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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседател-

ството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1986 ГОДИНА 
Се прогласува Буџетот на Федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-

ниот собор од 28 декември 1985 година. 

П бр. 524 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерација за 1986 година ги содржи: 
1) изворните приходи на федерацијата, во вкупен износ од од 663.730,000.000 динари; 
2) вкупните расходи, со средствата на текуштата буџетска резерва и износот што се издвојува во постојаната буџет-

ска резерва на федерацијата, во износ од 1,103.390,400.000 динари; 
3) разликата помеѓу викупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата, во из-

нос од 439.660,400.000 динари; 
4) придонесите на републиките и на автономните покраини, во вкупен износ од 439.660,400.000 динари. 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 250,000.000 динари од изворните приходи на феде-

рацијата предвидени за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата 
за 1986 година. 

Член 3 
Приходите по видови, форми и потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во двата подбиланси на 

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година, во следните износи: 

П О Д Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
Класификационен 

број 
на фор- на пот-
мата на формата 
прихо- на прихо-
дите дите 

Износ 

I. ПРИХОДИ на потформата на на формата на 
приходите приходите 

1 

03-1 
03-1-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за 
вршење на услуги 
Данок на промет на производи 
Дел на основниот данок на промет 388.200,000.000 

388.200,000.000 

Вкупно вид 03. 388.200,000.000 

2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

06-1 
06-2 

08-1 

06-2-2 

06-2-3 
06-2-4 

08-1-1 

08-1-2 
08-1-3 
08-1-4 

08-1-5 
08-1-6 
08-1-7 

08-1-8 

Ввд 06. Царина и други увозни давачки и лежарина 
Царина 
Посебни увозни давачки 
Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезени стоки 
Посебна давачка за царинско евидентирање 
Лежарина за стоки сместени во царински магазин 

80.134,900.000 
15.115,700.000 

6,600.000 

Вкупно вид 06. 

156.142,800.03 
95.257,200.01 

251.400,000.0С 

125.372,000.00 
Вид 68. Приходи од други општествено-политички заедници 
Придонеси на републиките и автономните покраини 
Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцегови- 17.371,800.000 
на 
Придонес од Социјалистичка Република Македонија 7.439,578.000 
Придонес од Социјалистичка Република Словенија 19.736,614.000 
Придонес од Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини 30.192,928.000 
Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 32.468,263.000 
Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 2.646,034.000 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на 14.917,505.000 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово 599,278.000 

Вкупно вид 08. 125.372,000.000 

Вкупно приходи за распоред (вид 03, 06, 08) 764.972,000.000 

Класификационен 
број 

распоред-распоред-
на група на под-

група 

Износ 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ распоредна распоредна група 
подгрупа 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена само-
заштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 
02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата 

година 764.972,000.000 

Вкупно основна намена 02 

Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите 
и расходите на средствата за финансирање на Југословен-
ската народна армија 

764.972,000.000 

764.972,000.000 

764.972,000.000 

П О Д Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

Квалификационен 
број 

на фор- на пот' 
мата формата 

на прихо- на при-
дите ходите 

Износ 

I. ПРИХОДИ на потформата 
на приходите 

на потформата 
на приходите 

1 

Вид 05. Такси 
05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 
05-1-2 Царински такси 
05-1-3 Други сојузни административи такси 

05-3 Судски такси 

4.500,000.000 
340,000.000 
79,900.000 

4.919,900.000. 

100.000 

Вкупно вид 05. 4.920,000.000 
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07-2 

07-4 

08-1 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на ор-
ганите на управата и други приходи 
Приходи на органите на управата 

07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 
Вкупно вид 07. 

12.500,000.000 

8-1-1 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници 
Придонеси од републиките и од автономните покраини 
Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
08-1-3, Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија без авто-

номните покраини 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-

на 

24.549,400.000 
9.808,100.000 

56.773,100.000 

86.851,000.000 
93.396,100.000 

42.910,700.000 

Вкупно вид 08. 

12.500,000.000 

6.710,000.000 
19.210,000.000 

314.288,400.000 

314.288,400.000 

Вкупни приходи за распоред (вид 05, 07, 08) 338.418,400.000 

Квалификационен 
број 

распоред-распоред-
на на 

група подгрупа 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Износ 

распоредна распоредна група 
подгрупа 

1 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства што работниците ги стекнуваат како доход на ра-
ботната заедница 
Средства за лични доходи , 23.127,535.000 
Средства за заедничка потрошувачка 377,860.000 
Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите и делегатите 1.092,024.000 
Други посебни намени 23.412,250.000 
Средства за општи општествени потреби 20.038,850.000 

01-1 

01-2 
01-3 

04-2 

01-1-1 
01-1-2 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-3 

Вкупно основна намена 01. 

04-2-1 

Основна намена 04. Трансферни средства на други општес-
твено-политички заедници 
Дополнителни средства 
Дополнителни средства на буџетите на републиките и авто-
номните покраини 41.917,600.000 

23.505,395.000 

3.580,481.000 
44.543,124.000 

71.629,000.000 

41.917,600.000 

Вкупно основна намена 04. 41.917,600.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на опште-
ствените дејности 

05-9 Пензиско-инвалидско осигурување 154.892,900.000 
05-11 Боречко-инвалидска заштита 34.782,700.000 

Вкупно основна намена 05. 189.675,600.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
06-2 Општествено-политички организации 2.716,500.000 
06-11 Надомест на Службата на општественото книговодство 394,800.000 
06-12 Друго 23.000,000.000 

Вкупно основна намена 06. 26.111,300.000 
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1 2 3 4 5 

07-1 
07-2 

Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска резерва 
Текушта буџетска резерва 

250,000.000 
859,900.000 

Вкупно основна камена 07. 1.109,900.000 

08-4 
08-4-2 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и 
други потреби од интерес за федерацијата 
Обврски по кредити 
Долгорочни обврски од поранешните години 7.975,000.000 

7.975,000.000 

Вкупно основна намена 08. 7.975,000.000 

Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на средствата 
за фиансирање на другите функции и обврски на федерација-
та, како и за резерви на федерацијата во 1986 година 338.418,400.00С 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износ од 764.972,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите на 

средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1986 година, се распоредуваат: 

Број на 
позиција 

Распо- Основна и поблиска намена Износ Број на 
позиција редна 

група и 
подгрупа 

Позиција Основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена само-
заштита 

02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата 
година 
Вкупна основна намена 02. 

764.972,000.000 
764.972,000.00С 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1. 764.972,000.00С 

Член 5. 
Расходите во износ од 338.418,400.000 динари, што се искажани по основи намени во Подбилансот на приходи 

те и расходите а средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федера 
цијата во 1986 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи: 

Број на Распо-
позиција редна 

група и 
. подгрупа 

Основна и поблиска намена Износ 

Позиција Основна намена 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Глава 1. Претседателство 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 182,141.000 
2 01-2 Средства за материјални трошоци 2,590.000 
3 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 34,666.000 
4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,430.000 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

28 01-1-1 
29 01-2 
30 01-3-1 

31 01-3-2 

32 01-3-2 
33 01-3-2 
34 01-3-2 
35 01-3-2 
36 01-3-2 
37 01-3-2 
38 01-3-2 
39 01-3-2 

40 01-3-2 
41 01-3-2 
42 01-3-2 
43 01-3-2 
44 01-3-2 
45 01-3-2 
46 01-3-2 
47 01-3-2 

48 01-3-2 

49 ' 01-3-2 
50 01-3-2 

51 01-3-2 

Патни трошоци 2,730.000 
Поштенско - телеграфски и телефонски трошоци 2,884.000 
Канцелариски материјал 5,500.000 
Трошоци за репрезентација 1,176.000 
Патувања и посети 91,636.000 
Надомест на надворешните соработници 86.000 
Претплата на службени весници, списанија и печат 1,092.000 
Трошоци за изработка на ордени и одликувања 36,000.000 
Трошоци за услуги 70.000 
Надомест за ненормирано работно време 1,170.000 
Набавка на службени и работни облеки 666.000 
Дополнување на опремата и инвентарот 6,500.000 
Опремување и уредување на службени станови 420.000 
Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поре-
док . 168.000 
Трошоци на Советот за народна одбрана 150.000 
Вкупно основна намена 01 . 
Вкупно Глава 1. 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-3 

372,075.000 
372,075.000 

Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на 
Претседателството на СФРЈ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 87,325.000 
Средства за материјални трошоци ^ 60,732.000 
Патни трошоци во земјата и во странство 134.000 
Дополнение на инвентарот 1,008.000 
Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 70,850.000 
Лични доходи на сезонските работници 840.000 
Надомест за работа на надворешни соработници 900.000 
Трошоци за одржување и користење на репрезентативните 
вили на Бриони 170,000.000 
Вкупно основна намена 01. 391,789.000 

