојот на нашето општество 
за смислено користење на слободното време на 
младите. Во тој правец, во комуните и месните 
заедници, покрај другото, потребно е да се созда-
ваат и да се развиваат поповолни услови за органи-
зирање на слободното време на младите, поттикну-
вајќи го собирањето и активностите на децата и 
младината во нивните организации, во класните 
заедници- на учениците и во други форми. 

11. Заради подобро остварување на воспитно-
-образовните цели, потребно е да се зајакнуваат 
заемните врски и влијанија на сите заинтересирани 
фактори и воспитно-образовни установи, а особено 
самоорганизирање^ на родителите во нивната со-
работка со основното и средното училиште. Потребно 
е сите општествени фактори повеќе да се ангажи-
раат на откривање и решавање на социјалните проб-
леми што негативно влијаат врз развојот на мла-
дите луѓе. 

12. Развивањето на системот на воспитувањето 
и образованието треба да се сфати како постојана 
општествена активност во која не можат да се 
допуштаат импровизации, нестручно пристапување 
кон проблемите, монопол на кој и да било фактор, 
како ниту решенија за кои не постојат услови да 
се прифатат и реализираат. Поради тоа во оваа 
област особено е потребно да се развиваат поинтен-
зивно научноистражувачката и стручната работа. 
За успешно развивање на системот на воспитува-
њето и образованието исто така ќе придонесат до-
говарањето на непосредно заинтересираните фак-
тори, реалното оценување на потребите и можнос-
тите врз основа на точни анализи на постојната 
состојба, планирањето на акции и што поширокото 
вклучување на самите воспитно-образовни установи 
во таа работа. 

13. Понатамошното усовршување на системот на 
воспитувањето и образованието и неговото рефор-
мирање врз начелата и основите на самоуправното 
социјалистичко општество го претпоставува утврду-
вањето на научно засновани и координирани пла-
нови на развојот на образованието во согласност 
со општите општествени планови. Разработката на 
•плановите за долгорочен развој на стопанството и 
иа другите области на општествениот труд и при-
мената на поефикасните мерки на економската по-
литика со кои се поттикнува и се олеснува изработ-
ката на програмите на развојот на работните 
организации и нивните асоцијации, ќе овозможат 
утврдување на проекти за развој на образованието. 
Потребно е да се применуваат такви инструменти на 
планирање со кои може успешно да се насочува 
политиката на развојот на образованието и да се 
олесни, со соодветниот систем за информирање и 
насочување, определувањето на младите и возрас-
ните во однос на видот и степенот на образованието. 
Планирањето на образованието е обврска на сите 
фактори на општествениот и економскиот развој: 
работните организации, општествено-политичките 
заедници и асоцијациите на стопанството и образо-
ванието. Планирањето во областа на образованието 
Мора да стане предуслов и инструмент кој го стиму-
лира интегрирањето на здружениот ту рд. Од пресуд-
но значење е да се утврдуваат општествени кон-
венции, да се применуваат самоуправни договори И 

да се разработуваат инструменти со кои се обезбе-
дува остварување на овие планови. 

IV 
Сојузната скупштина изразува уверение дека 

доследната и творечка примена на наведените цели 
и начела ќе осигури усогласен развој и усовршу-
вање на воспитно-образовниот систем и ќе придо-
несе да се изградува и усовршува неговото внатреш-
но идејно, функционално и организационо единство. 

Во таа смисла, со непрекината активност на сите 
фактори на општествениот и економскиот развој 
потребно е да се унапредуваат сите форми и видови 
на воспитување и образование — предучилишното 
воспитување на децата, сите степени на училиш-
ниот систем и сите видови училишта, како и сите 
други организирани форми и видови на воспиту-
вање и образование. 

1. Со воспитувањето и образованието на децата 
од п р е д у ч и л и ш н а возраст се поставуваат пр-
вите темели на социјализацијата на детето, на 
неговиот физички, морален, здравствен, естетски и 
интелектуален развој. Поради тоа, покрај засилу-
вањето на улогата на семејството, значително по-
широко и побрзо треба да се развива мрежата на 
предучилишни институции (со полудневен, цело-, 
дневен, неделен престој на децата; сезонски уста-
нови и различни објекти за игра и забавен живот) 
и да се обезбеди стручна работа со овие деца. 
Нужно е да се усогласуваат програмите на преду-
чилишното воспитување и основното образование, 
а по потреба и организационо да се поврзуваат 
предучилишните установи со основните училишта. 

2. Задолжителното о с н о в н о о б р а з о в а н и е 
и в о с п и т у в а њ е кое се остварува во осухмго-
дишното основно училиште, претставува основа на 
секое понатамошно школување и перманентно обра-
завание и е еден од најважните фактори на фор-
мирањето на личноста. Постигнатото ниво на 
националниот доход дава основ да се забрза оства-
рувањето на сите потребни материи ал но-технички, 
кадровски и други услови привтасаниот подмладок 
на општеството да заврши осумгодишно образова-
ние. Создавањето услови сите дораснати деца во 
сите краишта да бидат опфатени со целосно осум-
годишно образование е уставна обврска, една од 
примарните задачи на нашето општество и прет-
поставка за доследпата реформа на целокупната 
воспитно-образовната дејност. 

Заради постигање што поквалитетно основно 
образование и воспитување потребно е да се развива 
побогата, порационална и помодерна програмска 
структура на основното училиште, во кое, покрај 
редовната настава, задолжително наоѓаат место 
дополнителната и факултативната настава, учени-
чката производно-техничка и друга полезна работа 
и слободните ученички активности. 

Продолжениот и целодневниот престој на децата 
во училиште нужно е да се развива заради поце-
лосно остварување на воспитно-образовните цели на 
основното училиште, заради задоволување на инте-
ресирањето и покачување на успехот на учениците, 
како и заради укажување поголема помош на за-
шилените родители. 

Треба да се отворат пошироки можности за упис 
во основно училиште и на децата пред 7-годишната 
возраст. 

Задача е на сите општествено-политички заед-
ници, на сите работни и други организации, а особено 
на заедниците на образованието, да создаваат матери-
јални, кадровски и други неопходни услови за 
.отстранување на неписменоста. Посебно се значај ни 
задачите на основното училиште во опоменувањето 
и во основното образование на возрасните, па е неоп-
ходно да се обезбедат сите потребни услови за оства-
рување на овие задачи. Оваа работа треба да стане 
составен дел на дејноста на основното училиште, 
особено во средините каде што не постојат посебни 
училишта за возрасни, како и дејности на средствата 
за масовно комуницирање. 
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З.Образованието и воспитувањето п о о с н о в -
н о т о у ч и л и ш т е треба да станат моќен фактор 
на развивањето на производните сили, на твореш-
твото и културниот потенцијал на нашата земја. 
Процесите на техничко-технолошката реконструк-
ција на стопанството, на самоуправната интеграција 
и на изградбата на новите општествено-економски 
односи мораат да бидат потпомогнати со широко 
организирано образование, со усовршување и, по 
потреба, со преквалификување на кадрите од сите 
видови и од сите нивоа на стручност, со нивното 
оспособување за постојано учење и културен развој. 

Во условите на истовремена диференцијација и 
интеграција на работните функции на човекот во 
сите видови дејности потребно е да се формираат 
кадрите според барањата на современата техноло-
гија и организација на трудот и да се смета дека, 
во согласност со напредувањето на научно-технич-
ката револуција и на интелектуализацијата на тру-
дот, во одделни комплекси на трудот и гранки на 
дејноста се повеќе ќе расте потребата од кадри со 
пошироки профили. 

