
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* излегува во из-
дание на српскохрватски, односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
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ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

350. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГ ЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измени на Кривичниот за-

кон на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 27 јуни 1984 година. 

П бр. 368 
27 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 
Во Кривичниот закон на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/76) во член 39 став 1 зборовите: „пет стотини" се заме-
нуваат со зборовите: „две илјади и пет стотини", зборови-
те: „педесет илјади" - со зборовите: „пет стотини илјади", 
а зборовите: „две стотини илјади" - со зборовите: „два 
милиона". 

Во став 3 зборот: „сто" се заменува со зборовите: 
„пет стотини". 

Член 2 
Во член 43 став 1 точка 6 зборовите: „пет стотини" се 

заменуваат со зборовите: „две илјади и пет стотини". 

Член 3 
Во член 48 став 2 точка 5 зборовите: „педесет илја-

ди", се заменуваат со зборовите: „пет стотини илјади", а 
зборовите: „две стотини илјади" - со зборовите: „два ми-
лиона". 

Член 4 
Во член 50 став 3 зборот: „сто" се заменува со зборо-

вите: „пет стотини". 

Член 5 
Во член 167 став 1 зборовите: „десет илјади" се заме-

нуваат со зборовите: „педесет илјади". 

Член 6 
Во член 172 став 3 зборовите: „триесет илјади" се за-

менуваат со зборовите: „сто педесет илјади". 
Во став 4 зборовите: „сто илјади" се заменуваат со 

зборовите: „пет стотини илјади". 

Член 7 
Во член 174 став 4 зборовите: „триесет илјади" се за-

менуваат со зборовите: „сто педесет илјади". 

Член 8 
Во член 175 став 2 зборовите: „триесет илјади" се за-

менуваат со зборовите: „сто педесет илјади". 

Член 9 
Во член 176 став 2 зборовите: „триесет илјади" се за-

менуваат со зборовите: „сто педесет илјади". 

Член 10 
Во член 177 став 1 зборовите: „сто илјади" се замену-

ваат со зборовите: „пет стотини илјади". 

Член 11 
Во член 182 став 1 зборовите: „десет илјади" се заме-

нуваат со зборовите: „педесет илјади". 
Во став 2 зборовите: „сто илјади" се заменуваат со 

зборовите: „пет стотини илјади". 
Член 12 

Во член 223 став 2 зборовите: „триесет илјади" се за-
менуваат со зборовите: „сто педесет илјади". 

Во став 3 зборовите: „сто илјади" се заменуваат со 
зборовите: „пет стотини илјади". 

Член 13 
Засметување на притворот и на другите лишувања од „ 

слобода во врска со кривичното дело во парична казна по 
правосилно донесените пресуди од денот на влегувањето 
во сила на овој закон ќе се врши според одредбите на овој 
закон. 

За менување на паричната казна во затвор по право-
силно донесените пресуди до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон ќе се врши според прописите што важеле 
во времето на донесувањето на пресудата. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1984 година. 
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351. 

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со Амандманот IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на 
Соборот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУВА-
ЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се прогласува: 
дека Али Шукрија, по положба, е член на Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат: 

- од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Бранко Микулиќ; 

- од Социјалистичка Република Македонија, Лазар 
Мојсов; 

- од Социјалистичка Република Словенија, Стане До-
ланц; 

- од Социјалистичка Република Србија, Никола Љу-
бичин; 

- од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип 
Врховец; 

- од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин 
Ѓурановиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на, Радован Влајковић; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Синан Хасани, и 

- Али Шукрија, како претседател на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-
те на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 412 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић, е. р. 

352, 

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 став 1 од Законот за Меморијалниот цен-
тар „Јосип Броз Тито", Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЕМО-

РИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 
1. Во називот на Одлуката за бројот на членовите на 

Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито*" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82) по зборот „членови-
те" се додаваат зборовите: 
„и за составот**. 

2. Во точка 1 бројот „17" се заменува со бројот „19". 
3. По точка 1 се додава нова точка 1а која гласи: 
„1а. Во Советот на Меморијалниот центар „Јосип 

Броз Тито" се именуваат: 
- два члена од редот на делегатите во Собранието на 

СФРЈ; 
- осум членови на Советот на Федерацијата; 
- по еден член на Претседателството на СФРЈ, Пре-

тседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ, 
Претседателството на ЦК СКЈ, Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Претседа-
телството на СЗБНОВ на Југославија, Претседателството 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија и 
на Сојузниот извршен совет, како и претставник на Југос-
ловенската народна армија и на град Белград. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 411 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

353. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 73 став 3 од Законот за Народната банка на Југос-
лавија и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комиси-
јата за избор и именувања, а по добиеното мислење од 
Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 јуни 1984 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГУ-
ВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I 
Миодраг Вељковиќ се разрешува од должноста заме-

ник-гувернер на Народната банка на Југославија. 

II 
За заменик-гувернер на Народната банка на Југосла-

вија се именува д-р Слободан Станоевиќ, заменик-гувер-
нер на Народната банка на СР Србија. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 413 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић, е. р. 
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Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 13 став 1 од Законот за сојузниот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето, Собранието ла СФРЈ, 
на предлог од Координациониот одбор на Претседател-
ството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 1 јуни 1984 годи-
на и на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ ЦА СОЈУЗНИОТ ОП-
ШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВА-

ЊЕТО 
За заменици на сојузниот општествен правобранител 

на самоуправувањето се именуваат: 
1. Наглич Мирослав, дипломиран правник од СР 

Словенија, и 
2. Милиќ Љубомир, дипломиран правник од СР 

Црна Гора. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 398 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

355. 

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и член 3 од 
Законот за Советот на Федерацијата, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 1 јуни 1984 годи-
на и на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 
За членови на Советот на федерацијата се избираат: 
1. Авбељ Виктор, 
2. Випотник Јанез, 
3. Колишевски Лазар, 
4. Кгај^ћег Ѕег^еј, 
5. Мијатовиќ Цвиетин, 
6. Стамболиќ Петар, 
7. Танасковиќ д-р Рајко, 
8. Херлевиќ Фрањо, 
9. Хоца Фадиљ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 399 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соб-
ранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 28 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕ-
ТСТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОН-
КУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА 
БРОДОВИТЕ 

1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Конкур-
сната комисија за избор на директор на Југословенскиот 
регистар на бродовите се избира дипл. инж. Вјекослав Виѓ-
ак, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. За заменик на претставникот на Собранието на 
СФРЈ во Конкурсната комисија за избор на директор на 
Југословенскиот регистар на бродовите се избира Иван 
Лејо, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 404 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

357. 

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 12 став 3 од Одлуката за начинот и организацијата 
на информирањето на делегациите на основните самоуп-
равни организации и заедници и на општествено-политич-
ките организации за прашањата од надлежноста на Соб-
ранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузни-
от собор од 28 јуни 1984 година и на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 28 јуни 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УРЕДУВАЧКИ-
ОТ ОДБОР НА ГЛАСИЛОТО НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
За претседател на Уредувачкиот одбор на Гласилото 

на Собранието на СФРЈ се именува д-р Иван Ловриќ, де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 403 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 
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358. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на авнономните покраини, 
Собранието ла СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1983 
ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка 
на Југославија за 1983 година што ја донесе Советот на гу-
вернерите со својата одлука О бр. 13 од 22 март 1984 годи-
на. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 390 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

359, 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 12 став 2 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните санки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 ГО-

ДИНА 
Се потврдува Финансискиот план на Народната бан-

ка на Југославија за 1984 година што го донесе Советот на 
гувернерите со својата одлука О бр, 14 од 22 март 1984 го-
дина, 

Собрани« на СФРЈ 

АС бр, 391 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието иа СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот ив републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

360. 