Вкупно Глава 2. 391,789.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27) . 763,864.000 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 779,758.000 
Средства за материјални трошоци 17,080.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите 614,907.000 
Средства од 4% за станбена изградба на личните доходи и 
на другите лични примања на функционерите 24,597.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 44,492.000 
Надомест за работа подолга од полното работно време 16,500.000 
Надомест на надворешни соработници 1,999.000 
Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела 140,000.000 
Набавка на домашни и странски книги 460.000 
Претплата на службени листови, билтени и списанија 5,600.000 
Издавање на стенографските белешки 6,916.000 
Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, инфор-
мации, билтени и други собраниски материјали 10,920.000 
Трошоци за парламентарни делегации 39,643.000 
Трошоци за репрезентација 1,937.000 
Набавка на облека и обувки 4,587.000 
Услуги извршени од други 6,300.000 
Трошоци за одржување на возниот парк 48,546.000 
Трошоци на печатницата 45,881.000 
Набавка на опрема и адаптација 17,860.000 
Партиципација за зачувување на основната музејска постав-
ка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ 5,000.000 
Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг по-
трошен материјал 138,880.000 
Трошоци за работа на посебните комисии 1,392.000 
Титов фонд за стипендирање на млади работници и на ра-
ботнички деца на Југославија 1,050.000 
Уредување и меблирање на станови за службени потреби 3,520.000 
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52 01-3-2 Трошоци за спроведување на избори и отповици 
Вкупно основна намена 01. 

140,000.060 

53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 52) 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 80,805.000 
Средства за материјални трошоци 2,535.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на ; 
функционерите и на лицата со посебен статус 59,123.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,405.000 
Патни трошоци во земјата 500.000 
Патни трошоци во странство 50.000 
Претплата на информативни материјали и друго 1,430.000 
Трошоци за репрезентација 60.000 
Набавка на облека 500.000 
Набавка на опрема, 500.000 
Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53 до 62) 

63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 

78 

79 

80 

81 
82 

83 

84 
85 
86 

87 

88 

89 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 399,302.000 
01-2 Средства за материјални трошоци 65,283.000 
01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 85,200.000 
01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 4,560.000 
01-3-2 Надомест на надворешни соработници 860.000 
01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница 10,000.000 
01-3-2 Патни трошоци во странство 153,400.000 
01-3-2 Набавка на опрема и резервни делови 27,255.000 
01-3-2 Средства за потребите на работата на Комисијата на СЕВ 12,515.000 
01-3-2 Трошоци за репрезентација 9,800.000 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 39,650.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 1,510.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 1,350.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за пра-

шања на општественото уредување 8,890.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни од-

носи 4,010.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за сто-

пански развој и економска политика 6,000.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за човекова-

та средина и просторното уредување и станбени и комунал-
ни работи 6,365.000 

01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односите со 
верските заедници 1,159.000 

01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија 545.000 
01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет зџ. меѓународна про-

грама на геолошката корелација 2,000.000 
01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хид-

ро лошка програма 5,544.000 
01-3-2 Стипендии 222.000 
01-3-2 Уредување и опремување на службени станови 15,000.000 
01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита 

од загадување на морето и водите на внатрешните пловни 
патишта 5,872.000 

01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и 
технологија, образование и култура и физичка култура 2,886.000 

01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачките проекти 
и научните студии 169,000.000 

01-3-3 Средства на работа на Фондот на солидарноста со неврза-
ните земји и со земјите во развој 2,401.000 
Вкупно основна намена 01. 
Вкупно Глава 1. 
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90 
91 
92 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

Глава 2. Служба за персонални работи 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фу-
нкционерите на располагање и на лицата со посебен статус 
Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 2. 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

93 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
94 01-2 Средства за материјални трошоци 
95 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
96 01-3-3 Средства што за определени потреби се пренесуваат на Ју-

гословенската народна армија 
Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 3. 

13,608.000 
840.000 

67,884.000 

34,991.000 
850.000 

17,160.000 

80,000.000 

82,332.000 

82,332.000 

133,001.000 

133,001.000 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 

104 
105 

106 
107 
108 
109 
110 

111 
112 
113 

114 
115 
116 

117 
118 
119 
120 
121 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито" 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 160,884.000 
Средства за материјални трошоци 70,000.000 
Патни трошоци во странство 1,038.000 
Дополнение и набавка на инвентар 20,000.000 
Трошоци за изложбена дејност 7,100.000 
Трошоци за текушто и инвестиционо одржување 48,700.000 
Надомест за работа во деновите на државните празници и 
ненормирано работно време 500.000 
Надомест за работа на надворешните соработници 1,000.000 
Трошоци за работа и одржување на Титовата родна куќа 
Кумровец 4,500.000 
Набавка на опрема за OHO, ОСЗ и ЦЗ 9,413.000 
Трошоци за стручно образование 200.000 
Трошоци за научниот собир „Тито и неврзаните" 10,000.000 
Средства за одржување на островот Ванга 57,222.000 
Трошоци за издавачка дејност 11,050,000 
Вкупно основна намена 01. 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

401,607.000 

Вкупно Глава 4. 401,607.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 63 до НО) 1.657,519.000 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фу-
нкционерите 
Надомест за одвоен живот од семејството 
Трошоци на постапката 
Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд 
на Југославија" 
Патни трошоци во странство 
Патни трошоци во земјата 
Набавка и дополнение на опремата 
Трошоци за престој на делегации 
Трошоци за репрезентација 
Вкупно основна намена 01. 

64,466.000 
6,400.000 

40,514.000 
1,440.000 
1,586.000 

4,500.000 
1,000.000 
2,100.000 
3,000.000 

100.000 
200.000 

125,306.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 111 до 121) 125,306.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

122 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
123 01-2 Средства за материјални трошоци 
124 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 
125 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
126 01-3-2 Издавање на „Збирка на судски одлуки" 
127 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
128 01-3-2 Патни трошоци во странство 
129 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народностите 
130 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на општес-

твените односи и појави 
131 01-3-2 Трошоци на судската постапка 
132 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 
133 01-3-2 Текушто одржување на зградата и инвентарот 
134 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 
135 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
136 01-3-2 Награди и надомести на судии - поротници 
137 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 122 до 137) 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

67,200.000 
9,500.000 

36,884.000 
960.000 
850.000 
350.000 
455.000 
300.000 

520.000 
100.000 

1,400.000 
200.000 
600.000 
160.000 
300.000 
100.000 

138 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
139 01-2 Средства за материјални трошоци 
140 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 
141 01-3-2 Надомест за одвоен живот од смејството 
142 01-3-2 Патни трошоци во странство 
143 01-3-2 Преведување на судски списи од странски и на странски ја-

зици 
144 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на општес-

твените односи и појави 
145 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
146 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 
147 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
148 01-3-2 Набавка на опрема 
149 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. i 

31,125.000 
2,340.000 

21,514.000 
720.000 

1,236.000 

80.000 

70.000 
203.000 
780.000 

56.000 
130.000 

3 0 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 138 до149) 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

150 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
151 01-2 Средства за материјални трошоци 
152 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на ф-

нкционерите 
153 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
154 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната постапка и застапува-

њето во земјата 
155 01-3-2 Трошоци за водење на парници во странство и патни тро-

шоци 
156 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 
157 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
158 01-3-2 Трошоци за состаноци 
159 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

21,906.000 
1,600.000 

5,968.000 
240.000 

400.000 

1,150.000 
200.000 
20.000 

250.000 
10.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 150 до 159) 31,744.000 



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 75 - Страна 2207 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ-
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

160 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
161 01-2 Средства за материјални трошоци 
162 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 
163 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
164 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 
165 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 
166 01-3-2 Набавка на опрема 
167 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
168 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

18,498.000 
1,770.000 

7,965.000 
480.000 
190.000 

10.000 
100.000 
35.000 
3 0 . 0 0 0 

29,078.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 160 до 168) 29,078.000 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

169 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
170 01-2 Средства за материјални трошоци 
171 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
172 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
173 01-3-2 Трошоци за работа на повремените членови на Советот 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 169 до 174) 

33,152.000 
1,400.000 

240.000 
200.000 
100.000 

35,592.000 

35,592.000 

РАЗДЕЛ И. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НИ РАБОТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

175 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците ' 1.520,575.000 
176 01-2 Средства за материјални трошоци 30,000.000 
177 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 74,938.000 
178 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 2,184.000 
179 01-3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни-

те празници 5,880.000 
180 01-3-2 Трошоци за репрезентација 2,688.000 
181 01-3-2 Трошци за делегации 47,040.000 
182 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Коми-

сијата за кодификација на меѓународното право 7,000.000 
183 01-3-2 Трошци за консултации и состаноци на групата неврзани 

земји 12,000.000 
184 01-3-2 Трошоци за учество на домашни делегации на Конференци-

јата за европска безбедност и соработка 12,000.000 
185 01-3-2 Експлоатација на опремата на радиоврските 120,000.000 
186 01-3-2 Трошоци за привремено сместување 9,380.000 
187 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 8,000.000 
188 01-3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 5,174.000 
189 01-3-2 За потребите на документацијата 150,000.000 
190 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 156,750.000 
191 01-3-2 Стручна обука на кадрите за службата на врските 910.000 
192 01-3-3 Средства за работа на дипломатските и конзуларните прет-

ставништва во странство 15.386,950.000 
193 01-3-3 Замена на патните исправи на југословенските граѓани во 

странство 36,600.000 
194 01-3-3 Физичко и техничко обезбување 17,000.000 
195 01-3-3 Изработка на публикации и документи за надворешната по-

литика 6,814.000 
196 01-3-3 Разни помошта во согласност со принципите на меѓународ-

ната солидарност 4,200.000 
197 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 350,000.000 
198 01-3-3 Стручно образование на кадрите 11,200.000 
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199 

200 

01-3-3 

01-3-3 

Учество на СФРЈ во финансирање на мировните сили на 
ООН на Блискиот Исток 
Средства за научноистражувачка работа 
Вкупно основна намена 01. 