На сите степени на образованието по основното 
нужно е да се менува структурата на системот, да 
се прев лад ее кру тоста, одвоеност и затвореноста, 
на одделните образовни патишта и да се отвори 
можноста за перманентно образование на сите кадри 
во согласност со развојот на науката и техниката, 
со менувањето на карактерот и на средствата на 
трудот и со порастот на културните потреби. 

Програмската и организационата структура на 
системот на образованието и воспитувањето по ос-
новното треба да се изградува така што во сите 
форми и степени на образованието да се стекнуваат 
знаењата што ја развиваат личноста и способностите 
за вклучување во работата на потребното ниво на 
стручност, но и оние знаења и способности што се 
неопходни за непосредно или подоцнежно продол-
жување на образованието. Траењето на одделни 
форми на образованието треба да биде различно, 
во зависност од работните и другите функции на 
човекот и од условите за понатамошно образование. 
Образованието може да се врши во различни уста-
нови и форми, како за време на работниот однос 
(образование со работење) така и без негово за-
сновање. 

Нужно е да се поддржат процесите на интегра-
ција на училишните и другите образовни установи 
во поголеми образовни центри со разни наставни 
планови и програми, од основното до средното и ви-
сокото ниво на образованието, со цел за нивното 
подобро поврзување и заедничко користење на на-
ставиичките кадри и на наставно-матери јал ната ос-
нова. 

Исто така е потребно да се изградува порацио-
нално мрежата на воспитно-образовните установи и 
да се прошири мрежата на ученичките и студент-
ските домови за што пошироко да им станат достап-
ни средното и високото образование па младината 
и возрасните. 

4. Со оглед на длабоките технички и техноло-
шки промени во сите сфери на работата и со оглед 
на недостигот па соодветни кадри, потребно е реши-
телно да се реформира системот на с р е д н о т о 
о б р а з о в а н и е во целост. Треба да се изградува 
динамичен и еластичен систем на разновидни, посто-
јано актуализирани наставни програми и форми на 
образование кои со содржината и организацијата 
ќе бидат така хоризонтално и вертикално поврзани 
што на сите да им даваат можност за стекнување и 
повишување на квалификацијата и за стручно усо-
вршување. При спроведувањето на програмската и 
организацршната реформа на средното образование 
треба да се отстрануваат сегашните тешкотии за 
минување од основното училиште во различните 
форми на средното образование и да се има предвид 
успешното продолжување на школувањето во ви-
шите и високите школи и на факултетите. 

Суштествен услов за програмската и организа-
циона поврзаност на сите форми и патишта на сред-

ното образование и за можност за послободен дви-
жење на учениците во системот на средното и ви-
сокото образование, за перманентно стручно усовр-
шување и преквалификација е проширувањето на 
заедничките општообразовни содржини во сите фор-
ми на средното образование. Заедничката општо-
образовна основа треба да биде современо конципи-
рана, така што да ги опфаќа оние општокултурци, 
математички, природнонаучни, општествено-економ-
ски и производно-технички содржини што овозмо-
жуваат усвојување на стручните знаења на совреме-
но ниво на технологијата и организацијата на трудот 
и развивање способноста за успешна работа и оп-
штествен живот, а кои се непоходни и за поната-
мошно учење. Стручните содржини на средното 
образование што се специфични за занимањето се 
утврдуваат според барањата на работните функции 
односно подоцнежните студии. 

Разликите во наставните програми и во трае-
њето на одделни форми на средното образование 
ќе се намалуваат зашто трудот се повеќе се инте-
лектуализира поради унапредувањето на техноло-
гијата и организацијата на трудот. 

Во развивањето на мрежата на установите за 
средно образование треба да најдат место посебните 
видови на средни училишта за стручно оспособува-
ње на определени категории младина. 

За земјоделското и друго стручно образование 
на младината која непосредно по завршеното основ-
но училиште не го продолжува школувањето нуж-
но е да се изгради еластичен систем на различни 
форми на понатамошно образование. 

Изградбата на системот на средното образование 
ќе се остварува наспоредно со потребите и условите 
на општествено-екопомскиот и техничкиот разви-
ток, со нужноста од се пошироко опфаќање на мла-
дината и возрасните со основното и средното обра-
зование и наспоредно со личните потреби на пое-
динецот. 

5. Големите промени во општествената поделба 
на трудот, преобразбата во општествсно-економскмот 
развиток на нашето самоуправно општество, заси-
лувањето на функцијата на научниот и високоструч-
ниот труд во условите на побрзо ширење на науката, 
развојот на културното творештво и, во врска со 
тоа, барањето за перманентно образование — сето 
тоа ја наметнува потребата од темелни измени 
и од постојано усовршување на в и с о к о т о о б р а -
з о в а н и е . Во согласност со тоа, треба да се уна-
предува програмската структура и внатрешната ор-
ганизација на системот на високото образование во 
целост. При поактивен однос и влијание од опште-
ствените фактори, засновано врз ^усогласени по-
треби и интереси, нужно е установите за високо 
образование повеќе да се отворат спрема опште-
ството за високото образование да стане позначаен 
фактор за неговата преобразба. 

Творечкиот однос на установите за високо обра-
зование кон проблемите и барањата на општестве-
ната средина и постојаното критичко преиспитување 
на содржината и на формите на образованието и 
воспитната работа се 'суштествена претпоставка за 
изградување на таков систем на високо образование 
кој би одговарал на нашиот општествено-економски 
развиток и би бил способен непрекинато и брзо да 
се приспособува кон движењето на општеството. 

Установите за више и високо образование треба 
да укажуваат различни можности за избор на про-
грами и форми на студии, за да овозможат задоволу-
вање на разновидни општествени потреби од специ-
јализација и стручно усовршување, та најновите до-
стигања на науката побрзо да се пренесуваат во 
производството и во другата практика, а и да овоз-
можат задоволување на индивидуалните околности, 
способности и животните потреби на студентите. Од 
тоа произлегува дека е потребно да се напушти у-
ниформното траење на студиите за одделни нивоа на 
високото образование. Со целесообразно комбинира-
ње на задолжителни, изборни и факултативни студи-
ски дисциплини можно е, по правило, да се оствари 
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и завршен и подготвителен карактер на секое ниво 
на ова образование. Суштествен услов за тоа е ра-
ционализацијата на наставата и концентрацијата 
•на средствата и кадрите. 

Институционалните решенија за остварување на 
одделни нивоа и форми на високото образование 
можат да бидат разновидни. Со создавање подобри 
материјални и кадровски услови треба да се отворат 
и пошироки можности за вонредно студирање од-
носно за образование со работење. Значајна задача 
е високошколските установи организационо, мате-
ријално и кадровски да се оспособат за перманентно 
образование на свршените студенти, ка ј кои ќе ра-
стат интересот и потребата за стручно усовршување. 

Со цел за развивање на интензивната и совре-
мено организирана научна и наставна работа од 
особено значење е да се применуваат такви методи 
на наставата и работата на студентите со кои уче-
њето се заменува со студирање и со кои студентите 
се вклучуваат во истражувачката работа. 

Со преземање на потребните мерки, особено со 
подобар квалитет на наставата и со поинтензивна 
работа на студентите, неопходно е да се намалува 
долгото траење на студиите. 

Една од суштествените претпоставки за оства-
рување на ваквата улога на високото образование е 
засилувањето на научноистражувачката работа во 
високите школи и на факултетите, при рамноправ-
но развивање па наставната и научната работа како 
составни делови на единствениот процес на образо-
ванието на висок оквалификува™ стручњаци. 

Установите за високо образование треба да се 
ослободуваат од својата наследена внатрешна ор-
ганизација и да се поврзуваат со сродните установи 
за високо. Бише и средно образование. Исто така 
треба да се создаваат услови за менување на заста-
рената организација на наставната и научната ра-
бота. 