За седницата на Одборот за економски односи со 
странство од 28 јуни 1984 година делегатите, покрај основ-
ниот материјал, располагаа и со оцените и заклучоците на 
Сојузниот извршен совет од седницата одржана на 12 ап-
рил 1984 година, како и со оцените и ставовите од седни-
цата на Сојузниот извршен совет од 15 јуни 1984 година, 
по повод разгледувањето на материјалот за економската 
положба на туристичкото стопанство. 

Одборот констатира дека наведената материја ја раз-
гледал уште на 30 март 1984 година, на својата 55. седни-
ца, за што е поднесен извештај до Соборот. Одборот, во 
таа прилика, укажал на низа проблеми, а пред се свртел 
внимание на начинот како се приоѓа кон проблематиката 
на оваа гранка како од страна на самите туристички ра-
ботници, така и од страна на стопанските, управните и 
другите структури во одделни републики и автономни по-
краини и укажал на гледиштата што е неопходно да се ме-
нуваат, ако сакаме да постигнеме успех, дотолку побргу 
што оваа гранка веќе десет години се наоѓа - и покрај ог-
ромни вложувања - во стагнација. 

Одборот ги поддржува ставовите и оцените на Сојуз-
ниот извршен совет, но смета дека е неопходно Собрание-
то на СФРЈ, врз основа на член 118 од Деловникот на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 јуни 1984 година, да донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1, Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ уште еднаш укажува на заклучоците што ги 
донел на 1 февруари, односно на 17 ноември 1983 година, 
во врска со развојот на туристичкото стопанство во Југос-
лавија, со оглед на значењето што оваа стопанска гранка 
може да го има во обезбедувањето на вработувањето, 
пласманот на стоките и услугите, а посебно може да биде 
од значење за девизниот биланс на земјата. 

2, Соборот смета дека е неопходно на наредната сед-
ница на Соборот да се донесе Закон за измени и дополне-
нија на Законот за вршење на менувачки работи и за про-
метот на ефективни странски пари во Југославија, за да би 
можел да се применува во оваа туристичка сезона. 

Во врска со ова Сојузниот извршен совет до 1 јули 
1984 година ќе го подготви и ќе му го достави на Собрани-
ето на СФРЈ нацртот на овој закон и ќе предложи репуб-
личките и покраинските собранија за него да заземат ста-
вови во скратени рокови. 

3, Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува, исто така, дека е мошне итно Сојуз-
ниот извршен совет да предложи и решенија во врска со 
материјата чиешто решавање беше одложено во декември 
минатата година при усогласувањето на Нацрт-законот 
за измени и дополненија на Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство, а непосредно или 
посредно е поврзана за развојот на туризмот како стопан-
ска гранка, 

4, Исто така е неопходно најитно да се преземат мер-
ки и да се најдат решенија за динарскиот чек на Народна-
та банка на Југославија да стане универзално средство на 
плаќање во сите дејности што се вклучени во нашата ту-
ристичка понуда, 

5, Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ исто така укажува на неопходноста собрани-
јата на сите општествено-полнткчки заедници и сите над-
лежни органи - од сојузните до општините - забрзано да 
ги донесат потребните измени на прописите што се одне-
суваат на туризмот, 

6, Соборот н« републиките и покраините на Собрани-
ето на СФР/ смета дека е од извонредно значење и осмис-
лениот и поорганизираниот однос спрема проблемите на 
снабденоста на туристичките подрачја во текот на целиот 
период на туристичката активност, при што би морало да 
се покаже повеќе заемно разбирање и кооперација помеѓу 
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снабдувачките и потрошувачите организации на здружен 
труд, ако сакаме да ја оствариме договорената политика 
за развојот на овој сектор и планираниот девизен прилив 
во оваа година. 

7. Неопходно е Сојузниот извршен совет, најдоцна до 
31 јули 1984 година, да донесе методологија за реално ут-
врдување на девизниот прилив на организациите на 
здружен труд од туристичкото стопанство, а во рамките 
на тоа и методологија за утврдување на вистинскиот деви-
зен прилив на оваа гранка од аспектот на платниот би-
ланс. 

8. Потребно е да се обезбеди уредно спроведување на 
решенијата со кои се обезбедуваат средства за туристичка-
та пропаганда, за да не доаѓа во нивното пристигање до 
застој, бидејќи тоа може да предизвика значителни нега-
тивни последици во вкупните усилби на оваа стопанска 
фанка. 

9. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собравме иа СФРЈ 

Бр. 06.3-103/84-049 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

361. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, го раз-
гледуваше материјалот - Некои основни проблеми во гра-
дежништвото и индустријата за градежен материјал, заед-
но со Оцените и заклучоците на Сојузниот извршен совет 
и со заклучоците од петтата седница на Собранието на 
Стопанската комора на Југославија. 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 118 од Де-
ловникот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 јуни 1984 година, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ ги поддржува Оцените и заклучоците на Со-
јузниот извршен совет и заклучоците од петтата седница 
на Собранието на Стопанската комора на Југославија што 
се донесени врз основа на материјалот - Некои основни 
проблеми во градежништвото и индустријата за градежен 
материјал. Во врска со тоа, Соборот на републиките и по-
краините констатира: 

Во досегашниот период на својот развој градежниш-
твото достигна висок степен на кадровска и техничко-тех-
нолошка оспособеност за успешно проектирање и градење 
на сите видови објекти во земјата и во странство. Исто та-
ка и индустријата за градежен материјал постигна опреде-
лени резултати во својот развој. Меѓутоа, досегашниот 
развој на градежништвото и на индустријата за градежен 
материјал, следејќи го вкупниот општествено-економски 
развој, беше условен, пред е*, со обемот, структурата и ди-
намиката на инвестициите. Тоа многу влијаеше врз сти-
хијниот и неорганизиран развој на еден број организации 
на здружен труд од градежништвото, што денес се огледа 
во големиот број неповрзани и нездружени организации, 
со релативно ниска продуктивност на трудот и користење 
на градежни машини, како и со многу различни и застаре-
ни технологии на градењето. 

Последниве години, како последица од опаѓањето на 
инвестициите и на станбената изградба, дојде до изразито 
намалување на обемот на градежните работи и до тешко-
тии во стопанисувањето на градежништвото, па и на ин-
дустријата за градежен материјал. Реалната вредност на 
градежното производство во 1983 во однос на 1979 година 
опадна за околу 30%, а со 1984 година, во која се очекува 
натамошно значајно опаѓање на производството, гра-
дежништвото влезе во петтата последователна година на 
мошне големо опаѓање на производството. Опаѓањето на 
производството во градежништвото неповолно се одразу-
ва и врз индустријата за градежен материјал. 

Градежната оператива во доволна мера не се ориен-
тира кон зголемување на работите во странство, а ни кон 
постепено и организирано приспособување на бројот на 
вработените кон долгорочниот тренд на намалување на 
обемот на градежните работи во земјата. Намалувањето 
на производството во градежништвото не е следено ни со 
адекватни мерки на економската и социјалната политика. 

Изведувањето инвестициони работи во странство, ка-
де што се постигнати значајни резултати, овозможува гра-
дежништвото значително да придонесува во поголемиот 
девизен прилив на земјата и да ја подобрува својата еко-
номска положба. Меѓутоа, изостанува пошироко 
здружување и поврзување заради истражување на пазарот, 
поголем пласман на проектирањето и извоз на материјали 
и опрема на нашите производители. Исто така, не постои 
целосна и долгорочна програма за организиран настап во 
извозот на инвестициони работи, градежен материјал и 
опрема. 

Сразмерно на намалувањето на производството во 
градежништвото се јавува вишок на работници, пред на 
административни, потоа на работници со пониски квали-
фикации и на работници кои поради здравствени причини 
се исклучени од непосредното производство. Со оглед на 
бројот на овие работници, како и на фактот дека е во пра-
шање работно интензивно производство, овој проблем 
има пошироко општествено значење и не може да се реша-
ва само внатре во оваа област. 