55,300.000 
180,000.000 

18.482,583.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции 175 до 200) 18.482,583.000 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

201 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
202 01-2 Средства за материјални трошоци 
203 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-

ционерите 
204 01-3-2 За определени потреби 
205 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
206 01-3-2 Школување на кадрите 
207 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите за посебни намени 
208 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 
209 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
210 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 
211 01-3-2 Надомест за ноќна работа 
212 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатреш-

- ните работи од надлежноста на сојузните органи на управа-
та 

213 01-3-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци 
214 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
215 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата 

Вкупно основна намена 01. 

3.294,200.000 
450,000.000 

2,800.000 
900,000.000 
107,800.000 
22,400.000 
78,540.000 
11,900.000 
17,000.000 
9,000.000 

21,616.000 

39,200.000 
8,400.000 

30,000.000 
100,000.000 

5.092,856.000 

Вкупно Глава 1. 5.092,856.000 

Глава 2. Институт за безбедност 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

216 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 484,809.000 
217 01-2 Средства за материјални трошци 180,000.000 
218 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-

ционерите 7,280.000 
219 01-3-2 За определени потреби 298,600.000 
220 01-3-2 Школување на кадри 9,500.000 
221 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на работниците и ед-

нократна помош според член 51 од Законот за вршење на 
внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 3,000.000 

222 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите 20,000.000 
223 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 3,000.000 
224 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
225 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 1,000.000 
226 01-3-2 Трошоци на Центарот за образование на работниците 6,860.000 
227 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатреш-

ните работи од надлежноста на сојузните органи на управа-
та 1,500.000 

228 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 6,000.000 
229 01-3-3 Средства за трошоците на Институтот за безбедност во 

врска со давање услуги на службите за безбедност во земјата 
и на трети лица во земјата и во странство 100,000.000 
Вкупно основна намена 01. 1.122,549.000 

Вкупно Глава 2. 1.122,549.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 201 до 229) 6.215,405.000 
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РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

230 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 286,472.000 
231 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и 

организации 377,860.000 
232 01-2 Средства за материјални трошоци 23,912.000 
233 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-

ционерите 2,303.000 
234 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,200.000 
235 01-3-2 Средства за топол оброк 772,000.000 
236 01-3-2 Патни трошоци во странство 10,000.000 
237 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 11,400.000 
238 01-3-2 Курсни разлики 375,541.000 
239 01-3-2 Членарини на меѓународните организации 3.573,590.000 
240 01-3-2 Соработка со меѓународните финансиски организации 600.000 
241 01-3-2 За определени потреби 7.334.000ч 
242 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во органите на 

федерацијата 7.789,982.000 
243 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земјата 14,500.000 
244 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на општественото кни-

говодство 17,300.000 
245 01-3-3 Трошци на закуп на Амбасадата на Етиопија 1,080.000 
246 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 91.000 

Вкупно основна намена 01. 13.265,165.000 

Основна намена 01. Трансферни средства на други оштестве-
но-политички заедници 

247 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна 
Гора 

248 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 
Вкупно основна намена 04. 

1.968,100.000 

39.949,500.000 
41.917,600.000 

249 

250 

251 
252 

253 

05-9 

05-9 

05-9 
05-9 

05-9 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општес-
твените дејности 

Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско ' 
и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покритие на 
дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување 1.733,800.000 
Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смис-
ла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за 
пензиите на борците 13.408,000.000 
Средства за валоризација на воените пензии 11.873,000.000 
Дополнителни наменски средства за покритие на дефицитот 
во Фондот на пензиското осигурување на воените лица 46.452,000.000 
Ненамирени обврски од поранешните години 757,400.000 
Вкупно основна намена 05. ^ ^ ^ 74.224,200.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 

254 06-11 Надомест за покритие на трошоците на Службата на оп-
штественото книговодство за работите на евиденција, рабо-
тите на контрола и информативно-аналитичките работи 394,800.000 

255 06-12 Средства за материјални резерви 15.000,000.000 
256 06-14 Нестопански инвестиции 8.000,000.000 

Вкупно основна намена 06. 23.394,800.000 

Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата 

257 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федерацијата 
258 07-2 Текушата буџетска резерва 

Вкупно основна намена 07. 

250,000.000 
859,900.000 

1.109,900.000 
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Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и 
други потреби од интерес за федерацијата 

259 08-4-2 Обврски по странските заеми и за национализираниот 
странски имот 210,600.000 

260 08-4-2 Преземени обврски на САП Косово за отплата на странски-
от заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац" 1.400,000.000 

261 08-4-2. Средства за покритие на курсните разлики од поранешните 
години 1.654,600.000 

262 08-4-2 Средства за отплата на меѓународните средства за сообра-
ќајници за територијата на СР Црна Гора 1.190,000.000 

263 08-4-2 Придонес на Меѓународното здружение за развој (IDA) 119,000.000 
264 08-4-2 Членски влог за Интерамериканската банка 550,500.000 
265 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој 349,300.000 
266 08-4-2 Посебно зголемување на улогата на СФРЈ во капиталот на 

Меѓународната банка за обнова и развој 665,000.000 
267 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на меѓународната банка 

за обнова и развој 1.365,000.000 
268 08-4-2 IV општо пополнување на средствата на Африканскиот 

фонд за развој 231,000.000 
269 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Заедничкиот фонд за примарни 

производи 240,000.000 
Вкупно основна намена 08. 
Вкупно Глава 1. 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

270 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 294,000.000 
271 01-2 Средства за материјални трошоци 14,364.000 
272 01-3-2 Надомест за работа на хонорани соработници во девизните 

инспекторати на републиките 42.000 
273 01-3-2 Патни трошоции на девизните инспектори во земјата 7,274.000 
274 ,01-3-2 Закупи и одржување на деловните простории 7,315.000 
275 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,800.000 
276 01-3-2 Набавка на опрема 840.000 
277 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 
278 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 

Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 2. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 230 до 278) 

326,697.0С 

326.697.0С 

162.213,362.0С 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НА ТРГОВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

279 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 225,998.000 
280 01-2 Средства за материјални трошоци 14,250.000 
281 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 2,527.000 
282 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 784.000 
283 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрасци за 

спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим 235.000 
284 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 9,000.000 
285 01-3-2 Надомест за преведување од странски јазици на разни 

стручни материјали и странски публикации 168.000 
286 01-3-2 Набавка на облека и обувки 126.000 
287 01-3-2 Дополнение и замена на опремата \ 1,127.000 
288 01-3-2 Трошоци на програмите за усовршување на работниците 280.000 
289 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 284.000 

Вкупно основна намена 01. -254,779.01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 279 до 289) 254,779.01 
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РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОП-
ШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

290 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 134,000.000 
291 01-2 Средства за материјални трошоци 9,000.000 
292 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 2,695.000 
293 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 
294 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 
295 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 700.000 
296 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,600.000 
297 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 90.000 
298 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со анали-

ч зата и прогнозата на стопанските движења 14,000.000 
299 01-3-2 Набавка на опрема 2,500.000 
300 01-3-3 работи во врска со народната одбрана 110.000 

Вкупно основна намена 01. 166,235.000 

Вкупно глава 1. 166,235.000 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

301 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
302 01-2 Средства за материјални трошоци 
303 01-3-2 Надомест за продолжена работа и за работа во денови на 

државните празници 
304 01-3-2 Патни трошоци во странство 
305 01-3-2 Надомест на овластени организации и стручни лица за 

вршење контрола на квалитетот на производите што се уве-
зуваат 

306 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 
307 01-3-2 Закупи 
308 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 
309 01-3-2 Надомест за вештачење и експертизи 
310 01-3-2 Набавка на опрема 
311 01-3-2 Набавка на стручни публикации 
312 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 
313 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
314 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
315 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 

Свега основна намена 01. 