Во општествен интерес и во интерес на самите 
установи за високо образование е да се создаваат ус-
лови, да се изградуваат и да се применуваат такви 
мерила кои ќе придонесуваат да работат во овие 
установи најспособните, како и да се обезбеди по-
стојана размена на кадри помеѓу стопанството и 
другите области на општествениот труд, од една, и 
установите за високо образование, од друга страна. 

Во наредниот период во областа на високото о-
бразование потребно е да се постигне порационална 
организација на мрежата на установи и да се оства-
ри таква нејзина структура која повеќе би одгова-
рала на потребите на нашиот општествено-економ-
ски развиток. Активни носители на иницијативите 
и на одговорноста за таквата политика треба да 
бидат како високошколските установи и нивните 
асоцијации така и општествено-политичките заед-
ници и асоцијациите на стопанските и општестве-
ните дејности. 

6. Се поширокиот обем на научните истражу-
вања. се поголемите резултати на науката и силното 
проникнување на технолошкиот напредок, потре-
бата од оспособување на граѓаните за активно учес-
тво во општествените работи, како и развојот на 
општеството во целост, укажуваат на тоа дека во ид-
нина значењето на о б р а з о в а н и е т о н а в о з -
р а с н и т е се повеќе ќе расте. Поради тоа е неоп-
ходно, иаспорецио со обезбедувањето услови за вос-
питување и образование на децата и младината, по-
активно да се работи на образованието на возрас-
ните, да се прошируваат неговите можности и да 
се залемува неговиот ефект. Потребно е во оддел-
ните форми на општото, стручното и општествено-
-економското образование поинтензивно да се вклу-
чуваат запослените и оние возрасни кои со образо-
ванието стекнуваат услови за засновање работен 
однос. Работните организации треба да им укажу-
ваат во поголема мера разновидни погодности на 
возрасните кои се образуваат. Заради т**а потребите 

од образование на возрасните би требало да најдат 
место во нивните самоуправни акти. 

Оваа дејност во уште поголема мера би морала 
да биде насочена кон подигање и проширување на 
општата и техничката култура на работните луѓе 
и граѓаните, како и кон нивното оспособување за 
самоуправувачките и други функции на личноста во 
нашето самоуправно социјалистичко општество. 

Предуслов за успешно развивање и унапреду-
вање на образованието на возрасните е специфично 
програмско-методолошкото засновање и изведување 
на оваа дејност. 

7. Улогата на н а с т а в н и ц и т е , в о с п и т у -
в а ч и т е и другите кадри запослени во воспитно-
-образовните установи, во специјализираните цен-
три, заводи и слични институции, во условите кога 
образованието се развива на нови општествено-еко-
иомски основи и во нови форми и кога целите на 
воспитувањето и образованието треба да се оствару-
ваат со активно учество на учениците и студентите 
во наставата и во целокупната работа на установата, 
бара современо професионално образование, марк-
систичка идејна ориентација, и врз тие основи по-
стојано усовршување на овие кадри. 

Современото професионално образование на на-
ставниците од различни профили, на воспитувачите 
и другите кадри мора да обезбеди теоретско и прак-
тично ов ла дување со определени подрачја на нау-
ката или уметноста, како и со педаГошко-андрагош-
ки, психолошки, методички и општествено-економ-
ски знаења. 

Неодложна задача е во наредниот период, во 
согласност со овие барања, побрзо да се реформи-
раат училиштата за образование на наставничкиот, 
воспитувачкиот и друг кадар, за да им се обезбеди 
современо професионално образование. 

Неопходно е изборување за више и високо обра-
зование на наставниците и воспитувачите. Недо-
волно квалификуваните или неквалификуваните 
кадри мораат да се доквалификуваат, при што тре-
ба да им се обезбедат материјалните и други услови, 
или да се заменат со кадар од определена стручност. 
Кадрите што работат со возрасни треба да се здо-
бијат и со соодветно андрагошко образование. 

Системот на образованието на наставничкиот и 
воспитувачкиот кадар нужно е да се прошири со 
разни форми на оспособување на специјализиран вос-
питувач™ кадар за работа со деца и младина во 
слободно време, на воспитувачи за продолжен прес-
тој на ученици, за домови на ученици, за летува-
лишта и др., како и со образование на разновидни 
специјализирани кадри за стручно образование, за 
практична настава, за школска и професионална 
ориентација, за специјални и уметнички школи и за 
работа со возрасни. Во наредниот период овие кадри 
ќе бидат се попотребни. 

8. Нужно е систематски да се остварува перма-
нентно усовршување во потесна струка, како и пе-
дагошко-психолошко и андрагошко усовршување на 
наставниците, воспитувачите и другите кадри. Ини-
цијатори за тоа треба да бидат и самите воспитно-
-образовни установи, а носители — установите за 
образование на наставниците со поддршка од струч-
ните установи и организации, од заедниците на о-
бразованието, од општествено-политичките заедни-
ци и од другите заинтересирани фактори. Училиш-
тата за образование на настазничкиот кадар поре-
шително мораат да се ориентираат кон унапреду-
вање на работата и кон усовршување на кадрите 
во воспитно-образовните установи на своето под-
рачје. Потребно е користење со работа на заедни-
ците на одделни видови училишта и други зоспитно-
-образовни установи, стручни и научни друштва. 

Установите за високо образование треба да се 
насочат во многу поголема мера отколку до сега кон 
професионално оспособување и усовршување на на-
ставничките кадри не само за целиот систем туку 
и за нивните потреби. Факултетите треба да созда-
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ваат можности за специјализација на методичари 
за настава од одделни предмети и на други струч-
њаци за унапредување на воспитувањето и образо-
ванието. 

За таа цел потребно" е да се развијат на соодвет-
ните факултети и училишта моќни центри за педа-
гошко-андрагошки, психолошки и општествено-ио-
литички студии и да се обезбеди нивна најтесна 
соработка со саудиските групи, факултетите, висо-
ките и вишите школи на кои идните наставници се 
здобиваат со потесно стручно образование. 

Поврзувањето на установите за средно и високо 
образование со работните организации ќе овозможи 
наставничките кадри во поголем број да доаѓаат од 
практика, односно постојните наставници да одр-
жуваат постојано или повремена врска со практи-
ката заради поцврсто поврзување на наставата со 
потребите на современата технологија и со опште-
ствените движења. 

9. Интерес и потреба е па училиштата и другите 
воспитно-образовни установи за у н а п р е д у в а њ е -
т о н а с в о ј а т а р а б о т а да развиваат свои 
стручни служби и повеќе да користат квалифику-
вана помош што можат да им ја да,дат современо 
организираните и опремени стручни и научни ус-
танови со специјализирани кадри: педагошки заво-
ди, институти и други научноистражувачки установи 
во областа на педагошката, андрагогијата, психоло-
гијата, економиката на образованието, социологија-
та и другите науки. Развојната и научноистражу-
вачката работа на тие установи треба да се финан-
сира од средствата на заедниците на образованието, 
на воспитно-образованите установи, на фондовите 
за научна работа и од други извори. 

Во наредниот период неопходно е да се проучу-
ваат иницијативите, иновациите и резултатите од 
работата на најдобрите наставници и воспитно-о-
бразовни установи и тие резултати од работата да 
им се направат достапни на стручните кадри на под-
рачјето на воспитувањето и образованието. Потреб-
но е да се работи систематски на изучувањето и 
вреднувањето на трудот и на резултатите На вос-
литно-образовните установи, кои се повеќе ќе бидат 
основ за здобивање со доходи за негова распределба. 