Постојат тешкотии и во приспособување™ на про-
грамата на индустријата за градежен материјал за преори-
ентација од увозните скапи на поефтини домашни горива. 

Проектантските организации располагаат со многуб-
ројни високостручни и квалитетни кадри со големо искус-
тво, кои ги реализираа и најсложените проектантски по-
тфати во земјата и во странство. И покрај резултатите во 
научноистражувачката и развојната работа и во информи-
рањето и создадената база за подобра работа, постои по-
треба за координација на вкупната работа за побрзо пре-
несување и примена на резултатите во производството, за 
подобра поделба на трудот и за специјализација, како и за 
поцврсто и подолгорочно поврзување со останатиот 
здружен труд. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека проблемите во градежништвото 
се крупен економски и социјален проблем кој не може да 
се разрешува само со активности во рамките на гра-
дежништвото. Поради тоа, кон нивното разрешување мо-
ра да се пристапи организирано и синхронизирано, врз ба-
за на конкретни програми на организациите на здружен 
труд од градежништвото и на нивните здруженија, но и со 
договорените мерки на општествено-политичките заедни-
ци, посебно на општините, републиките и покраините, за 
да се избегне стихијата, а процесот на преструктуирање на 
градежништвото да се искористи за негов натамошен тех-
ничко-технолошки и организационен напредок. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ смета дека организациите на здружен труд од 
градежништвото, нивните деловни заедници и општи 
здруженија, коморите и банките, самоуправните интерес-
ни заедници и општествено-политичките заедници на сите 
нивоа, во рамките на своите надлежности, треба да презе-
мат мерки за да може во сложените услови за стопанису-
вање, преку подобрување на сите фактори на стопанисува-
њето во градежништвото, да се овозможи решавање на 
постојните проблеми. 
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3.1. Организациите на здружен труд од градежниш-
твото и нивните асоцијации, врз основа на расположливи-
от обем на работите, треба да изработат сопствени про-
грами за приспособување на пазарот, со обезбедување на 
современа организација на работата, зачувување на струч-
ните работници, со специјализација, подобрување на ква-
литетот и скратување на роковите за градење, како и со 
примена на материјали што ги намалуваат трошоците за 
одржување и потрошокот на енергија за загревање на об-
јектите. Во настапот на странскиот пазар, во условите на 
се позаострена меѓународна конкуренција, треба да се 
обезбедува поголема меѓусебна соработка и договарање 
во земјата, да се врши меѓусебна размена на искуства и ин-
формации, како и да се оспособуваат кадрите во рамките 
на заедничките програми. Исто така, треба да се обезбеди 
усогласеност на научноистражувачката и развојната рабо-
та низ соодветна поделба на трудот и специјализација на 
научноистражувачките и развојните органиазции, а со 
здружување на средства да се создадат услови за редовно 
и брзо пренесување на информациите што се значајни за 
работењето и ориентацијата на пазарот, за побрзо запоз-
навање со техничко-технолошките достигања во земјата и 
во светот и ел. 

Исто така, Соборот на републиките и покраините им 
препорачува на организациите на здружен труд од гра-
дежништвото да донесат сопствени програми за економ-
ска стабилизација и да поведат акција за побрзо репродук-
ционо поврзување на организациите, како и за изнаоѓање 
на оптимални форми на самоуправно организирање. Тие 
организации треба да ја преиспитаат својата внатрешна 
организација и да пристапат кон преструктуирање, да ги 
оценат вистинските потреби во врска со бројот на работ-
ниците и, заедно со другите субјекти на општествено-по-
литичката заедница, да пристапат кон решавање на еко-
номските и социјалните проблеми во врска со тоа. 

Заради зголемување на конкурентната способност на 
нашите организации на странскиот пазар, врз основа на 
критериумите и механизмите што се утврдени за догова-
рање во рамките на Општото здружение на градежниш-
твото и индустријата за градежен материјал и Стопанска-
та комора на Југославија, треба да се обезбеди организи-
ран настап на градежништвото, проектантите, производи-
телите на опрема и материјали на тој пазар. 

Во рамките на Општото здружение на градежниш-
твото и индустријата за градежен материјал и Стопанска-
та комора на Југославија треба да се обезбеди поголемо 
усогласување на научноистражувачката работа и развој-
ните програми, како и поголема координација во функци-
онирањето на системот на информирањето за целокупни-
те потреби на организациите на здружен труд на домаш-
ниот и странскиот пазар. 

3.2. Во рамките на општините, републиките и авто-
номните покраини треба да се согледа општествено-еко-
номската положба на градежништвото и на индустријата 
за градежен материјал и, во рамките на нивните над-
лежности, да се преземаат мерки за запазување на неоп-
ходната структура на капацитетите на градежништвото и 
на индустријата за градежни материјали, достигнатото 
ниво на техничко-технолошкиот, кадровскиот и организа-
циониот развој, како и да се создаваат услови за нивно 
унапредување. Тоа претпоставува дека е потребно да се 
изработат конкретни програми за развој на градежниш-
твото, негово поцврсто меѓусебно поврзување, поделба на 
трудот и специјализација. Заради согледување на идниот 
развој на градежништвото треба да се конкретизираат 
плановите за изградба на позначајни објекти и да се ут-
врди динамиката на нивната изградба, како и изворите за 
финансирање. Исто така, треба да се создаваат поповолни 
услови за стопанисување и да се преиспитаат сите 
можности за ослободување или намалување на придонеси-
те од доходот и личните доходи, како и од данокот на про-
мет. 

Соборот на републиките и покраините смета дека 
треба да се разгледа можноста со измени и дополненија на 

соодветните заковски прописи да се создадат услови за 
предвремено пензионирање и заминување во инвалидска 
пензија на определени категории производствени гра-
дежни работници со намалена работна способност. Исто 
така, Соборот смета дека треба да се создаваат поповолни 
услови за преквалификација и вработување на определен 
број градежни работници во други дејности (во агроком-
плексот, индустријата, рударството, малото стопанство, 
комуналното стопанство и др.). 

Цената на станот треба да се растовари од делот на 
трошоците на инфраструктурата и од другите трошоци и 
со тоа да се овозможи со расположливите средства да се 
изградат повеќе станови. Исто така, треба да се отстранат 
причините за општествената неорганизираност во станбе-
ната изградба и да се унапредат односите во самоуправни-
те интересни заедници за станбена и комунална изградба 
и, во тие рамки, да се обезбеди воспоставување на непос-
редни односи помеѓу производителите и идните корисни-
ци на становите. Предвидените локации за општествена 
станбена изградба првенствено треба да им се отстапат на 
градежните организации. Едновремено, треба да се согле-
да можноста за ангажирање, особено на помалите органи-
зации, во одржувањето на објектите и на постојниот стан-
бен фонд, за ангажирање во индивидуалната станбена из-
градба, како и во малото стопанство. 

3.3. Сојузниот извршен совет треба да ја согледа сос-
тојбата, да предложи и да преземе мерки на економската 
политика заради олеснување на условите за работење на 
организациите на здружен труд од пзадежништвото и ин-
дустријата за градежен материјал. Во постапката за под-
готовка и донесување на наредниот среднорочен и долго-
рочен општествен план за развој треба што подетално да 
се согледа и да се дефинира инвестиционата изградба, а 
посебно основните правци на развојот во енергетиката, 
земјоделството, водостопанството и магистралниот сооб-
раќај, со динамиката на нивната изградба и со тоа да се 
создаде основа за пореално планирање во градежништво-
то. 