156,436.000 
5,600.000 

420.000, 
50.000) 

1,350.000 
1,700.000 
3,500.000 

20.000 
1,000.000 

530.000 
450.000 

12,000.000 
12.000 

480.000 
1,300.000 

184,848.000 

Вкупно глава 2. 184,848.000 

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

316 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
317 01-2 Средства за материјални трошоци 
318 01-3-2 Надомест За одвоен живот од семејството 
319 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 
320 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
321 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опре-

ма 
322 01-3-2 Студии, анализи и списанија 
323 01-3-2 Стипендии 
324 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

187,975.000 
20,500.000 

1,000.000 
5,366.000 

60.000 

1,600.000 
1,000.000 

192.000 
150.000 

217,843.000 

Вкупно глава 3. 217,843.000 
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Глава 4. Сојузен завод за цени 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

325 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 53,641.000 
326 01-2 Средства за материјални трошоци 3,500.000 
327 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 160.000 
328 . 01-3-2 Набавка на опрема 1,000.000 
329 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Советот 4,160.000 
330 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на заедниците за 

цени на републиките и покраините 200.000 
331 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 
332 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали во врска со разработ-

ката на претстојните подзаконски прописи 170.000 
333 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народностите 90.000 
334 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01. 

Вкупно глава 4. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 290 до 334) 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУД-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01. Средства за рад органа управе 

335 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 80,196.000 
336 01-2 Средства за материјални трошоци 2,900.000 
337 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 2,678.000 
338 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 
339 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 3,500.000 
340 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 
341 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и документи 40.000 
342 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 107.000 
343 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи 1,500.000 
344 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотни 

односи 120,000 
345 01-3-2 За определени потреби 142,768.000 
346 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународните состаноци и 

други потфати 187.000 
347 01-3-3 Работи во врска со народната добрана 

Вкупно основна намена 01. 
41.000 

234,977.0(Х 

Вкупно Глава 1. 234,977.001 

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната 
управа 4 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

348 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22,128.000 
349 01-2 Средства за материјални трошоци 600.000 
350 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 
351 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 
352 01-3-2 Набавка на стручна литература 20.000 
353 01-3-2 Трошоци за стручна образование на работниците на сојуз-

400.000 ните органи и сојузните организации 400.000 
354 01-3-2 Трошоци за издавање на билтен на Заводот 400.000 
355 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 

Вкупно основна намена 01. 
26.000 

23,884.00 

Вкупно глава 2. 23,884.00 
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356 
357 
358 
359 

360 

361 
362 

363 
364 

365 

366 

367 

368 
369 

370 

371 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 
Основаа намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Набавка на стручна литература 

Материјални трошоци во врска со издавање и чување на до-
кументационен и информационен материјал 
Трошоци за работа на електронскиот сметач 
Трошоци за изработка на проекти на информациониот сис-
тем 
Набавка на опрема 
Специјализации - стручно усовршување во странство 
Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 3. 

372 01-1-1 
373 01-2 
374 01-3-1 

375 01-3-2 
376 01-3-2 
377 01-3-2 
378 01-3-2 
379 01-3-2 

380 01-3-2 

381 01-3-2 

382 01-3-2 

383 01-3-2 
384 01-3-3 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични дохоци на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на функ-
ционерите 
Претплата за печат, списанија и публикации 
Трошоци за престој на странски гости и публицист 
Посети на странски новинари во придружба 
Школување на новинари од неврзаните земји 
Издавање на билтени и трошоци за одржување на конферен-
ции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Со-
јузниот ивршен совет 
Извршување на програмата на меѓународните врски на Со-
јузот на новинарите на Југославија 
Трошоци за работа на Советот на општествениот систем за 
информирање на СФРЈ 
Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа 
на информирањето меѓу неврзаните земји 
Дополнение и замена на опремата 
Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп 
на изданија за Југославија на странски јазици,(информатив-
но-документарни филмови, фотоинформации, Изложби, по-
себни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошо-
ци за транспорт на информативно-пропаганден материјал 

75,721.000 
6,750.000 

3 0 0 . 0 0 0 
3 , 0 0 0 . 0 0 0 

310.000 
4,000.000 

320.000 
3,460.000 
2,000.000 

166,681.000 
8,670.000 

2,548.000 
2,660.000 
8,260.000 
2,514.000 
9,400.000 

6,202.000 

2,680.000 

1,400.000 

350.000 
110.000 

63,820.000 

95,861.000 

95,861.000 

Глава 4. Финансирање на програмите за работа 
на самостојните институции и организации 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на Инсти-
тутот за споредбено право 12,000.000 

01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање услуги на 
работниците во сојузните органи 4 3,000.000 

01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на Музе-
јот на револуцијата на народите и народностите на Југосла-
вија 55,000.000 

01-3-2 Средства за Наградата АВНОЈ 7,980.000 
01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пија-

де" 8,000.000 
01-3-2 Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот 

на Јосип Броз Тито 350.000 
01-3-2 Наградата „Едвард Кардељ" 2,700.000 

Вкупно основна намена 01. 89,030.000 

Вкупно Глава 4. 89,030.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 335 до 371) 443,752.000 
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385 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети за странство 155,120.000 
386 01-3-3 Радиопрограма за странство 396,200.000 
387 01-3-3 Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 2,808.000 
388 01-3-3 Новинско-агенциски услуги 1.008,770.000 
389 01-3-3 Трошоци за изработка на „Филмски новости" 70,000.000 
390 01-3-3 Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност на-

менета за нашите работници и иселеници во странство 33,600.000 
391 01-3-3 Информисање на странската јавност преку радиото и теле-

визијата 23,040.000 
392 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Београд 42,140.000 
393 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 18,700.000. 
394 01-3-3 Општонародната одбрана и општествената самозаштита во 

системот на јавното информирање 30,940.000 
Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 372 до 394) 

2.056,613.000 

2.056,613.000 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 
ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

395 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 161,400.000 
396 01-2 Средства за материјални трошоци 9,000.000 
397 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-

ционерите 2,272.000 
398 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 1,750.000 
399 01-3-2 Патни трошоци во странство 5,200.000 
400 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисиите и на сора-

ботниците 250.000 
401 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Комитетот 600.000 
402 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,200.000 
403 01-3-2 Трошоци на реализација на Програмата за работа на Коми-

сијата на СИС за нуклеарна енергија 700.000 
404 01-3-2 Изработка на студии и анализи 400.000 
405 01-3-2 Дополнение на опремата 520.000 
406 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 

Вкупно основна намена 01. 184,792.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 395 до 406) 184,792.000 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

407 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 403,628.000 
408 01-2 Средства за материјални трошоци 8,000.000 
409 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните станици 30,800.000 
410 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функ-

ционерите 2,490.000 
411 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството 1,500.000 
412 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на растени-

јата 300.000 
413 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита за добито-

кот 120.000 
414 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посебни комисии 700.000 
415 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа на ве-

теринарството и заштитата на растенијата 4,300.000 
416 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шу-

марството 4,300.000 
417 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 950.000 
418 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и за подготвување на 

прописи од областа на ветеринарството и заштитата на рас-
тенијата 3,300.000 

419 01-3-2 Надомест на надворешни соработници во областа на зашти-
тата на растенија на граничните премини . 500.000 

420 01-3-2 За следење на движењето на карантински болести и штетни-
ците во областа на заштитата на растенијата 1,600.000 

421 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време во 
областа на ветеринарството на граничните премини 400.000 

422 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време во 
областа на заштитата на растенијата на граничните преми-
ни 600.000 
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423 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на вове-
5,500.000 дување во производство на семе на посадочен материјал 5,500.000 

424 01-3-2 Надомест на надворешни соработници за вршење на ветери-
750.000 

425 01-3-2 
нарска контрола на границата 750.000 

425 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и техники во 
земјоделството и шумарството во согласност со политиката 

4,500.000 на економскиот развој во 1986 година 4,500.000 
426 01-3-2 Обработување и печатење на упатства за спроведување на 

2,300.000 прописите и мерките од надлежноста на федерацијата 2,300.000 
427 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и 

2,200.000 конгреси заради унапредување на земјоделството 2,200.000 
428 01-3-2 Следење на утврдувањето и спроведувањето на соработката 

со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети, а посебно 
1,200.000 со земјите во развој 1,200.000 

429 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 1,000.000 
430 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на активните суп-

700.000 станции на пестицидите 700.000 
431 01-3-2 Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Ко-

митетот 900.000 
432 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 600.000 
433 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на растенија-