Следејќи ги достигањата на научната мисла и 
практика, просветно-педагошките и други соодветни 
служби треба да соработуваат со воспитно-образов-
ните установи, вклучувајќи ги и установите за о-
бразование на возрасни. Задача на овие служби е 
да работат на унапредувањето на нивната дејност, да 
им помагаат во програмирањето и вреднувањето на 
трудот и во изработката и реализацијата на развој-
ните проекти и да учествуваат во пошироки научни 
и други истражувања. Просветно-педагошката служ-
ба треба да се ангажира особено во проучувањето 
и утврдувањето па неопходните услови за вршење 
на воспитно-образовната дејност. Таква улога на 
оваа и другите служби ќе придонесе за пофункцио-
нално развивање и интегрирање на системот на 
воспитувањето и образованието. 

Наставниците, учениците и стзгдентите, просвет-
но-педагошките и други служби во областа на обра-
зованието и другите заинтересирани општествени 
фактори мораат да вложуваат напори оваа дејност 
значително повеќе отколку до сега да се користи 
со современите технички достигања и помагала, ка-
ко и со специјално програмирано™ дејство на фил-
мот, радиото, телевизијата и другите современи ме-
диуми. И во оваа област на трудот треба да се забрза 
технолошкиот напредок со внесување нови форми 
на организација, со употреба на современа техничка 
и .друга опрема и со примена иа нови методски по-
стапки. 

V 

Сојузната скупштина омета дека »а остарува* 
ње на целите и начелата содржани во оваа резо-

луција во непосредниот понатамошен развој е по-
требно да се преземе следното: 

1. Со доследното остварување на стопанската и 
општествената реформа во правец на постојано зго-
лемување на уделот на работните организации во 
нето продуктот да се обезбедат предуслови за ис-
полнување на нивните права и интереси во однос на 
конципирањето на политиката во областа на образо-
ванието и во однос на структуирањето на воспитно-
-образовниот систем. За таа цел поефикасно треба 
да се спроведува деетатизација на средствата за 
општествена репродукција. 

Во понатамошната разработка на општестве-
но-екоиомскиот систем со инструментите на економ-
ската политика треба да се обезбедува материјал-
ната основа за самоуправно одлучување на работни-
те луѓе и граѓаните во утврдувањето на политиката 
на воспитувањето и образованието и во обезбедува-
њето на постојан растеж на средствата за нејзиното 
остварување. 

Потребно е во федерацијата, во републиките, 
покраините, комуните и работните организации со 
начелата на оваа резолуција да се усогласат закон-
ските и други прописи за финансирањето на воспи-
тувањето и образованието. 

Во развивањето на заедниците на образованието 
на патот на нивното израснување во вистински асо-
цијации на сите носители на интересите во областа 
на воспитно-образовната дејност потребно е да се 
поттикнуваат посмело работните организации кон соз-
давање заедници на образованието по начелото на 
доход со цел тие што побргу да се развијат како 
форми на пошироко самоуправно договарање во кои 
рамноправно ќе одлучуваат работните луѓе од сите 
области на општествениот труд. 

Неопходно е да се вложува повеќе во објектите 
на ученичкиот и студентскиот стандард, но и да се 
овозможи објектите на општествениот стандард на 
граѓаните се повеќе да се користат и за потребите 
на учениците и студентите. 

2. Потребно е со решителни мерки на носите-
лите на општествената политика во областа на вос-
питувањето и образованието радикално да се по-
добрат условите во кои се остварува воспитувањето 
и образованието на работниците, а посебно на мла-
дите. 

3. Модернизацијата и зголемувањето на успеш-: 
поста на воспитно-образовната дејност подразбира 
смислени напори на општеството и активност на сите 
фактори во постојаното подобрување на матери-
јалните услови на трудот и на положбата на работ-
ниците во таа област, на учениците, студентите и 
другите посетувани, како и поголеми средства за 
развивање на современата техничка основа на нас-
тавата. Тоа бара побрзо зголемување на вложува-
њата на средства во образованието како на>рента-
билна општествена инвестиција. 

За побрзиот развој на самоуправните опште-
ствеио-економски односи во областа на воспиту-
вањето и образованието, за примена на цената на 
образованието и на начелото на доходот има големо 
значење организираното проучување на резултатите 
на практиката, научната проверка и доградба на на-
челата за овие односи, како и на патиштата на нив-
ното остварување. За таа цел нужно е систематски 
да се покренуваат определени изучувања и да се 
развива економиката на образованието како научна 
дисциплина. 

Потребите на општеството и рационалното 
трошење средства бараат успешно и навремено за-
вршување на школување на сите нивоа и енергична, 
борба против осипување на учениците во текот на 
Задолжително школување. Задача е на учениците 
и студентите, наставниците и родителите да се за-» 
раѓаат 'навременото завршување на школување да 
fje постигне во што поголем степен. 

4. Природата на воспитувањето и образованието 
како подрачја на општествениот труд бара лостов 

I 
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јано проучување и унапредување на општествено-
економските односи во образованието, истрајно вне-
сување нови наставни содржини и усовршување на 
организационите форми и методи на работата. Ре-
формирањето на овие дејности не може да биде 
само работа на законодавен акт, туку ги претпоста-
вува организираните напори на целокупното опште-
ство, постојаната и упорна борба на сите негови 
сили. 

Поради тоа Сојузната скупштина очекува од 
сите општествено-политички заедници и заедници на 
образованието, од универзитетите, воспитно-образов-
иите организации и нивните здруженија, од просвет-
но-педагошките и други служби, од работните ор-
ганизации и нивните асоцијации, од Социјалистич-
киот сојуз, Сојузот на синдикатите, Сојузот на мла-
дината и од другите заинтересирани фактори на 
нашето општество живо и организирано проучување 
и творечка примена на ставовите од оваа резолуци-
ја. отворање нови патишта за самоуправно консти-
туирање на воспитно-образовната дејност и афир-
мација на нејзината општествена улога во совреме-
ните услови. 

Општествено-политичките заедници, во оствару-
вањето на начелата од оваа резолуција, треба да 
придонесуваат за меѓусебно поврзување и самоу-
правно договарање на сите носители на општестве-
ната репродукција со цел за заедничко решавање 
на проблемите на образованието и воспитувањето. 
За обезбедување на постојано зајакнување на мате-
ријалната основа на образованието и воспитува-
њето тие, по потреба, за овие дејности издвојуваат 
средства од сопствените приходи, особено во слу-
чаите кога тоа не се во состојба да го сторат во 
целост носителите на општествената репродукција. 
Истовремено, општествено-политичките заедници 
треба да создаваат услови политиката »а разво-
јот на образованието и воспитувањето да се консти-
туира врз самоуправна основа и одлуки за тоа да 
донесуваат се повеќе основните носители на опште-
ствената репродукција во сите области на здруже-
ниот труд. 

Во таквите услови ќе се развива системот на 
воспитувањето и образованието како инструмент 
на самоуправната политика и на новите односи во 
општеството, во согласност со развојот на целокуп-
ната материјална и социјална структура на опште-
ството. 

За овозможување на спроведување на начелата 
и ставовите на оваа резолуција, поаѓајќи од Резолу-
цијата за основите на законодавната политика на 
федерацијата, треба да се изврши ревизија на Оп-
штиот закон за школството и на другите сојузни 
прописи. Исто така, неопходно е републиките да 
ги усогласат своите закони со начелата и ставовите 
на оваа резолуција. Начинот за водење на единствена 
евиденција во областа на образованието и воспиту* 
вањето од интерес за целата земја треба да се про-
пише со посебен закон. 

Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни 
органи ќе го следат и ќе го помагаат спроведува-
њето на оваа резолуција и за тоа повремено ке ја 
известуваат Сојузната скупштина. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 162 
27 март 1970 година 

- Белград 

Потпретседател 
ка Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател 
Јна Просветно-културвиот Претседател 

у собор, на Соборот на народите, 
Л-р Авгуштин JVax, е. р. Мина Шпиљак, е. р. 