При преиспитувањето на постојните системски реше-
нија и на мерките на економската политика, како и при 
подготвувањето и донесувањето на нори, неопходно е да 
се има предвид положбата на градежништвото и потреба-
та од создавање услови што ќе овозможат надминување 
на тешкотиите. Заради тоа, Соборот смета дека треба да 
се разгледа можноста за намалување на придонесите и да-
ноците, како и за донесување на други конкретни мерки за 
растоварување, заради подобрување на општите услови за 
работење на градежништвото. 

Со законски и други мерки треба да им се обезбеди на 
изведувачите на инвестициони работи во странство при-
знавање на вистинскиот девизен прилив и соодветен трет-
ман во поглед на мерките за поттикнување на извозот на 
услуги и поголем пласман на опрема и материјали на на-
шите производители, можности за договарање на напла-
тата во одобрени стоки и за обезбедување на финансиско 
покритие на изведувачите на работите веднаш по втасува-
њето на стоките, конкурентни услови за кредитирање и ел. 
Неопходно е со кредитната политика да се обезбеди пого-
лем износ на средства за кредитирање на инвестиционите 
работи надвор од земјата сразмерно на учеството на овие 
работи во вкупниот девизен прилив. 

Сојузниот извршен совет, преку мешовитите меѓ-
удржавни комитети, во контакт со надлежните органи на 
земјите каде што се изведуваат инвестиционите работи, 
треба да ги утврди условите под кои изведувачите на ин-
вестициони работи ги изведуваат тие работи. При утврду-
вањето на стоковните листи со одделни земји или економ-
ски групации, Сојузниот извршен совет треба да обезбеди, 
во поголема мерка, во нив да бидат вклучени инвестицио-
ните работи. Исто така, Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка и деловните банки треба да 
обезбедат трајни извори и постојани средства за финанси-
рање на прединвестиционите активности, како што се сту-
диите, истражувањата и ел. 

Треба да се забрза донесувањето на Законот за изве-
дување на инвестициони работи во странство. Исто така, 
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треба да се забрза склучувањето на Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за утврдување на пра-
вата и обврските на работниците на организациите на 
здружен труд што се на привремена работа во странство. 

Треба да се преиспитаат причините за неостварува-
њето на договорената политика за станбена изградба за-
ради подобро користење на средствата и капацитетите, ка-
ко и заради обезбедување на динамиката на изградбата и 
во врска со тоа треба да се забрза склучувањето на Оп-
штествениот договор за утврдување на Заедничките еле-
менти на станбената и комуналната политика. 

Со адекватна кредитно-монетарна политика и со по-
литиката за слободно формирање на цените на производи-
те на индустријата за градежен материјал, како и со други 
мерки, треба да се поддржи преориентацијата кон побрза 
супституција на скапите увозни горива со домашни. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, по по-
треба, да го известува Собранието на СФРЈ за остварува-
њето на обие заклучоци и за мерките за нивна реализаци-
ја. 

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 06.3-99/84-046 

28 јуни 1984 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Миливое Стијовић е. р. 

362. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, го ислу-
ша угодното излагање на претставникот на Сојузниот из-
вршен совет и врз база на Извештајот за посетата на Ра-
ботната група на Сојузниот извршен совет на САП Косо-
во и на дополнителните материјали на Сојузниот извршен 
совет, Стопанската комора на Југославија и на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, како и на Мислењето на Собранието на САП Ко-
сово, изврши расправа за остварувањето на претпоставки-
те за најбрз развој на САП Косово. 

Врз основа на констатациите и оцените содржани во 
материјалите и на расправите извршени во Одборот за 
прашања на развојот на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини и во Соборот, Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 28 јуни 1984 година, врз основа на член 118 
од Деловникот на Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ ги поддржува активностите и мерките што се 
преземаат во САП Косово, во републиките и САП Војво-
дина и во сојузните органи и организации за остварување 
на политиката за најбрз развој на САП Косово. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ ги поддржува заклучоците на Сојузниот из-
вршен совет предложени во Извештајот за посетата на Ра-
ботната група на Сојузниот извршен совет на САП Косо-
во со кои сите органи и организации во Федерацијата, во 
чија надлежност е реализацијата на задачите во поглед на 
најбрзиот развој на САП Косово, утврдени со Резолуција-
та за општествено-економскиот развој и економската по-
литика на СФР Југославија за 1984 година, со Заклучоците 

на Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ и со определувањата од Долгорочната програма 
за економска стабилизација, се обврзуваат да ги интензи-
вираат своите активности за да може оваа политика ус-
пешно да се реализира. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ истакнува дека за решавањето на актуелните 
стопански проблеми во САП Косово најзначајна улога и 
одговорност имаат организациите на здружен труд, орга-
ните и организациите на општествено-политичките заед-
ници и другите субјекти во САП Косово. Со нивната ак-
тивност треба да се обезбеди поцелосно користење на сите 
расположливи можности заради зголемување на ефикас-
носта на стопанисувањето, поодговорен однос спрема тру-
дот и општествените средства, зголемување на продуктив-
носта на трудот и врз таа основа зголемување на произ-
водството и извозот. 

Надлежните органи и организации во Покраината 
треба да направат максимални усилби за оспособување и 
кадровско јакнење на организациите на здружен труд што 
ќе бидат во можност да развиваат самоуправни односи и 
деловна соработка, како и да преземаат мерки за надмину-
вање на сегашнава состојба. 

Исто така, органите на Покраината и на другите оп-
штествено-политички заедници со свои поттикнувачки 
мерки, треба да придонесат да се забрза и што поуспешно 
да се одвива процесот на здружување на трудот и сред-
ствата, што е од исклучително значење за забрзаниот раз-
вој на Покраината. 

4. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува на тоа дека е неопходно да се зголе-
ми одговорноста за извршувањето на сите обврски. Зара-
ди тоа Соборот на републиките и покраините посебно ис-
такнува дека е неопходно Сојузниот извршен совет, Сто-
панската комора на Југославија и другите органи и орга-
низации во федерацијата и во републиките и автономните 
покраини, во рамките на своите надлежности, да презема-
ат активности и мерки за уште подоследно и поцелосно 
извршување на задачите утврдени во Договорот за посеб-
ните мерки за остварување на политиката за најбрз развој 
на САП Косово за периодот од 1981 до 1985 година, Дого-
ворот за здружување на дел од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини и во Договорот на републиките и автономните по-
краини за преземање обврски и донесување мерки со кои 
ќе се создаваат услови и ќе се поттикнуваат организациите 
на здружен труд и другите самоуправни организации и за-
едници на изградба на стопански објекти преку здружува-
ње на трудот и средствата заради забрзување на развојот 
на САП Косово, а посебно обврските што се однесуваат на 
барањето решенија за разрешување на проблемите на сек-
торот на енергетиката и обоената металургија, изградбата 
на седум стопански објекти на Косово и самоуправното 
здружување на трудот и средствата. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ и препорачува на Стопанската комора на Ју-
гославија, во соработка со стопанските комори на репуб-
ликите и на автономните покраини, да иницира активност 
за создавање на уште поповолни услови и да дава поголе-
ма помош за забрзување на процесот на здружување на 
трудот и средствата помеѓу организациите на здружен 
труд од САП Косово и другите делови од земјата, заради 
реализација на политиката за најбрз развој на САП Косо-
во. 

Посебно е значајно Стопанската комора на Југосла-
вија да презема мерки и активности за пошироко и поин-
тензивно самоуправно интегрирање и репродукционо и 
доходовно поврзување на организациите на здружен труд, 
посебно на 'поголемите производствени системи од разви-
ените републики и САП Војводина со организациите во 
Покраината, зашто на тој начин се обезбедува поголема 
мобилност на средствата и кадрите и се постигнуваат по-
значајни резултати во користењето на расположливите 
производствени капацитети. 
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6. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно да се оствари орга-
низирана кадровска и техничка соработка помеѓу органи-
зациите на здружен труд од подрачјето на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово и организациите на здружен 
труд од другите републики и од Социјалистичка Автоном-
на Покраина Војводина, како еден од битните услови за 
побрзо остварување на претпоставките за најбрз развој на 
САП Косово. 