та и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на 
растителни болести и штетници 1,500.000 

434 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 900.000 
435 01-3-2 Учество во изработката на иницијативната програма за ут-

врдување на причинителите и за преземање мерки за сана-
900.000 ција на масовното сушење на поважни видови дрвја 900.000 

436 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на државните праз-
ници во областа на ветеринарството на граничните премини 850.000 

437 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за 
2,300.000 земјоделство за аграрна политика 2,300.000 

438 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на државните праз-
ници во областа на заштитата на растенијата на граничните 
премини 1 850.000 

439 01-3-2 Трошоци на инспекцијата на Комитетот при прегледот на 
извозните кланици 700.000 

440 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на авиони за гаснење 
на шумските пожари 779,000.000 

441 01-3-2 Учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во 

442 01-3-2 
стопанството и шумарството на Југославија" 400.000 

442 01-3-2 Трошоци за одржување на деловните простории на гранич-

443 
ните станици 1,000.000 

443 01-3-2 Трошоци за печатење на билтен за состојбата и движењето 
1,000.000 

на заразните болести на животните 700.000 
444 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-

ка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и 
земјоделство (ФАО) 3,506.000 

445 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 1,300.000 
Вкупно основна намена 01 1.277.044.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 407 до 445) 1.277,044.000 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

446 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 145,601.000 
447 01-2 Средства за материјални трошоци 14,225.000 
448 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 2,418.000 
449 01-3-2 Изработка на технички прописи 1,300.000 
450 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 1,200.000 
451 01-3-2 Патни трошоци во странство 9,880.000 
452 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисиите и на надво-

решните соработници 400.000 
453 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 3,000.000 
454 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 2,300.000 
455 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар врз рабо-

ти од интерес за федерацијата 7,640.000 
456 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
457 01-3-2 Средства за определени потреби 500.000 
458 01-3-2 Трошоци за седници на Комитетот 988.000 
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459 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југос-
ловенските граѓани привремено вработени во Секретарија-
тот на Дунавската комисија 975.000 

460 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Тирана 
и обратно 26,416.000 

461 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Малта 
и обратно 29,025.000 

462 01-3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Кипар и 
обратно 29,430.000 

463 01-3-2 Надомест за работа на аеродромите за потребите на безбед-
носта на воздушниот сообраќај 39,022.000 

464 01-3-2 За безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај 240,000.000 
465 01-3-2 За безбедност на пловидбата во речниот собраќај 400,000.000 
466 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 500.000 
467 01-3-2 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работи 

од интерес за федерацијата 90,000.000 
46Ќ 01-3-2 Средства за покритие на обврските за повластено возење во 

патничкиот собраќај 400,000.000 
Вкупно основна намена 01. 1.445,820.000 

Вкупно Глава 1. 1.445,820.000 

ГЛАВА 2. Сојузна управа за контрола на лета-
њето 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата ^ 

469 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.004.110.000 
470 01-2 Средства за материјални трошоци 17,500.000 
471 01-3-2 Трошоци на погонот 789,000.000 
472 01-3-2 Закупи 6,649.000 
473 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 170,365.000 
474 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници 

и за продолжена работа 80,851.000 
475 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 100.000 
476 01-3-2 Трошоци за користење на возилата 35,000.000 
477 01-3-2 Трошоци за осигурање 30,000.000 
478 01-3-2 Патни трошоци во земјата 60,000.000 
479 01-3-2 Трошоци на печатницата 7,000.000 
480 01-3-2 Набавка на облека и обувки 31,850.000 
481 01-3-2 Трошоци за банкарска провизија 23,400.000 
482 01-3-2 Патни трошоци во странство 8,000.000 
483 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работата 7,000.000 
484 01-3-2 Дополнување на инвентарот 6,000.000 
485 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 147,000.000 
486 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 18,510.000 
487 01-3-2 Лекарски прегледи на контролорите, летачите - техничари и 

на возачите 10,000.000 
488 01-3-2 Набавка на учила и учебници за обука 1,000.000 
489 01-3-2 Трошоци за репрезентација 160.000 
490 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 8,000.000 
491 01-3-2 Школување на кадри 20,000.000 
492 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти 9,000.000 
493 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 360.000 

Вкупно основна намена 01. 3.490,855.000 

Вкупно Глава 2 3.490,855.000 

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

494 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 118,684.000 
495 01-2 Средства за материјални трошоци 2,800.000 
496 01-3-2 Надомести за ноќна работа 50.000 
497 01-3-2 Одржување на контролно-мерните центри 2,000.000 
498 01-3-2 Осигурување на имотот 5,500.000 
499 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 700.000 
500 01-3-2 Трошоци на возниот парк 4,000.000 
501 01-3-2 Патни трошоци во земјата 2,500.000 
502 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,467.000 
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504 
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514 
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516 
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521 
522 
523 
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525 
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528 
529 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

Трошоци за учествана XVI пленарно Собрание на CCIR 700.000 
Набавка на облека"и обувки 120.000 
Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елабо-
рати 50.000 
Информативно-документациона обработка на податоци 2,000.000 
Трошоци на текуштото и инвестиционото одржување на 1/6 
од деловниот простор во КМЦ Риека 800.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,500.000 
Адаптација на простории за сместување на сметковната оп-
рема 1,200.000 
Обаврски спрема Меѓународната Унија за телекомуникации 
и други плаќања 3,000.000 
Средства за материјални трошоци на контролно-мерните 
центри 2,000.000 
Трошоци за одвоен живот од семејството 1,500.000 
Работи во врска со народната одбрана 150.000 
Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 3. 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
01-2 Средства за материјални трошоци 
01-3-2 Средства за користење на авиони и автомобили 
01-3-2 Набавка на облека и обувки 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 
01-3-2 Патни трошоци во странство 
01-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 
01-3-2 Патни трошоци во земјата 
01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 
01-3-2 Трошоци за преведување 
01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 
01-3-2 Трошоци за стручно образование 
01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници 
01-3-2 Трошоци за репрезентација 
01-3-2 Надомест за превоз на работници на работа и од работа 
01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

Вкупно Глава 4 

81,536.000 
7,063.000 
8,000.000 
1,170.000 

10.000 
3,700.000 

50.000 
5,460.000 
1,000.000 

15.000 
30.000 
50.000 
50.000 
15.000 

1,538.000 
22.000 

153,721.000 

153,721.000 

109,709.000 

109,709.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 446 до 529) 5.200,105.000 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО 
ИСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01. Средства за работата на органите на 
управата 

530 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 239,400.000 
531 01-2 Средства за материјални трошоци 7,560.000 
532 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фу-

нкционерите 2,548.000 
533 01-3-2 Патни трошоци во странство 8,512.000 
534 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,694.000 
535 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што 

ги придружуваат и трошоци во врска со состаноците и пре-
говорите со странските делегации, дипломатски и други 
претставници 1,176.000 

536 01-3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните стручни 
комисии 1,764.000 

537 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и негови-
те тела за подготовка на здравството за општонародна од-
брана 780.000 

538 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на тру-
дот и на санитарната инспекција 150.000 

539 01-3-2 Определени работи од областа на фармацевтската служба и 
медицинското снабдување од интерес за федерацијата што 
ќе се договараат со соодветните стручни институции 805.000 
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540 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 2,000.000 
541 01-3-2 Надомест на работниците со неполно работно време и на 

надворешните соработници 2,700.000 
542 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време во 

врска со вршењето на санитарен надзор на границата 420.000 
543 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории за граничен сани-

тарен надзор 4,816.000 
544 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните санитарни ин-

спектори 336.000 
545 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни бо-

лести 6,000.000 
546 01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 924.000 
547 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на гра-

) ницата 6,100.000 
548 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 840.000 
549 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 360.000 
550 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 15,478.000 
551 01-3-2 Определени работи од областа на здравствената заштита од 

непосреден интерес за остварување на функцијата на феде-
рацијата, што ќе се договорат од Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита 38,000.000 

552 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и 
. меѓурепубличките води 7,200.000 

553 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за ко-
ординација на работата на сојузните органи врз реализација 
на одлуката на Светската конференција на Меѓународната 
година на жените на ООН 2,016.000 

554 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската здравстве-
на организација 126.000 

555 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенска фармакопеја 2,200.000 
556 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за здравствената ис-

правност на животните намирници и на предметите за оп-
шта употреба 672.000 

557 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-
ка со Меѓународната организација на Обединетите нации за 
помош на децата (УНИЦЕФ) 3,479.000 

558 01-3-3 Финансирање на активностите спрема југословенските ра-
ботници на работа во странство 14,000.000 

559 01-3-3 Средства за првомајски награди 6,848.000 
560 01-3-3 Трошоци за изработка на номенклатура на занимањата 2,360.000 
561 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 336.000 
562 01-3-3 Придонес на Фондот ОН за популациони активности 555.000 
563 01-3-3 Трошоци за подготвување на прописи за помошни лековити 

средства и други придружни прописи на Законот за пушта-
ње на лекови во промет 300.000 

564 01-3-3 Средства за остварување на програмата на активноста и за 
работата на Југословенскиот одбор за декадата на инвали-
дите на ОН 1983-1992 година 3,000.000 
Вкупно основна намена 01. 385,455.000 

Вкупно Глава 1. 385,455.000 

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработува-
њето 

О.сновна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

565 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 70,700.000 
566 01-2 Средства за материјални трошоци 6,313.000 
567 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните југословенско-стран-

ски комисии 2,100.000 
568 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници во 

странство и трошоци за упатување на тие работници во 
странство 5,800.000 

569 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи 907.000 
570 01-3-2 Службена патувања во земјата 1,579.000 
571 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 700.000 
572 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,234.000 
573 01-3-2 Набавка на стручна литература 110.000 
574 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југословенските 

граѓани на привремена работа во странство 2,500.000 
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1 2 3 4 5 

575 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно осановна намена 01. 