197, 

Врз основа на .членот 14,од Законот за надо-
местоците на личните доходи и трошоците на со-
јузните пратеници и функционери („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/66), Административната комисија на 
Сојузната скупштина донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕ-

НОСТ 
1. Сојузен пратеник има право на надоместок за 

користење на автомобил во лична сопственост вр 
износ од 0,60 динари за еден минат километар, акб 
го користи ири одење на седници на телата на Со-
јузната скупштина чиј член е и при враќање др 
местото на постојаното живеење, при доаѓање во из4 
борната единица заради вршење на пратеничката 
функција и при враќање до местото на постојаното 
живеење, на патување преземено заради вршење 
службена работа по одлука на телата на Сојузната 
скупштина или на нејзините собори, нивните прет-
седатели или претседателот на Скупштината. 

2. На функционерите што ги избира или ги и -
менува Сојузната скупштина а кои не се сојузни 
пратеници, се применуваат согласно одредбите на 
ставот 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈЛ 

01/6 бр. 1711/1 
24 март 1970 година 

Белград 
Административна комисија на Сојузната 

скупштина 
Претседател на Комисијата, 
Драгиша Максимовиќ, е. t>. 

198. 

Врз основа на членот 135 став 2 и членот 175 од 
Деловникот на Сојузната скупштина („Службе^ 
лист на СФРЈ", бр. 21/67) и точката 6 став 2 од Од-
луката за формирање Сојузен правен совет и Со-
јузен економски совет („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 9/68), Административната комисија на Сојузната 
Скупштина донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ЧЛЕ-
Н К И Т Е НА КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА, НА ЗАЕДНИЧКИТЕ КОМИСИИ НА 
ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ СОБОРИ НА СОЈУЗ-* 
НАТА СКУПШТИНА, НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН 
СОВЕТ И НА СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Во Одлуката за надоместоците и наградите нѕ* 
членовите на комисиите на Сојузната скупштина, 
на заедничките комисии на два или повеќе собори 
на Сојузната скупштина, на Сојузниот правен совест 
и на Сојузниот економски совет („Службен лист н^ 
£ Ф Р Ј " , бр. 37/68) во точката 1 ставот 2 се заменува 
со нов став, кој гласи: 

„Право на дневници и на надоместок на пат-
ните трошоци според ставот 1 на оваа точка имаат 
членовите на сојузните совети и на нивните ра-
ботни тела, членовите на Одборот за наградата на 
АВНОЈ и на неговите работни тела, како и прет-
ставниците на општествено-политичките заедници, 
на нивните тела и органи, на општествено-политич-
ките, работните и други организации кога по покана 
присуствуваат на седници на комисијата, на сојуз-
ниот совет, на Одборот за наградата на АВНОЈ, на 
Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски 
совет или кога по нивна одлука патуваат заради 
извршување на други работи." 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

01/6 бр. 1712/1 
24 март 19'/0 година 

Белград 
Административна комисија на Сојузната 

скупштина 
Претседател на Комисијата, 
Драгиша Максимовиќ, е. p. 

Ш. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-

ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ' ' , 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ВО 1970 ГОДИНА МОЖАТ 
ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА 
БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 
X. Овластените банки во 1970 година можат да 

користат кредити во странство според членот 14 
став 2 од Законот за кредитните работи со стран-
ство и според членот 17 на тој закон да бидат га-
ранти по странски кредити што ги користат работ-
ните организации и другите овластени банки — до 
износот утврден со оваа одлука (во понатамошниот 
текст: девизниот кредитно-гаранциски потенцијал). 

Како кредитни работи во смисла на ставот 1 од 
оваа точка се подразбираат и орочените депозити 
во странски средства за плаќање што овластената 
банка ги примила од странски правни и физички 
лица. 

2. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал 
на овластените банки за 1970 година се утврдува 
според состојбата на нивните кредитни фондови на 
31 декември 1969 година, формирани во смисла на 
членот 64 од Законот за девизното работење („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 
20/69, 50/69 и 55/69), и тоа посебно за кредитните 
работи во девизи од значење за одржувањето на 
ликвидноста во меѓународните плаќања а посебно 
»а кредитните работи во други девизи. 

3. Девизниот кредитно-гаранциски потенцијал 
во девизи од значење за одржувањето на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, како и девизниот 
кредитно-гаранциски потенцијал во други девизи, 
се утврдува на тој начин што износите на девизите 
од соодветен квалитет во кредитниот фонд на овла-
стената банка со состојбата на 31 декември 1969 
година се множат: 

1) со факторот 3,5 — за делот на кредитниот 
фонд во девизи чија противвредност на девизите 
од соодветен квалитет на 31 декември 1969 година 
изнесувала до 125,000.000 динари; 

2) со факторот 3 — за делот "на кредитниот 
фонд во девизи чија противвредност на девизите 
од соодветен квалитет на 31 декември 1969 година 
изнесувала над 125,000.000 до 250,000.000 динари; 

3) со факторот 2,5 — за делот на кредитниот 
фонд во девизи чија противвредност на девизите 
од соодветен квалитет на 31 декември 1969 година 
изнесувала над 250,000.000 динари. 

4. Овластените банки во 1970 година можат да 
ги вршат кредитните работи од точката 1 на оваа 
одлука во девизи што се од значење за одржува-
њето на ликвидноста во меѓународните плаќања 
најмногу до височината на неангажираниот девизен 
кредитно-гаранциски потенцијал во девизи од зна-
чење за одржувањето на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, утврден на начинот наведен во 
точката 3 од оваа одлука. 

Озластените банки во 1970 година можат да 
ги вршат кредитните работи од точката 1 на оваа 
одлука во други девизи до височината на својот 
неангажиран девизен кредитно-гаранциски потен-
цијал во други девизи, утврден на начинот наведен 
во точката 3 од оваа одлука, како и до височината 

на ^ангажираниот дел на својот девизен кредитно-
-гаранциски потенцијал во девизи од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања. 

5. Овластената банка која во текот на 1970 го-
дина ќе го намали износот на девизите во својот 
кредитен фонд под износот што постоел на 31 де-
кември 1969 година, може да склучува договори за 
користење кредити во странство и да дава гаранции 
по кредитните работи со странство само до износот 
на својот девизен кредитно-гаранциски потенцијал 
во соодветен квалитет девизи, кој му одговара на 
така намалениот кредитен фонд во девизи. 

6. При задолжувањето во странство и при да-
вањето гаранции по кредитни работи со странство, 
овластените банки се должни да се придржуваат 
коп насоките што ги дава Народната банка на Ј у -
гославија во согласност со Сојузниот секретаријат 
За финансии и со Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија. 

7. Врз деловната банка која во текот на 1970 
година ќе добие овластување за вршење на кре-
дитни работи со странство, согласно се примену-
ваат одредбите на оваа одлука, со тоа што факто-
рите за утврдување на девизниот кредитно-гаран-
циски потенцијал од точката 3 на оваа одлука се 
применуваат на износите на девизите од соодветен 
квалитет во нејзиниот кредитен фонд со состојбата 
на последниот ден во тримесеч је^ кое му претходи 
на тримесеч је^ во кое таа банка добила овласту-
вање за вршење кредитни работи со странство. 

8. Ако две или повеќе овластени банки во текот 
на 1970 година се соединат во една овластена банка, 
девизниот кредитно-гаранциски потенцијал на така 
создадената овластена банка го сочинува збирот на 
девизните кредитно-гаранциски потенцијали на ов-
ластените банки што се соединиле. 

9. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не 
се однесува: 

1) на странските кредити што ги отплатува ф е -
дерацијата или за кои федерацијата дала гаран-
ција; 

2) на гаранциите по кредитни работи со стран-
ство што банките ги издале до 31 декември 1966 
година според прописите што важеле до тој ден; 

3) на странските кредити и гаранциите по стран-
ски кредити што овластените банки ги извршуваат 
по налог и за сметка на Народната банка на Југо-
славија; 

4) на кредитите што овластените банки ги ко-
ристат во странство за финансирање на домашни 
работни организации за изведување! инвестициони 
работи во странство, ниту на гаранциите што овлас-
тените банки ги даваат по кредитните работи на ра-
ботните организации склучени во врска со изведу-
вањето на инвестициони работи во странство; 

5) на кредитите што овластените банки ги ко-
ристат во странство, односно на гаранциите што 
ги даваат за сметка на работни организации за 
увоз на дополнителна опрема заради вградување во 
објекти и бродови што се извезуваат на кредит; 

6) на кредитите што овластените банки ги ко-
ристат во странство заради инвестициони вложу-
вања на подрачјето на стопански недоволно разви-
ените републики и краишта, ниту на гаранциите 
што ги даваат овластените банки по кредитните 
работи со странство ка работните организации pi 
други овластени банки — за инвестициони Блесну-
вања во тие републики и краишта; 

7) на кредитите што овластените банки ги ко-
ристат во странство по основ на реесконт или лом-
бард па побарувањата за извезени бродови и опрема 
па кредит ка ј кои плаќањето е договорено во де-
визи од значење за одржувањето на ликвидноста во 
меѓународните плаќања, како и на гаранциите што 
овластените банки ги даваат по кредитите што 
работните организации ги користат во странство по 
истиот основ; 

8) на кредитите што се користат во странство 
за набавка на опрема според Законот за обезбеду-
вање средства за финансирање на Програмата за 
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модернизација на службата за безбедност на воз-
душната пловидба („Службен лист иа С Ф Р Ј ' , бр. 
8/69); 

9) на чинидбените гаранции. 
10. Одредбите на точката 1 од оваа одлука се 

однесуваат и на супергаранциите што овластената 
банка, по барање на странски кредитор, ги издава 
по гаранција на друга овластена банка, со тоа што 
во овој случај со износот на супергаранцијата да 
се товари само девизниот кредитно-гаранциски по-
тенцијал на банката што ја издала таквата супер-
гаранција — супергарантот, а не и на банката што 
ја дала гаранцијата — гарантот, 

11. Народната банка на Југославија утврдува кои 
гаранции се сметаат како чинидбени гаранции. 

12. Народната банка на Југославија дава техни-
чки упатства за спроведување на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 57 
25 март 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

200. 
Врз основа на членот 99 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29 бб, 
54/67, 55,68, 13/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БАТА КА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ 

ДЕВИЗИ 
1. Во Одлуката за продажбата на стоки за девизи 

во Југославија и за начинот на располагањето со 
тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 
20/67, 26/67, 11/68 и 26/69), во точката 6 став 1 по 
зборовите: „патнички автомобили," се додава зборот: 
„камиони,", а по зборот: „домашни" — зборот: „фи-
зички". 

По ставот 3 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 

„По исклучок од одредбата на ставот 3 од оваа 
точка, од девизите остварени со продажба на пат-
нички автомобили и камиони во периодот од 1 мај 
до 31 декември 1970 година, во поглед на нивното 
користење се признаваат 50°/о како наплата по из-
воз на стоки заради остварување на правото за 
плаќање на увозот во определен однос спрема ос-
тварениот девизен прилив по извозот, без право на 
пресметка на делот на девизите во смисла на чл. 
16 и 17 од Законот за девизното работење. 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1971 
година, во смисла на ставот 4 од оваа точка се при-
знаваат 25% од остварените девизи. 

Покрај користењето на девизите според ст. 4 и 
5 од оваа точка, работните организации можат да 
задржат и 10% од девизите остварени со продажба 
иа патнички автомобили и камиони и да ги ко-
ристат само за плаќање на увозот на резервни де-
лови за снабдување на сервисите што вршат одр-
жување и ремонт на возилата." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 мај 1970 година. 

Р. п. бр. 60 
1 април 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е, р, 

201. 
Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 

став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
лист па СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛ-
НАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА 

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1970 ГОДИНА 
1.3а увоз на стоки за лична потрошувачка во 

1970 година се определува глобална девизна квота во 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања, во износ од 
437,500.000 динари. 

2. Од износот од точката 1 на оваа одлука се 
издвојуваат износите за посебни намени, и тоа: 

1) износот од 20,000.000 динари — за плаќање на 
стоки за лична потрошувачка што ги увезуваат ор-
ганизациите регистрирани за малограничен и сосед-
ски прекуморски промет со Италија; 

2) износот од 31,250.000 динари — за купување 
стоки за лична потрошувачка — експонати на стран-
ски излагачи на домашни саемски приредби што ги 
одржуваат работните организации регистрирани за 
организирање на меѓународни саеми, од што на ј -
малку 4,000.000 динари за стоки з£ лична потрошу-
вачка — експонати од земјите во развој; 

3) износот од 50,000.000 динари — за плаќање на 
ситната земјоделска механизација што ја увезуваат 
работните организации што произведуваат земјодел-
ска механизација и трговските работни организа-
ции што увезуваат таква механизација; 

4) износот од 12,500.000 динари — за плаќање 
на увозот на филмови за прикажување; 

5) износот од 18,750.000 динари — за плаќање 
на морска риба што ја увезуваат работните органи-
зации што во 1969 година го плаќале увозот на таа 
риба со средствата на глобалната девизна квота врз 
основа на договорот постигнат во рамките на Сојуз-
ната стопанска комора според Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девизна квота за 
увоз на стоки за лична потрошувачка во 1969 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/69, 39/69 и 9/70); 

6) износот од 122,500.000 динари — за интервен-
ции на пазарот и за плаќање на увезени производи 
чиј увоз може да биде обусловен со истовремен из-
воз на домашни производи по решенија на сојузниот 
секретар за стопанство. 

3. Средствата на глобалната девизна квота од 
точката 1 на оваа одлука, намалена за износите од 
точката 2 на оваа одлука, им се распределуваат на 
истите работни организации на кои врз основа на 
договор, постигнат во рамките на Сојузната стопан-
ска комора, им се распределени средствата од точ-
ката 1 на Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1969 година, намалени за износите 
од точката 2 на таа одлука. Овие средства на глобал-
ната девизна квота се определуваат за исти намени 
(група производи) и во износи што за 1969 година 
се утврдени со Решението на Сојузниот секретари-
јат за стопанство, со тоа што се зголемуваат за 15%. 

4. Износите од точката 2 под 1 до 3 и 5 на оваа 
одлука ќе ги распределат работните организации 
договорно во рамките на Сојузната стопанска ко-
мора. 

Износот од точката 2 под 4 на оваа одлука ќе 
го распредели Координациониот одбор за увоз на 
филмови, согласно одредбата на членот 18 став 2 
од Основниот закон за филмот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/65). 