На Стопанската комора на Југославија и се препора-
чува, во соработка со Стопанската комора на САП Косово 
и со стопанските комори на републиките и на САП Војво-
дина, да ги разгледа и утврди формите, методите и начи-
нот на остварувањето на соработка на организациите на 
здружен труд од подрачјето на САП Косово и организаци-
ите на здружен труд од републиките и САП Војводина врз 
прашањата за трансфер на науката и технологијата и за 
ангажирање на неопходните стручни кадри. 

7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и пона-
таму да ги следи и анализира општествено-економските 
процеси во остварувањето на политиката за најбрз развој 
на САП Косово и да го известува Собранието на СФРЈ, а 
по потреба да презема и предлага соодветни активности и 
мерки за забрзување на развојот на Покраината. 

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-97/84-052 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

363. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ го разгледуваше прашањето за функционира-
њето на трговската мрежа во земјата и во странство врз 
основа на Анализата на Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи и на Стопанската комора на Ју-
гославија и на Оцените и ставовите на Сојузниот извршен 
совет. 

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 28 јуни 1984 година, врз осно-
ва на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Тргнувајќи од Анализата и Оцените и ставовите на 

Сојузниот извршен совет за функционирањето на тргов-
ската мрежа, Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ оценува дека постојната трговска 
мрежа е ^рационална и уситнета, а во трговијата на голе-
мо и во надворешната трговија предимензионирана пора-
ди големиот број на субјекти, што не е во согласност со 
реалните потреби на стопанството, ниту со интенциите на 
Уставот и Законот за здружениот труд. Тоа се огледа осо-
бено во појавата на голем број организации на здружен 
труд за промет на големо во рамките на Производствени-
те организации („комерцот"), голем број на ООЗТ во рам-
ките на трговските организации на мало и земјоделски за-
други. 

Соборот на републиките и покраините го задолжува 
Сојузниот извршен совет, во соработка со Стопанската 
комора на Југославија, до крајот на IV квартал од 1984 го-
дина, да подготви извештај за спроведувањето на закон-
ските прописи од оваа област и, врз основа на уочените 
слабости во организирањето и функционирањето на 
трговската мрежа, да предложи конкретни мерки. 

2. Тргнувајќи од Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, со долгорочни мерки, а посебно со мер-
ки на тековната економска политика, на трговијата треба 
да и се обезбедат услови за стопанисување еднакви како и 
на другите стопански области и гранки. Заради тоа, при 
оцената на економската положба, трговијата треба да се 
третира по гранки и во рамките на нив по групи и подгру-
пи, за да може напосредно да се влијае врз подобрувањето 
на условите за стопанисување, во зависност од искажаните 
резултати од работењето и улогата на одделни видови 
трговија во сферата на прометот. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека е неопходно веднаш да се при-
стапи кон донесување на договор, во рамките на комор-
скиот систем, за соодветните минимални услови неопход-
ни за квалитетно вршење на прометот на големо, при што 
би се утврдиле критериумите во врска со специјализација-
та за определена трговска подгрупа на дејности (како на 
пример во поглед на кадрите, капацитетите, средствата и 
др.). 

4. Процесот на трансформацијата и рационализација-
та на надворешнотрговската мрежа не се остварува во сог-
ласност со потребите на југословенското стопанство. По-
стојните заеднички критериуми за давање согласност на 
ООЗТ што вршат работи на надворешнотрговски промет 
не ги дадоа очекуваните резултати, зашто не се применети 
во сите републики и покраини. Соборот укажува на неоп-
ходноста од доследна примена на утврдените заеднички 
критериуми, и на нужноста од придржување кон заклучо-
ците на Соборот на републиките и покраините што се веќе 
донесени во оваа област. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ посебно истакнува дека во процесот на 
здружувањето на трудот и средствата на прометните со 
производствените организации се постигнати скромни ре-
зултати. Покрај нарушувањето во процесот на репродук-
цијата, за тоа придонесе и едностраната обврска на тргов-
ските организации за здружување, како и за основање на 
„комерц" во рамките на производствените организации 
што, како трговски организации на големо и надворешно 
трговски организации, се веќе здружени со своето произ-
водство. Така, еден дел од класичната трговија на големо 
и надворешната трговија нема повеќе партнери за воспос-
тавување на директни односи со производствените орга-
низации по основа на заеднички приход, односно заеднич-
ки доход. 

Потребно е, најдоцна до крајот на I квартал од 1985 
година, да се преиспита едностраноста на законската об-
врска според која само прометните, а не и производстве-
ните организации се должни да го здружуваат трудот и 
средствата и дел од вкупниот приход да остваруваат по 
основа на приходот од заедничкото работење и, врз осно-
ва на тие сознанија, да се предложат конкретни измени и 
дополненија на Законот за задолжителното здружување 
на трудот и средствата на прометните организации на 
здружен труд и на производствените организации на 
здружен труд. 

6. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува на тоа дека во областа на трговијата 
е критична ситуацијата со обезбедувањето на сопствени 
обртни средства. Во изворите на обртни средства сопстве-
ните средства на деловниот фонд учествуваат симболич-
но, само со 2,9 на сто. Поради тоа овие организации по-
следниве години не се во можност на задоволителен начин 
да ги вршат своите основни функции (алокативната, се-
лективната и дистрибутивната), како и во вкупниот про-
цес на репродукцијата да им бидат сигурен партнер на ор-
ганизациите на здружен труд од производствената сфера. 
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Во рамките на политиката на цените, односно врз ос-
нова на заеднички утврдените интереси на прометните и 
производствените организации на здружен труд, што про-
излегуваат од здружувањето на трудот и средствата, треба 
да се утврдуваат пореални стапки за покритие на трошо-
ците на прометот. 

Со прописите на републиките и автономните покраи-
ни треба да се регулира наменското насочување на сред-
ствата формирани по основа на нивелација на цените на 
стоките на залихи во областа на трговијата, што сега се 
евидентираат на контата на временски разграничувања. 

Проблемите, на нивелацијата на цените треба ком-
плексно да се проучат во целокупниот здружен труд, до 
крајот на годинава, за да се регулира по таа основа да не 
доаѓа до зголемување на цените. 

7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ, исто така, констатира дека економската по-
ложба на одделни трговски дејности, посебно на трговија-
та на мало со прехранбени производи и со мешовити сто-
ки и на трговијата на големо со прехранбени производи, е 
исклучително отежната, па е неопходно со соодветни мер-
ки на економската политика нивната положба да се подоб-
ри и да се доведе во порамноправна положба со другите 
гранки. 

Врз економската положба на трговијата решително 
влијаеше посебниот режим на формирање на цените кој, 
со пократки прекини, се применува во оваа област уште 
од 1971 година. 

Соборот на републиките и покраините оценува дека е 
потребно и оваа област на стопанството да се растовари 
од високите обврски како и другите делови од стопанство-
то. 

8. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ истакнува дека економската положба на трго-
вијата, посебно на трговијата на мало, многу е отежната и 
поради фактот дека трговијата за 52 на сто од вкупниот 
број малопродажни објекти им плаќа високи закупнини на 
самоуправните интересни заедници за стопанисување со 
деловен простор, на станбено-комуналните организации и 
заедници, на приватните сопственици и др., па по овој ос-
нов од трговијата се одлеваат значајни средства, особено 
што инвестиционото одржување и адаптацијата на тој 
простор ги врши трговијата со сопствени средства. Со по-
стојната практика, единствено работниците во здружени-
от труд во областа на трговијата се ставени во положба да 
не управуваат со средствата со кои ја вршат основната 
дејност. 