89.000 
1 94,032.000 

Вкупно Глава 2. 94.032.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 530 до 575) 479,487,000 

576 
577 
578 

579 
580 
581 
582 

583 

584 
585 
586 
587 
588 

589 
590 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-3 

05-9 

05-11 
05-11 
05-11 
05-11 
05-11 

05-11 
05-11 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-
ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 27.696.000 
Средства за материјални трошоци 1,287.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фу-
нкционерите 2,764.000 
Патни трошоци во странство 2,114.000 
Патни трошоци во земјата 357.000 
Трошоци за одржување на седниците на Комитетот 500.000 
Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските 
борци 35,721.000 
Вкупно основна намена 01. 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на опште-
ствените дејности 

Средства за бенефицирани пензии во смисла на одредбите 
од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на бор-
ците 
Средства за инвалидски примања на воените инвалиди 
Средства за здравствена заштита на воените инвалиди 
Средства за бањско и климатско лекување 
Средства за боречки додаток 
Надомести на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
и на други одликувани лица 
Инвалидски примања во странство 
Средства за изработка на Методологијата за континуирано 
следење на здравствената состојба на борците и воените ин-
валиди 
Вкупно основна намена 05. 

80.668,700.000 
28.717,500.000 

2,688.200,000 
1.947,400.000 

36,100.000 

1.150,200^000 
240,300.000 

3,000.000 

70,439.000 

115.451,400.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 576 до 590) 115.521,839.000 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

591 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
592 01-2 Средства за материјални трошоци 
593 01-3-1 Средства за лични дохоци и други лични примања на фун-

кционерите 
594 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на 

неговите тела 
595 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
596 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ-а 

Вкупно основна намена 01. 

71,089.000 
3,185.000 

1,900.000 

1,040.000 
40.000 

3,000.000 
80,254.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 591 до 596) 80,254.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

597 01т1-1 Средства за лични доходи на работниците 6.440,000.000 
598 01-2 Средства за материјални трошоци 1.221,000,000 
599 01-3-2 Надомест на штета во царинска постапка 850.000 
600 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,300.000 
601 01-3-2 Закупи 42,630,000 
602 01-3-2 Набавка на службена облека и обувка 146,000.000 
603 01-3-2 Осигурување на имот 29,665.000 
604 01-3-2 Посебни мерки на контрола 13,000,000 
605 01-3-2 Награди за откривање на царински прекршоци 5,318.000 
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606 
607 

01-3-2 
01-3-2 

608 
609 
610 

611 
612 
613 
614 
615 

616 
617 
618 

619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 

629 
630 
631 
632 

633 

634 
635 
636 
637 
638 
639 

640 

641 

01-1-1 
01-2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите 
Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

1,115.000 
5,000.000 

ВКУПНА РАЗДЕЛ 24 (позиции 597 до 607) 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 608 до 618) 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 619 до 633) 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-3 

01-3-3 

7.907,878.000 

7.907,878.000 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-
НИРАЊЕ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 187,856.000 
Средства за материјални трошци 14,000.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 5,238.000 
Патни трошоци во странство 3,000.000 
Надомест на надворешни соработници и трошоци за анкети 450.000 
Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
Стручни консултации и советувања 800.000 
Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и 
нивното влијание врз стопанството на Југославија" 5,900.000 
Методолошки истражувања 5,400.000 
Набавка и дополнување на опремата 900.000 
Работи во врска со народната одбрана 160.000 
Вкупно основна намена 01. 224,704.000 

224,704.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 492,800.000 
1 Средства за материјални трошоци 46,475.000 
Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 330.000 
Патни трошоци во странство 3,388.000 
Трошоци за статистички истражувања 3,360.000 
Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци 81,200.000 
Трошоци за издавачка дејност 79,800.000 
Одржување на зградите и инвентарот 2,000.000 
Закупи 18,800.000 
Закуп - лизинг на машини за автоматска обработка на пода-
тоци , 1.203,000.000 
Трошоци за стручно издигнување на кадрите 3,700.000 
Трошоци за меѓународна соработка 280.000 
Партиципација на трошоците за OECD 2,000.000 
Трошоци за подготовкка на Пописот на населението во 1991 
година 2,000.000 
Работи во врска со народната одбрана 600.000 
Вкупно основна намена 01. 1.939,733.000 

1.939,733.000 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТ-
КА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 129,505.000 
Средства за материјални трошоци 16,250.000 
Надомест за одвоен живот од семејството 270.000 
Дополнување и замена на опремата 640.000 
Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија 30,000.000 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-
ка со Организацијата на Обединетите нации за просвета, на-
ука и култура(1ЖЕЅСО) 13,720.000 
Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски 
престој на странски граѓани во Југославија % 223,000.000 
Трошоци за подготовката за заминување на стручњаци, за 
партиципации во платите ва југословенските стручњаци и 
помош во организирањето на Центарот за обука на кадри 
во земјите во развој 74,000.000 
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642 

643 
644 

645 

646 

647 

648 

649 
650 

651 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 

Изработка на студии, експертизи, техничка документација, 
публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за зем-
јите во развој и изработка на филмови, 12,500.000 
Културно-просветна саработка со земјите во развој 20,650.000 
Меѓународен семинар „Универзитетот денес" - учество на 
претставници од земјите во развој 350.000 
Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите коми-
сии, патни трошоци во земјата и во странство 25,900.000 
Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анали-
зи и дрги материјали 930.000 
Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на 
Претставништвото на ООН во Југославија 75.000 
Надомест за вршење на определени работи од надлежноста 
на федерацијата од страна на Југословенскиот библиограф-
ски институт 3,000.000 
Информативна дејност 2,800.000 
Центар за насочување и организација на меѓусебната сора-
ботка на неврзаните земји на подрачјето на науката и техно-
логијата 13,600.000 
Работи во врска со народната одбрана 80.000 
Вкупно основна намена 01. 567,270.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 634 до 651) 567,270.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

652 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
653 01-2 Средства за материјални трошоци 
654 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни 

празници 
655 01-3-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водостојот на 

Дунав 
656 01-3-2 Трошоци за телекомуникационите врски 
657 01-3-2 Патни трошоци во странство 
658 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
659 01-3-2 Дополнување на опремата 
660 01-3-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и на други 

стручни публикации 
661 01-3-2 Финансирање на меѓународната програма по посебни одлу-

ки на СИС („FIERZA", ALPEX", „НОМЗ", „ЕМЕР", „MED-
-POL" и „VITUKI") 

662 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 
663 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
664 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
665 01-3-2 Одржување на моторни возила и гориво 
666 01-3-2 Закупи за деловни простории 
667 01-3-2 Трошоци за стручно насочување и специјализација 
668 01-3-2 Трошоци на координационата група за реализација на опе-

ративните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен 
план произлегуваат како обврска од Конвенцијата за преку-
граничното загадување на воздухот на големи делечини 

669 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01. 