5. Ако работните оргаш!зации од точката 2 под 
1 до 3 и 5 на оваа одлука не постигнат договор за 
распределба на девизите од таа точка, Сојузната 
стопанска комора ќе му го достави записникот со 
соодветната документација на Сојузниот секретари-* 
јат за стопанство заради распределба на односната 
глобална девизна квота на работните организации. 
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-Сојузниот секретаријат за стопанство ќе изврши 
распределба на износите на девизите од точката 2 
под 1 до 3 и 5 на оваа одлука, и тоа: 

1) износот од точката 2 под 1 на оваа одлука 
— на работните организации, сразмерно на нивниот 
извоз во малограничниот промет во 1969 година; 

2) износот од точката 2 под 2 на оваа одлука — 
на работните организации, сразмерно на искористе-
ните средства за купување стоки за лична потро-
шувачка — експонати на странски излагачи на до-
машни саемски приредби во 1969 година, со тоа што 
да обезбеди однос на девизите за експонати на зем-
јите согласно одредбата под 2 на таа точка; 

3) 50 /̂о од износот од точката 2 под 3 на оваа 
одлука — на работните организации што ситна зем-
јоделска механизација произведуваат во кооперација 
Со странски производители согласно Одлуката за 
производствена кооперација која се смета долго-
рочна („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69), а 50°/с — 
на работните организации регистрирани за надво-
решнотрговски промет на земјоделска механиза-
ција; 

4) износот од точката 2 под 5 на оваа одлука — 
на работните организации, сразмерно на нивниот 
увоз на морска риба за лична потрошувачка во 
1969 година. 

6. На секоја работна организација која според 
одредбите на оваа одлука има право на средства на 
глобалната девизна квота Сојузниот секретаријат за 
стопанство ќе и издаде решение за височината на 
Девизната квота која и припаѓа. 

7. Ако работната организација при користењето 
на девизите не се придржува кон начинот на кори-
стењето на девизите определен во решението изда-
дено според точката 6 на оваа одлука, овластената 
банка е должна да го извести за тоа Сојузниот се-
кретаријат за стопанство односно К о о р д и н а т о р о т 
одбор за увоз на филмови ако се во прашање девизи 
Од точката 2 под 4 на оваа одлука. 

Во случајот од ставот 1 на оваа точка Сојузниот 
Секретаријат за стопанство односно К о о р д и н а т о -
р о т одбор за увоз на филмови ако се во прашање 
девизи од точката 2 под 4 на оваа одлука, ќе и го 
ускрати на односната работна организација поната-
мошното користење на средствата на глобалната 
девизна квота. 

8. ^искористените девизи на глобалната де-
визна квота за увоз на стоки за лична потрошува-
чка во 1970 година можат да се користат и во на-
редната година. 

9. Средствата од точката 1 на оваа одлука не 
можат да се употребат за плаќање на увозот на 
патнички автомобили и резервни делови за патнич-
ки автомобили. 

10. Народната банка на Југославија ќе стави на 
располагање за плаќање на увозот во смисла на точ-
ката 1 од оваа одлука првенствено девизи со кои 
располага по основ на странски кредити. 

За износите на девизите од ставот 1 на оваа 
точка Народната банка на Југославија ќе ги извес-
ти Сојузниот секретаријат за стопанство, Координа-
ц и о н о ^ одбор за увоз на филмови и Сојузната сто-
панска комора. 

И. За увоз на стоки за лична потрошувачка оц 
земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по 
пат на клиринг, за кои со Одлуката за определува-
л е на стоките чиј увоз и извоз е регулиран („Служг 
бен лист на СФРЈ", бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 
32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 
40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69 и 56/69) е 
пропишан режимот на увозот по основ на глобалната 
девизна квота, потребните девизи им ги продава на 
работните организации што имаат право на сред-
ствата од точката 1 на оваа одлука овластената бан-
ка во рамките на стоковните листи утврдени со спо-
годба со земјите од кои се врши увоз. 

За плаќање на увозот на стоки за лична потро-
шувачка од ставот 1 на оваа точка од определени 
земји со кои се склучени спогодби за плаќање по 
пат на клиринг, за 1970 година се утврдува вкуп-
ниот износ од 62,500.000 динари. 

Износот од ставот 2 на оваа точка ќе се употре-
би за стоковни интервенции на пазарот, според ре-
шенијата на сојузниот секретар за стопанство. 

12. ^искористените средства од точката 2 под 
1 од Одлуката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/68) можат да се користат и во 1970 
година според решенијата на сојузниот секретар за 
стопанство. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за дополнение 
на Одлуката за утврдување и распределба на гло-
балната девизна квота за увоз на стоки за лична 
потрошувачка во 1969 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/70). 

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

P. п. бр. 63 
8 април 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

202. 

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1970 ГОДИНА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОД ГРАНКАТА 127 — ПРЕХРАНБЕНА ИН-
ДУСТРИЈА, ГРУПАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА НА 

ЧОКОЛАДА, БОНБОНИ И КЕКС 

1. На производствените работни организации од 
гранката 127 — Прехранбена индустрија, групација 
на индустријата на чоколада, бонбони и кекс, по-
к р а ј износот на глобалната девизна квота која им 
припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и 
распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за 1970 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/69 и 56/69), им се утврдува за 1970 година и 
дополнителен износ на глобалната девизна квота во 
височина од 51,917.662 динари за увоз на какаовец 
— за плаќањата во девизите што се од значење за 
одржувањето на ликвидноста во меѓународните 
плаќања. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука се врши договорно во односната групација во 
рамките на Сојузната стопанска комора, а според 
бравата што работните организации ги имале за 
увоз на какаовец во 1969 година. 

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

P. п. бр. 61 
8 април 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е, р, 

I 
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203. 
Врз основа на чл. 16 и 28 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13 69, 20/69, 50/69 и 55/69), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА 
ОПШТИНИТЕ БАЊА ЛУКА, ЧЕЛИНАЦ И ЛАК-
ТАШИ, КОИ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ПОРАДИ ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ ОД 26 И 27 ОКТОМВРИ 1969 ГОДИНА 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

АНУИТЕТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за утврдување на девизите што 

работните организации на териториите на општи-
ните Бања Лука, Челинац и Лакташи, кои претр-
пеле штета поради земјотресот од 26 и 27 октомври 
1969 година можат да ги користат за плаќање на 
ануитетите по девизните кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/69), во називот на Одлуката, по 
зборот: „Челинац" зборот: „и" се заменува со за-
пирка, а по зборот: „Лакташи" запирката се брише 
и се додаваат зборовите: „и Босанска Градишка,". 

2. Во точката 1 по зборот: „Челинац" зборот: 
„и" се заменува со запирка, а по зборот: „Лакташи" 
запирката се брише и се додаваат зборовите: „и 
Босанска Градишка,". 

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

P. п. бр. 62 
8 април 1970 годила 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е, р, 

204. 
Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-

вање на сојузниот буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/69 и 15/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ТУТУНОТ ОД 

РОДОТ НА 1969 ГОДИНА 
1. На производителите па тутун (работни орга-

низации и индивидуални производители) им се ис-
платува премија за количините па суров тутун од 
родот на 1969 година продадени и испорачани на 
работни организации што се занимаваат со откуп, 
обработка или преработка па тутун, и тоа за тилот 
на тутун: 

Ди II/kg 
1) „Јака" и „Дебел" 2.40 
2) „Прилеп" 2,20 
3) „Отља" 1,60 
4) „Равњак" херцеговски 1 ПО 
5) „Равњак" босански 1,00 
6) „Бајина Башта" 1,40 
7) „Просечан" 1.25 
8) „Дрина" 1,35 
9) „Столац 17" 1,25 

10) „Вирџинија" 1,25 
11) „Авала" 1,00 
12) „Берлеј" 0,90 
13) „Во]вођански" 0.70 

2. РГсплатата на премијата од точката 1 на овна 
одлука па производителите на тутун ќе им се врши 
преку работните организации што се занимаваат со 
откуп, обработка или преработка на тутун. 

3. Барањата за исплатување на премијата спо-
ред оваа одлука работните организации од точката 
2 на оваа одлука можат да ги поднесуваат до 30 
септември 1970 година. 

4. Работните организации од точката 2 на оваа 
одлука се должни во рок од 30 дена од денот на 
наплатувањето ма премијата да поднесат доказ дека 
премијата му јс исплатиле па производителот на ту-
тун. Ако работната организација до истекот на тој 
рок не поднесе доказ дека ја исплатила таа преми-
ја, должна е неисплатените износи на премијата 
веднаш да ги врати. 