За да може наведениот деловен простор да и се стави 
на управувње на трговијата, потребно е доследно да се 
примени Законот за национализација на наемните згради 
и градежното земјиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/58, 3/59 и 3/68). 

Исто така е потребно собранијата на општините да 
обезбедат економски, урбанистички и други потребни ус-
лови трговијата да се оспособи долгорочно да планира и 
да се вклучи во изградбата на продажен и друг деловен 
простор, пред се во новите населби и објекти за да се при-
способат кон современите барања на продажбата. 

9. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ оценува дека, во рамките на кредитно-моне-
тарната политика, е неопходно да се овозможи деловните 
банки под поповолни услови да насочуваат дел од кредит-
ниот потенцијал во модернизација на опремата во тргови-
јата на мало, посебно во трговијата на прехранбени произ-
води. 

10. Со оглед на тоа дека и индивидуалниот сектор 
станува се познчаен учесник во снабдувањето и создавање-
то на малопродажните објекти, Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека е по-
требно да се организира посебно статистичко следење на 
прометот на стоки на мало што го вршат работните луѓе 
со средства на трудот во сопственост на граѓани, за да 
може да се има увид и да се следи прометот и развојот на 
овој сектор. 

11. Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ констатира дека во вршењето на прометот 

на сите учесници постојат многубројни деформации, што 
се огледаат во монополската положба, нелојалната конку-
ренција, кршењето на прописите за цените и др., па е неоп-
ходно инспекциските органи да ја поострат контролата и 
за инкриминираните дела да се забрза постапката и доне-
сувањето на решенијата кај надлежните правосудни орга-
ни. 

Потребно е да се заострат и мерките на казнената по-
литика, а на непосредните извршители и одговорните ли-
ца за направените прекршоци и недозволените дејствија 
во прометот, покрај паричните казнувања, автоматски да 
им се оневозможува да ги вршат работите на кои направи-
ле прекршок. 

12. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на. 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 330-3-84-045 

28 јуни 1984 година 
Белград Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

364. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 28 јуни 1984 година, ги раз-
гледа Општата анализа на неликвидноста на стопанство-
то и банките во републиките и автономните покраини, 
Програмата на мерки и активности со кои треба да се под-
држи финансиската консолидација на стопанството, бан-
ките и на другите корисници на општествените средства, 
Прегледот на мерки за смалување на материјалните обвр-
ски на стопанството, и го ислуша излагањето на претстав-
никот на Сојузниот извршен совет. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ констатира дека неликвидноста на стопан-
ството и банките достигна загрижувачки размери, а посеб-
но во стопански недоволно развиените социјалистички ре-
публики и во САП Косово; дека се нарушени финансиски-
те текови и односи во процесот на репродукцијата; дека 
постојат огромни финансиски дубиози; дека се големи за-
должувањата на стопанството во земјата и спрема стран-
ство; дека се големи зафаќањата од доходот на стопан-
ството; дека е многу ниска акумулативната и репродук-
тивната способност на стопанството и дека сите тие про-
блеми се присутни подолго време. 

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 28 јуни 1984 година, врз осно-
ва на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките 
и покраините на СФРЈ, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ ја поддржува Програмата на мерките и ак-
тивностите со кои треба да се поддржи финансиската кон-
солидација на стопанството, банките и другите корисници 
на општествените средства и предлог-мерките за разрешу-
вање на проблемите на неликвидноста на стопанството и 
банките и за смалување на материјалните обврски на сто-
панството што ги предложи Сојузниот извршен совет. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ смета дека за надминување на сегашниве 
тешкотии во областа на ликвидноста и на пренапрегна-
тоста на финансиските биланси, а заради нивна консоли-
дација, е потребно да зајакне активноста и да се забрза 
преземањето мерки на сите нивоа од организациите на 
здружен труд до федерацијата, како и промена на поради-
кален завој во однесувањето на сите општествени субјек-
ти, за да се создадат на тој начин услови за поголемо про-
изводство и извоз, за поголема продуктивност на трудот, 
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за подобро и порационално користење на капацитетите, 
забрзување на обртите на обртните средства, подобрување 
на финансиската дисциплина и стриктно спроведување на 
законските прописи во областа на финансиското работе-
ње, што заедно со предложените мерки на кои Соборот им 
даде поддршка на оваа седница, ќе придонесе за спроведу-
вање на Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција. 

За таа цел е потребно да се зголемат конкретната од-
говорност и финансиската дисциплина на сите учесници 
во паричниот систем и да се преземаат соодветни санкции. 

Сојузниот извршен совет, во соработка со Стопанска-
та комора на Југославија, Службата на општественото 
книговодство на Југославија, Народната банка на Југосла-
вија и со Здружението на банките на Југославија, ќе ја за-
брза работата врз донесувањето и предлагањето мерки за 
финансиска консолидација на стопанството и банките од 
оваа програма, а што се однесува, пред се на: покритието 
на негативните курсни разлики настанати по сите основи, 
утврдувањето и распределбата на вкупниот приход и на 
доходот, санацијата на стопанството и банките, посебните 
услови за давање кредити за инвестиции за унапредување 
на системот на платниот промет и друго. 

Соборот на републиките и покраините смета дека е 
неопходно организациите на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници, банките и социјалис-
тичките републики и социјалистичките автономни покраи-
ни, во рамките на својата надлежност, да донесат свои 
програми на мерки и активности за финансиска консоли-
дација. 

3. Тргнувајќи од Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, Сојузниот извршен совет ќе ги согледа 
проблемите на недостатокот на обртни средства, нелик-
видноста и задолженост во стопански недоволно развие-
ните социјалистички републики и во САП Косово, каде 
што тој проблем е исклучително тежок и, во рамките на 
важечките системски решенија и инструменти на економ-
ската политика, а во согласност со своите овластувања, ќе 
предложи потребни мерки најдоцна до крајот на јули 1984 
година, а за подобрување на ликвидноста на стопанството 
и банките и остварување на утврдените цели и задачи на 
економската политика до крајот на 1984 година на тие 
подрачја и во стопанството на земјата во целост, со ефек-
ти на тие мерки. 

4. Сојузниот извршен совет ќе утврди и ќе му достави 
на Собранието на СФРЈ, а најдоцна до крајот на септем-
ври 1984 година, динамична програма за реализација на 
предлозите за натамошна доградба на паричниот, кредит-
ниот и на банкарскиот систем со прецизно утврдени зада-
чи и рокови заради создавање пореални услови за стопа-
нисување, остварување на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и дефинирање на економската, а по-
себно на монетарно-кредитната политика во 1985 година. 

5. Сојузниот извршен совет ќе му поднесе на Собра-
нието на СФРЈ извештај за ефектите од мерките за финан-
сиската консолидација на стопанството и на банките пре-
земени за подобрување на ликвидноста и растоварување 
на стопанството, најдоцна до крајот на 1984 година. При-
тоа, Сојузниот извршен совет, во соработка со стопанска-
та комора на Југославија и Службата на општественото 
книговодство на Југославија, ќе даде посебен осврт на сос-
тојбата на обртните средства во одделни стопански гран-
ки. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". Собрание на СФРЈ 

Бр. 65/1-64 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

365. 

Врз основа на член 5а од Законот за личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ на седницата од 28 јуни 1984 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УС-
ЛОВИТЕ ПОД КОИ ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ МОЖАТ ДА ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС 

1. Во Одлуката за утврдување на условите под кои де-
легатите во Собранието на СФРЈ можат да остваруваат 
надомест на личниот доход во постојан месечен износ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/77) во точка 2 став 1 збо-
ровите: „се избирани од составот на делегациите на основ-
ните организации на здружениот труд како ниту делегати-
те што" се бришат. 