447,048.000 
41,000.000 

25,610.000 

3,600.000 
35,100.000 

2,500.000 
480.000 

2,000.000 

6,000.000 

20,000.000 
14,000.000 
2,500.000 
9,761.000 
3,696,000 

15,000.000 
200.000 

200.000 
320.000 

629,015.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 652 до 669) 629,015.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА . 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

670 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 212,769.000 
671 01-2 Средства за материјални трошоци 13,296.000 
672 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските 

стандарди и техничките прописи 17,182.000 
673 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на јазиците на 

народите и народностите на Југославија 22,000.000 
674 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни вози-

ла 4,500.000 
675 01-3-2 Службени патувања во странство 8,200.000 
676 01-3-2 Службени патувања во земјата 5,070.000 
677 01-3-2 Трошоци за димензионална координација во градењето 700.000 
678 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот на атестирање 6,500.000 
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679 

680 
681 
682 
683 

684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 

702 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-3 

Трошоци за финансирање на проектите на информациониот 
систем 8,000.000 
Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР 9,497.000 
Набавка и дополнување на опремата 10,000.000 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 4,435.000 
Работа во врска со народната одбрана 200.000 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позициии 670 до 683) 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-3 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

Средства за лични доходи на работниците 146,882.000 
Средства за материјални трошоци 11,000.000 
Трошоци за печатење на патентни списи и документација 27,418.000 
Патни трошоци во странство 493.000 
Набавка и дополнување на опремата 7,000.000 
Печатење на патентен гласник 10,000.000 
Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање 1,900.000 
Прием и испраќање на патентна документација 700.000 
Трошоци за издавачката дејност 2,000.000 
Трошоци за информациониот систем 8,000.000 
Трошоци на работата на Советот 130.000 
Одржување и сервисирање на опремата 800.000 
Закупи 6,113.000 
Набавка на стручна литература 3,000.000 
Преврдување на меѓународна патентна документација 117.000 
Трошоци на Сојузниот Координациони одбор за творештво 330.000 
Стручно усовршување и специјализација 500.000 
Трошоци на информациони услуги на Југословенскиот цен-
тар за техничка и научна документација 1,495.000 
Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 684 до 702) 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 

703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 

715 

716 

717 

718 
719 
720 
721 
722 
723 

01-1-1 
01-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 
01-3-2 

Основна намена 01. Средства за работата на органите на уп-
равата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Закупи 
Набавка на жигови и ситен Инвентар 
Трошоци за унапредување на службата 
Патни трошоци во земјата 
Патни трошоци во странство 
Трошоци за меѓународна соработка 
Трошоци за издавање на публикации 
Трошоци за текушто одржување на згради 
Трошоци на телекомуникациските врски 
Изработка на стручно технички прописи, подзаконски акти 
и упатства во областа на метрологијата 
Трошоци за работа на Советот и на работните тела за коор-
динација на работата и остварувањето на соработка во об-
ласта на метрологијата 
Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабора-
ториската опрема и инвентарот 
Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работ-
ниците што работат под посебни услови 
Трошоци за одржување на товарни возила 
Трошоци за репрезентација 
Набавка на заштитна облека и обувки 
Набавка на стручни публикации и литература 
Механографска обработка на податоци 
Трошоци за преведување на јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија, на странски јазици и од странски ја-
зици 

460,415.000 
.34,190.000 

2,377.000 
10,000.000 

800.000 
50,000.000 

1,200.000 
350.000 

2,000.000 
36,000.000 

1,000.000 

800.000 

900.000 

11,000.000 

1,120.000 
10,000.000 

30.000 
1,950.000 
1,000.000 
1,000.000 

500.000 

1 2 3 4 5 
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724 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на 
,приходи 

725 01-3-2 Трошоци за информативната дејност 
726 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјал 
727 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 
728 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
729 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и 

научна документација 
730 01-3-2 Трошоци за изработка на стручен елаборат и студии од об-

ласта на метрологијата 
731 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 703 до 731) 

10,000.000 
260.000 

7,000.000 
3,000.000 

240.000 

1,000.000 

7,000.000 
400.000 

655,532.000 

655,532.000 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа ан органите на упра-
вата 

732 01-1-1 Средствата за лични доходи на работниците 
733 01-2 Средства за материјални трошоци 
734 01-3-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за 

геологија 
735 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Ју-

гославија 
736 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на 

Јогославија 
737 01-3-2 Набавка за опрема 
738 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минералните сурови-

ни и подземните води на СФРЈ и изработка на анализа на 
суровинската база на СФРЈ 

739 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
740 01-3-2 Средства за работи на координирањето на билатералната 

соработка во областа на геолошките истражувања на наша-
та земја со земјите членки на СЕВ 

741 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на стручната документаци-
ја за резултатите од геолошките истражувања 

742 01-3-2 Средства за остварување на соработка со невладини меѓуна-
родни геолошки организации 

Вкупно основна намена 01. 

21,234.000 
1,000.000 

1,500.000 

25,000.000 

700.000 
200.000 

3,250.000 
1,944.000 

800.000 

300.000 
430.000 

56,358.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 732 до 742) 56,358.000 

РАЗДЕЛ 33. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

743 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
744 01-2 Средства за материјални трошоци 
745 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
746 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна 
747 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 
748 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 
749 01-3-2 Патни трошоци во странство 
750 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 743 до 750) 

87,951.000 
12,962.000 

150.000 
560.000 
800.000 

5,596.000 
1,211.000 
3,058.000 

112,288.000 

112,288.000 

РАЗДЕЛ 34. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-

751 01-1-1 Средства за лични доходи 480,073.000 
752 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-

те и опремата 217,059.000 
753 01-3-2 Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз 80,874.000 
754 01-3-2 Трошоци за ,ловство и одржување на ловните објекти што 

ги користи федерацијата 64,000.000 
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755 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското 
стопанство „Копривница", Бугојно 

756 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 
757 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 751 до 757) 

6,000.000 
900.000 

1,368.000, 
850,274.000 

850,274.000 

РАЗДЕЛ 35. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работна на органите на 
управата 

758 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
759 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-

те и опремата 
760 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 15Ѕ до 760) 

60,075.000 

450,000.000 
100.000 

510,175.000 

510.175.000 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛ-
НИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

761 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
762 01-2 Средства за материјални трошоци 
763 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 
764 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 761 до 764) 

168,841.000 
17,000.000 

168.000 
10,640.000 

196,649.000 

196,649.000 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

765 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
766 01-2 Средства за материјални трошоци 
767 01-3-2 Трошоци за франкирање на пошта 
768 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репродукционен 

материјал 
769 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 765 до 769) 

258,672.000 
43,000.000 
14,000.000 

225,200.000 
39,218.000 

380,090.000 

380,090.000 

РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата 

770 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 741,027.000 
771 01-2 Средства за материјални трошоци 32,480.000 
772 01-3-2 Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услу-

ги 829,300.000 
773 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и 

опремата 124,600.000 
774 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкции 126,000.000 
775 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 34,300.000 
776 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 8,000.000 
777 01-3-2 Противпожарна и техничка заштита на објектите 126,000.000 
778 01-3-2 Работна облека, обувки и опрема за заштита при работата 11,800.000 
779 01-3-2 Придонес за користење на градежно земјиште 190,000.000 
780 01-3-2 Транспортни услуги 4,080.000 
781 01-3-2 Трошоци за специјални телефонски врски 17,000.000 
/82 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 

Вкупно основна намена 01. 2.245,187.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 770 до 782) 2.245,187.000 
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РАЗДЕЛ 39. АУТО-СЕРВИС НА САЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

783 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 253,230.000 
784 01-2 Средства за материјални трошоци 2,690.000 
785 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни празници 2,100.000 
786 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други намени 150,276.000 
787 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 35,000.000 
788 01-3-2 Набавка на алати и уреди 462.000 
789 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на народна-

та одбрана 15,820.000 
Вкупно основна намена 01. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 783 до 789) 

459,578.000 

459,578.000 

РАЗДЕО 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ-
ТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

790 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 257,320.000 
791 01-2 Средства за материјални трошоци 16,380.000 
792 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 5,718.000 
793 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 900.000 
794 01-3-2 Патни трошоци во странство 843.000 
795 01-3-2 Стручно усовршување и специјализација на преведувачите 

за странски јазици 1,000.000 
796 01-3-2 Набавка и дополнение опремата 4,250.000 
797 01-3-2 Средства за „усвојување" на банката на термини 1,200.000 
798 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 790 до 798) 

287,711.000 

287,711.000 

РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 

О п ш т е с т в е н о - п о л и т и ч к и о р г а н и з а ц и и 

Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-
те на Југославија 

799 06-2 Меѓународна дејност 10,000.000 
800 06-2 Финансирање на програмата за научна документација од 

меѓународното работничко движење 8,324.000 
801 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности за стран-

ство 14,519.000 
802 06-2 Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип 

Броз Тито" во Кумровец 22,427.000 
803 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 3,500.000 

Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југослвија 

804 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната конфе-
ренција 462,213.000 

805 06-2 Дотација на весникот „Борба" 498,000.000 
806 06-2 За списанието „Југословенски преглед" - српскохрватско из-

дание 12,680.000 
807 - 06-2 За списанието „Меѓународна политика" - српскохрватско 

издание 10,140.000 
808 06-2 За списанието „Жената денес" 3,240.000 
809 06-2 Финансирање на програмата за работа на Советот на СК на 

ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина 12,000.000 
810 06-2 Конференција за развој на месните заедници на Југославија 9,750.000 
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Дотација на Претседателството на Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија 