5. Премијата од точката 1 па оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата распоредени на Сојузниот 
секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 
1970 година — за интервенции во стопанството. 

6. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
сто да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за 
финансии, поблиски прописи за начинот и постап-
ката за остварување па премијата од оваа одлука 
и да ја утврди документацијата која преку работ-
ната организација од точката 2 на оваа одлука ја 
доставува со барањето за преш!ја. 

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

P. п. бр. 59 
15 април 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибнчич, е. р. 

205. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЦИНК И ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦИНК ВО 

ИЗДАНИЕ ОД 1954 ГОДИНА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
цинк и за престанок на' важењето на југословен-
скиот стандард за цинк во издание од 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/57 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/66), со кое е донесен југосло-
венскиот стандард JUS С.Е1.002, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 05-1657/1 
24 март 1970 година 

Белград 
Директор 

па Југословенскиот завод 
за стаида рдиза ција, 

Славољуб Виторовић е. р. 

206. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот зи југословенските 
стандарди (.,Службен лист па ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за етан-
д ард и з ац и ј а донесуеа 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 
ЦИНК-ЛИМ 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
циик-лим („Службен лист па ФНРЈ", ир. 27/60), со 
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кое е донесен југословенскиот стандард JUS С.Е4.020, 
престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 05-1657/1 
24 март 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

207. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ЦИНК И ЦИНК-ЛИМ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Цинк во плочи. Технички услови 
за изработка и испорака — — — JUS C.E1.020 

Цинк-лим. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS С.Е4.020 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 05-1657/1 
24 март 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

208. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 03-1824/1 
3 април 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

209. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕ-
НИ ЗАТИНАЧИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИКАР-

СТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Гумени затиначки прстени за про-
тивпожарни цевни спојки, профи ли-
з г а н и — — — — — JUS G.El.116 

Гумени затиначки прстени за про-
тивпожарни цевни спојки, рамни — JUS G.E1.117 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 24-1826 
3 април 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

210. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВА-
РОВНИК И ДОЛОМИТ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Варовник и доломит за стакло. 
Класификација и технички услови — JUS В.В6.020 

Варовник и доломит. Методи на 
хемиски испитувања — — — — JUS В.В8.070 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
оза решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директор на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕ-
НИ ЦРЕВА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Гумена црева. Називи и дефини-
ции на поими — — — — — — JUS G.Сб.005 

Производи од гума. Гумени црева 
со влошка. Црева за заварување — JUS G.C6.020 

Производи од гума. Гумени црева 
со влошка. Црева за збиен воздух за 
пневматички алати — — — — — JUS G.C6.025 

Механичко-технолошки испиту-
вања на гума. Хидростатичко испиту-
вање на гумени црева — JUS G.S3.103 



.Четврток, 16 април 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 — Страна 571 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Производи од гума: 
Гумени црева со влошка. Црева за 

заварување JUS G.C6.020 
Гумени црева со влошка. Црева за 

збиен воздух — — — — — — JUS G.C6.025 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на гума („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/64). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ева решение престануваат да важат на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 24-1822/1 
3 април 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

211. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМА И ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Физикални испитувања на гума. 
Вештачко старење на гума — — — JUS G.S2.126 

Физикални испитувања на гума. 
Определување на прекинската цврс-
тина и на издолжувањето на гума — JUS G.S2.127 

Испитување на пластични маси. 
Методи за определување Густина и 
релативна густина на пластични маси 
без клетки — — — — — — — JUS G.S2.510 

Испитување на пластични маси. 
Определување на ударната жилавост 

на крути пластични маси според Шарпи JUS G.S2.616 
Испитување на пластични маси. 

Определување на ударната жилавост 
на крути пластични маси според Изод JUS G.S2.617 

Испитување на пластични маси. 
Определување на температурата на 
смекнување на термопласт според 
Викат — — — — — — — — JUS G.S2.641 

Физикални испитувања на гума и 
пластични маси. Испитување на от-
порот спрема цепање на гума, на ф о -
лии од пластични маси и на еластични 
пенести производи — — — — — JUS G.S2.735 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Физикални испитувања на гумата. 
Испитување на вештачкото старење 
на вулканизирана природна или 
синтетичка гума — — — — — JUS G.S2.126 

Физикални испитувања на гумата. 
Определување на затезната цврсти-
на и издолжувањето на вулканизи-
р а ^ природна или синтетичка гума JUS G.S2.127 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на гума („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/61). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 24-1823/1 
3 април 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

212. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА КАБЛОВСКАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Електроенергетика. Обележување 

на кабловски жили и на изолирани 
спроводници за називни напони до 
1 kV — — — — — — — — — JUS N.C0.010 

- 2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е зодолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1970 година. 

Бр. 14-1825/1 
3 април 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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213. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа пз градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр 22/63, 6/64, 5/65, 57/65, 24/67, 47/67 и 1/69) 
во точката 3 зборовите: „1 јануари 1970 година" се 
заменуваат со зборовите: „1 јануари 1971 година". 

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

Бр. 18-1695 
26 март 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић с. р. 

У К А З И 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Ус-
тавот на СФРЈ, на предлог од државниот секретар 
За надворешни работи, Претседателот на Републи-
ката донесува 

У К А З 
НА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

I 
Се назначува 
Иван Бачун, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Аргентина, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Па-
рагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
1 април 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

196. Резолуција за развојот на воспитување-
то и образованието врз самоуправна ос-
нова — — — — — — — — — 557 

19^ Одлука за износот на надоместокот за 
користење на автомобил во лична соп-
ственост — — — — — — — — 565 

198. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за надоместоците и наградите на 
членовите на комисиите на Сојузната 
скупштина, на заедничките комисии на 
два или повеќе собори на Сојузната скуп-
штина, на Сојузниот правен совет и на 
Сојузниот економски совет — — — — 565 

199. Одлука за височината до кои овластените 
банки во 1970 година можат да користат 
кредити во странство и да бидат гаранти 
по кредитните работи со странство — — 566 

200. Одлука за дополненија на Одлуката за 
продажбата на стоки за девизи во Југосла-
вија и за начинот на располагањето со 
тие девизи — — — — — — — — 567 

201. Одлука за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на сто-
ки за лична потрошувачка во 1970 година 567 

202. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобалната девизна квота за 1970 
година на производствените работни ор-
ганизации од гранката 127 — Прехранбе-
на индустрија, групација на индустријата 
на чоколада, бонбони и кекс — — — 568 

203. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на девизите што 
работните организации на териториите на 
општините Бања Лука, Челинац и Лак-
таши, кои претрпеле штета поради земјо-
тресот од 26 и 27 октомври 1969 година мо-
жат да ги користат за плаќање на ануи-
тетите по девизните кредити — — — 569 

204. Одлука за определување премија за туту-
нот од родот на 1969 година — — — 569 

205. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
цинк и за престанок на вадењето на ју-
гословенскиот стандард за цишс.во изда-
ние од 1954 година — — — — — — 569 

206. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард за 
цинк-лим — — — — — — — — 569 

207. Решение за југословенските стандарди за 
цинк и цинк-лим — — — — — — 570 

208. Решение за југословенските стандарди за 
варовник и доломит — — — — — 570 

209. Решение за југословенските стандарди за 
лумени затиначи за противпожарникарс-
ството — — — — — — — — — 570 

210. Решение за југословенските стандарди за 
гумени црева — — — — — — — 570 

211. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на гума и пла-
стични маси — — — —• — — — 571 

212. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на кабловската индустрија — — 571 

213. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на гра-
дежништвото — — — — — — — 572 