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

Бр. 120-84/84-013 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието иа СФРЈ 

Претседател, 
Реџеп Хамит*, с.р. 

366. 

Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а 
заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ , бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 
70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ-
ТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИ-

ЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ 
1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што 

граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен ште-
ден влог („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/84), во точка 1 
ставот 1 се заменува со три нови става, кои гласат: 

„Овластената банка или Поштенската штедилница 
кај која граѓаните држат девизи на девизна сметка или на 
девизен штеден влог, е должна да им ја пресметува кама-
тата во девизи или во девизи и динари на југословенските 
граѓани на привремена работа во странство за време на 
нивниот престој во странство, и тоа по нивно писмено ба-
рање. 

Кон барањето од став 1 на оваа точка југословенски-
от граѓанин од тој став поднесува фотокопија или препис 
од еден од следните документи, и тоа: 

1) од платната исправа, во која е внесена работната 
или престојната виза односно од дозволата за престој; 
или 

2) од дозволата за престој односно од дозволата за 
работа издадена како посебен документ; или 
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3) од договорот за работа склучен со странскиот ра-
ботодавец; или 

4) од документот за прием на пензија, прием на надо-
мест за невработеност, или за прием на социјална односно 
друга помош; или 

5) од поморската книшка (матрикула), ако содржи 
податок за качувањето на брод што и припаѓа на странска 
компанија; или 

6) од документот издаден од заедницата за вработу-
вање во републиката односно во автономната покраина 
надлежна за работи на вработувањето, која посредувала 
при вработувањето во странство, ако за тоа има евиденци-
ја; или 

7) потврда од дипломатското односно конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство за неговата работа односно 
за неговиот престој во странство. 

Ако југословенските граѓани на привремена работа . 
во странство не се во можност да обезбедат фотокопија 
или препис на еден од документите од став 2 на оваа точ-
ка, тие можат, кон писменото барање, на овластената бан-
ка или на Поштенската штедилница да и поднесат на увид 
еден од тие оригинални документи, што се констатира 
писмено или на самото барање или со службена белешка." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 
Досегашниот став 4, кој станува став 6 се менува и 

гласи: 

„На југословенските граѓани на привремена работа 
во странство кои, кон писмено барање, нема да поднесат и 
соодветен доказ од точка 1 на оваа одлука, каматата на де-
визите што тие ги држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог се пресметува во динари." 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„2. Под југословенски граѓани на привремена работа 

во странство, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се под-
разбираат: 

1) граѓаните вработени кај странски работодавци; 
2) граѓаните кои самостојно вршат дејност во стран-

ство; 
3) членовите на потесното семејство на југословен-

ските граѓани на привремена работа во странство (брачен 
другар, деца и родители), кои со нив се настанети во мес-
тото на привремениот престој во странство; 

4) југословенските иселеници." 

3. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
„2а. Упатство за спроведување на одредбите од точ. 1 

и 2 на оваа одлука пропишува сојузниот секретар за фи-
нансии." 

4. Оваа одлука влегува во сила на 4 јули 1984 година. 

Е. п. бр. 266 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковић, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Новинско-издавачка и графичка радна организација 

„Привредни преглед" - Белград; 
- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 

особени заслуги во развивањето и унапредувањето на тео-
риската и применетата механика, со што е сторен значаен 
придонес за стопанскиот напредок на земјата 

Савез друштава за механику Југославије - Белград 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бировљев Милорада Милорад; 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Чесник Јакоба Јанко, Крстуловић Луке Драго; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Репац-Вранић Милутина Вера; 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
- по повод долгогодишната револуционерна работа, 

а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани за слободата и независноста на земјата, како и за зна-
чаен придонес за изградбата на социјалистичкото самоуп-
равно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

.Цвијетић Лазара Никола; 
- по повод шеесетгодишнината на животот и долго-

годишната револуционерна работа, а за особени заслуги 
во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и не-
зависност на нашата земја, како и за значаен придонес за 
изградбата на социјалистичкото самоуправно општество 

Гачић Ђоке Васо; 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Булајић Ђуре Никола, Чубрило Симе Ђоко, Јусуфо-

вић Алема Смајо, Каменко Давида Драган, Карабеговић-
-Гагић Спахе Изета, Лазаревић Обрада Петар; 
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- за покажана лична храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Подгорац-Косић Васе Живка; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод осумдесетгодишнината на постоењето, а 
за заслуга и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО Дувански комбинат - Титоград, ООУР Производ-

ња и обрада дувана - Бар. 
- за особени заслги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува за општиот напредок на земјата 

ѕ СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Кликовац Алексе Рајко; 
- за покажана лична храброст во борбата против не-

пријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Ивановић Рада Милован, Јанковић Сава Драго; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по повод педесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги во заштитата од пожари и во ширењето на пожар-
никарството, со што е сторен придонес за социјалистичка-
та изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасне друштво - Плесмо, Новска; 
- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 

заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на 
населението и во унапредувањето на здравствената 
служба 

Дом здравл>а - Лабин; 
- за долгогодишна активност, заслуги во Народноос-

лободителното движење и придонес за унапредување на 
односите меѓу црквата и државата 

Друштво свећеника „Св. Мирила и Метода** - Пазин; 
- по повод стогодишнината на постоењето, а за за-

слуги во развивањето на културно-забавниот живот и за 
придонес на ширењето на музичката култура на граѓаните 

Градска глазба - Вировитица; 
- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 

заслуги и успеси постигнати во заштитата, рехабилитаци-
јата и образованието на слепите лица 

Међуопћинско удружење слијепих - Карловац; 
- по повод седумдесетгодишнината на постоењето, а 

за заслуги во омасовувањето и развивањето на фудбалски-
от спорт и за придонес на унапредувањето на физичката 
култура 

Ногометни клуб „Динара" - Книн; 
- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 

заслуги во основното образование и социјалистичкото 
воспитување на младите генерации, како и за придонес на 
ширењето на просветете и културата 

Основна школа „14. травањ" - Осијек - ООУР одгоја 
и основног образовања „Браћа Гуштин" Вишњевац; 

- по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги во развивањето на планинарскиот спорт и за при-
донес на негувањето на традициите на Народноослободи-
телната борба 

Планинарско друштво „Јапетнћ" - Самобор; 

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
„Поуње" творница трикотаже - Костајнице; 

- по повод седумдесетгодишнината на животот и до-
лгогодишната револуционерна работа, а за особени заслу-
ги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и 
независност на земјата, како и за значаен придонес за из-
градбата на социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Фрнтић-Влашић Рока Бешка, Трбојевић Сима Мане; 
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 

братството и единството меѓу нашите народи и народно-
си 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Андрић-Каузларић Антуна Неда, Марушнћ-Шегота 
Ивана Меланка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Јурас Луиђа Мишко, Топић Илије Анте; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
ГржетиЋ-Бабић Лазара Наталија, Крилић Јуре Ан-

дрија, Рађан Мије Томо, Тићац Ивана Орфео; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Думић-Жафран Тома Анкица, Мандарић Божа Анте; 
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 

братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кармелић Мате Винко, Посавец Јосипа Перо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бреговац Драгана Здравко, Калчић Шиме Шиме, 

Шантић Филипа Јосип; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић-Лалов Ђуре Љубица; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јурјевић Миле Фрањо; 
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Од С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Бак Јохана Розина; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Попова Трендо Бота, Тозија Димко Фана; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето и напредувањето на 
стрелечкиот спорт, за успеси постигнати на натпреварите, 
како и за значаен придонес за ширењето на братството и 
единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Стрелачки савез Словеније - Љубљана; 

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во унапредува-
њето на свињогојството, со што е сторен значаен придо-
нес за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Агроемона" - Домжале - ООУР Свињогојство -

Ихан; 
- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

„Велинка" - Фабрика хемијских производа - Љубл»а-
на; 

- по повод седумдесет и петгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работа-
та од значење за стопанскиот напредок на земјата 

ХП „Колинска" - прехрамбена индустрија - Љубља-
на; 

- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 
а за заслуги во омасовување^ и развивањето на кајакар-
скиот спорт и за успеси постигнати на натпреварите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кајакашки клуб „Сошке електране" - Нова Горица; 
- по повод педесет и петгодишнината на постоењето, 

а за заслуги во негувањето на хорското пеење и за придо-
нес на развивањето на културно-забавниот живот 

Мушко певачко друштво „Тим" - Лашко; 
- по повод сто дваесет и петгодишнината на постое-

њето, а за заслуги во основното образование и воспитува-
ње на младите генерации, како и за придонес на ширењето 
на просветете и културата 

Основна школа Сол кан Нова Горица; 
- по повод педесет и петгодишнината на постоењето, 

а за заслуги во развивањето на планинарскиот спорт, и за 
придонес на негувањето на традициите на Народноосло-
бодителната борба 

Планинарско друштво - Лашко; 
- по повод триесетгодишнината на излегувањето, а 

за заслуги во унапредувањето на рударството, геологијата 
и металурината и за придонес на воздигнување™ на 
стручни кадри 

Рударско-металуршки зборник - Љубљана; 

- по повод седумдесетгодишнината на постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето на спортот, 
и физичката култура и за придонес на ширењето на про-
гресивни идеи 

Савез спортских друштава „Слован" - Љубљана; 
- за долгогодишна успешна работа, заслуги во за-

штитата од пожари и во ширењето на пожарникарството, 
со што е сторен придонес за социјалистичката изградба, на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ватрогасне друштво Оплотница; 

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

Шумско газдинство - Постојна; 
- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 

а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

Прехрамбени комбинат „Жито" - Љубл»ана; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Јенко Матеј Марјан, Павличић Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Конвалинка Константина др Косгја, Перме Ивана 

Душан, Плетерски Иван Јанко, Репинц Валентина Иван, 
Шкрк Грацијана Бојан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Логар Јакоба Милан, Прегељ Јожефа Франц, Шибеља 

Франца Франц, Шуштершић Јанеза Франце, Шваб Драго 
Митја; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кошир Ивана Иван; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кавчич Јанеза Јоже, Шибел>а Франца Франц; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Папич Јанеза Антон, Пирц Андреја Алојз; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Брадач-Дремељ Ивана Ангела, Кулник-Можина 

Јоже Људмила, Ловец Антона Антон; 
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Од С Р С р б и ј а 

- за исклучителни научни достигања во селекцијата, 
семенарството, гаењето и искористувањето на пченка и за 
значаен придонес на унапредувањето на производството 
на пченка кај нас и во светот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Радна организација Институт за кукуруз „Земун По-

ље" - Земун Поље; 
- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Металопрерађивачка и електроиндустрија „Слобо-

да" - Чачак 
- по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за 

особени заслуги во развивањето на фудбалскиот спорт и 
за успеси на натпреварите, како и за придонес на ширење-
то на прогресивни идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фудбалски клуб „Раднички" - Ниш; 
- по повод сто седумдесет и петгодишнината на по-

стоењето, а за особени заслуги во основното образование 
и воспитување на младите генерации, како и за придонес 
на ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Вук Стефановић Караџић" - Доњи 
Милановац; 

- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги во развивањето на масовната физичка 
култура и спортот кај студентската младина 

Универзитетски савез организација за физичку култу-
ру - Белград; 

- по повод стогодишнината на рибарството, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Рибарско газдинство „Београд" - Белград; 
- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

Грађевинска радна организација „Дом" - Белград, 
Радна организација за израду модне конфекције 

„Узор" - Ваљево; 
- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 

а за особени заслуги во образованието на стручни кадри и 
за значаен придонес на унапредувањето на текстилната 
индустрија. 

Виша текстилна школа - Београд; 
- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 

заслуги во унапредувањето на архивската служба и за при-
донес на проучувањето на историјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Међуопштински историјски архив - Шабац; 
- по повод триесет и петгодишнината на постоењето, 

а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
ОУР ИМР - ООУР Ливница „Победа" - Белград; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Радојчић Ђура Милан, Вукман Ивана др Већеслав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Даниловић Љубомира Новак 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Батута-Шиник Миле Љубица, Ћирковић Радована 

Марко, Дајић Паја Мићо, Дрљача Симе Милан, Ердеља-
нов Петра Иван, Јеленковић Маринка др Милун, Латино-
вић Миле Жарко, Лазић Војина Момчило, Ломпар-Рех-
бергер-Котник Душана Марија, Милошевић-Обрадовић 
Сима Милица, Новитовић Радича Видоје, Павловић Гојка 
Ђуро, Ракас-Ристић Бошка Љубица, Спасојевић Радоша 
Милутин, Шупица Николе Петар, Војиновић Илије Мир-
ко, Живојновић Душана Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Зекавица Милана Љубомир; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Рашета Ђукана Лазо; 

Од С А П К о с о в о 

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Текстилна индустрија „Принтекс" - Призрен; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

- по повод стогодишнината на постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во музејската дејност и 
за придонес на ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

РО Градски музеј - Сомбор; 

- за заслуги во омасовувањето и развивањето на ра-
кометниот спорт и за успеси постигнати на натпреварите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

„Југовић" - рукометни клуб - Каћ; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шинковић Јаноша Јанош; 
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- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Стојковић Саве Живка, Шћепановиќ Николе Душан, 

Зрнић Николе Миле. 

Бр. 90 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

350. Закон за измени на Кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југос-
лавија 895 

351. Одлука за прогласување на изборот и за обја-
вување на составот на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 896 

352. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за бројот на членовите на Советот на Мемо-
ријалниот центар „Јосип Брз Тито" 896 

353. Одлука за разрешување и именување заме-
ник-гувернер на Народната банка на Југосла-
вија 896 

354. Одлука за именување заменици на сојузниот 
општествен правобранител на самоуправува-
њето 897 

355. Одлука за избор на членови на Советот на 
федерацијата 897 

356. Одлука за избор на претставник и заменик на 
претставникот на Собранието на СФРЈ во 
Конкурсната комисија за избор на директор 
на Југословенскиот регистар на бродовите 897 

Одлука за именување претседател на Уреду-
вачкиот одбор на Гласилото на Собранието 

I на СФРЈ од редот на делегатите во Собрани-
ето на СФРЈ 897 

358. Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Народната банка на Југославија за 1983 
година 898 

359. Одлука за потврдување на Финансискиот 
план на Народната банка на Југославија за 
1984 година 898 

360. Заклучоци на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ по повод 
на разгледувањето на материјалите за еко-
номската положба на туристичкото стопан-
ство 898 

361. Заклучоци на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ по повод 
на разгледувањето на материјалите некои ос-
новни проблеми во градежништвото и индус-
тријата на градежни материјали 899 

362. Заклучоци на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ по повод 
на расправата за остварување на претпостав-
ките за најбрз развој на САП Косово 901 

363. Заклучоци на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ за функци-
онирањето на трговската мрежа во земјата и 
во странство 902 

364. Заклучоци на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ за Програ-
мата на мерките и активностите со кои треба 
да се поддржи финансиската консолидација 
на стопанството, банките и другите корисни-
ци на општествени средства 903 

365. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на условите под кои делегатите во Собрание-
то на СФРЈ можат да остваруваат надомест 
на личниот доход во постојан месечен износ 904 

366. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за плаќање камата на девизите што граѓани-
те ги држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог 904 

Одликувања 905 
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