811 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конференцијата 308,300.000 
812 06-2 Прослава на Денот на младоста 03,^65.000 
813 06-2 Финансирање на меѓународните активности на колективни-

те членови на ССМЈ 4,368.000 
814 06-2 За весникот „Младост" 63,840.000 
815 06-2 За списанието „Идеи" 8,640,000 
816 06-2 За младинскиот фестивал' на трудот 4,032.000 
817 06-2 Други активности 39,200.000 
818 06-2 XII конгрес на ССМЈ 100,480.000 
819 06-2 И фестивал на младината на Меднтеранот 30,390.000 
820 06-2 Меѓународен семинар на младината и студентите „Кумро-

вец 86" 16,000.000 

Дотација на Сојузот на здруженјата на борците од Народно-
ослободителната војна на Југославија 

821 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 124,134.000 
822 06-2 За весникот „4. Јули" 57,600.000 
823 06-2 X Конгрес на СЗБНОВ 39,810.000 

Дотација на Црвениот крст на Југославија 

824 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претседателство-
то 67,500.000 

825 06-2 Служба за потраги 3,419.000 
826 06-2 Членарина на Лигата, МКЦК 12,331.000 
827 06-2 Работи во врска со народната одбрана 2,688.000 
828 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот по-

6,300.000 
829 06-2 

лумесец од земјите во развој и неврзаните земји 6,300.000 
829 06-2 Меѓународни хуманитарни помошти во случај на елемен-

тарни и други масовни несреќи 1,950.000 

Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рам-
ноправност на народите 

830 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 9,125.000 
Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации 
на Југославија 

831 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 1,820.000 

Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Ју-
гославија 

832 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 42,390.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

833 06-2 Трошоци на меѓународните активности на подрачјето на 
физичката култура на Југославија 460,000.000 

834 06-2 Вонредни програми на спортски манифестации, што се из-
вршуваат само во 1986 година 140,000.000 

835 06-2 Средства за СПЕНС 15,000.000 

Народна техника - Сојуз на организациите за техничка кул-
тура на Југославија 

836 f . 06-2 За меѓународни активности во областа на техничката култу-
ра на Југославија 23,425.000 

Противпожарен сојуз на Југославија 

837 06-2 За противпожарна заштиту 3,400.000 
Вкупно основна намена 06. 2.716,500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 799 до 837) 2.716,500.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 6. 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 
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947. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
Се прогласуваат Измени на Буџетот на федерацијата 

за 1985 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 декември 1985 година. 

П бр. 523 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

ИЗМЕНИ НА БУЏЕТОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1985 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84 и 53/85) во член 1 точ-
ка 2 износот: „690.254.500.000" се заменува со износот: 
„697.482,300.000" во точка 3 износот :„253.633,600.000" се 
заменува со износот: „260.861,400.000", а во точка 4 изно-
сот: „243.633,600.000" се заменува со износот: 
„250.861,400.000" . 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на 

Буџетот на федерацијата за 1985 година, во одделот I. 
Приходи, се вршат следните измени: 

1) Во видот 08. Приходи од други општествено-поли-
тички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси 
на републиките и на автономните покраини износот: 
f,243.633,600.000" се заменува со износот: „250.861,400.000", 
во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина износот: 
„33.708,292.000" се заменува со износот: „34.709,791.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Македонија износот: „14.353,577.000" 
се заменува со износот: „14.782,475.000", во потформата на 
Приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Словенија износот: „36.947,095.000" се заменува со изно-
сот: „38.084,927.000", во потформата на приходите 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини износот: „60.317,418.000" се заменува 
со износот: „62.058,065.000" во потформата на приходите 
08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска 
износот: „63.029,154.000" се заменува со износот: 
„64.900,976.000"; во потформата на приходите 08-1-6 При-
донес на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „ 
5.144,594,000" се заменува со износот: „5.297,141.000" во 
потформата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина износот: 
„28.938,302.000" се заменува со износот: „29.798,308.000" 
во потформата на приходите 08-1-8 Придонес на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово износот: 
„1.195,168.000" се заменува со износот: „1.229,717.000" а во 
ставката Вкупно вид 08 износот: „243.633,600.000" се заме-
нува со износот: „250.861,400.000"; 

2) во ставката Вкупни приходи за распоред (видовите 
од 01 до 09) износот: „690.254,500.000" се заменува со изно-
сот: „697.482,300.000". 

Во одделот II. Распоред на приходите, се вршат след-
ните измени: 

1) во Основна намен,а 04. Трансферни средства на 
други општествено-политички заедници, во распоредната 
група 04-2 Дополнителни средства износот: 
„52.734,200.000" се заменува со износот: „59.962,000.000" 
во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства 
на буџетите на републиките и на автономните покраини 
износот:' „52.734,200.000" се заменува со износот: 
„59.962,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 04 
износот: „52.734,200.000" се заменува со износот: 
„59.962,000.000"; 

2) во ставката Вкупно распоредени и ^распоредени 
приходи износот: „690.254,500.000" се заменува со изно-
сот: „697.482,300.000". 

Член 3 
Во член 4 износот: „690.254,500.000" се заменува со 

износот: „697.482,300.000". 
1)Во Разделот 14. Сојузен секретаријат за финансии. 

Глава 1. Секретаријат, Основна намена 04. Трансферни 
средства на други општествено-политички заедници, во 
позицијата 247 Дополнителни средства на Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина, износот: 
„14.311,000.000" се заменува со износот: „15.802,400,000", 
во позицијата 248 Дополнителни средства на Социјалис-
тичка Република Македонија износот: „6.522,900.000" се 
заменува со износот: „7.202,560.000", во позицијата 249 
Дополнителни средства на Социјалистичка Република 
Црна Гора износот: „5.382,100.250" се заменува со изно-
сот: „5.943,040.000", во позицијата 250 Дополнителни 
средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
износот: „25.468,200.000" се заменува со износот: 
„29.964,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 04 
износот: „52.734,200.000" се заменува со износот: 
„59.962,000.000", во ставката Вкупно Глава 1 износот: 
„108.914,888.000" се заменува со износот: „116.142,688.000", 
а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 231 до 281) изно^ 
сот: „109.092,151.ООО" се заменува со износот: 
„116.3 Ј9.951.000". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

948. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 
1985 година. 

П бр. 525 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Илијаз Куртеши, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утврдени во 

Буџетот на федерацијата за 1986 година (во натамошниот 
текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царина и дуги увозни 
давачки, од СОЈУЗНИ такси, од дел од основниот данок на 
промет на производи од приходите што со својата дејност 
ги остваруваат органите и организациите на федерација-
та, од придонесот на републиките и на автономните по-
краини и од други приходи што се остваруваат врз основа 
на сојузните закони. 

Член 2 
Средствата од царина и други увозни давачки, од дел 

од основниот данок на промет на производи, приходите 
што со својата дејност ги остваруваат единиците и устано-
вите на Југословенската народна армија и од придонесите 
на републиките и автономните покраини за финансирање 
на Југословенската народна армија се уплатуваат на по-
себна сметка кај Службата на општественото книговод-
ство и служат за финансирање на Југословенската народ-
на армија. 

Придонесот на републиките и автономните покраини 
за финансирење на Југословенската народна армија се уп-
латува на посебна сметка кај Службата на општественото 
книговодство, на начинот и во роковите што ќе ги пропи-
ше функционерот кој ракводи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите. 

Член 3 
Придонесот на републиките и автономните покраини 

за финансирање на други функции и обврски на федераци-
јата, како и за резерви на федерацијата, републиките и ав-
тономните покраини го уплатуваат секој месец во височи-
на на една дванаесеттина од годишниот износ, во рокови-
те утврдени за распоредување на приходите на Буџетот. 

Ако одделна република, односно автономна покраи-
на не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 
на овој член во височината определена во тој став, 
Службата на општественото книговодство по налог на 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена 
од денот кога го примила налогот, разликата помеѓу една-
та дванаесеттина од годишниот износ на придонесот и на 
уплатениот износ на придонесот во претходниот месец ќе 
ja пренесе од остварените приходи на републиката, однос-
но на автономната покраина во корист на соодветната 
потформа на приходите на Буџетот - придонеси на репуб-
ликите и автономните покраини за Буџетот. 

Член 4 
Органите и организациите на федерацијата што со 

својата дејност остваруваат приходи доставуваат до Со-
јузниот секретаријат за финансии извештај за остварените 
приходи. 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да донесе прописи за роковите и начинот на доставување 
на извештаите од став 1 на овој член. 

Член 5 
Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат 

органите и организациите на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот бидат погрешно 
наплатени или наплатени во износ поголем од пропиша-
ниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот из-
нос ќе се врати првенствено врз товар на формата на при-
ходите на која се уплатени, а ако такви приходи нема - врз 
товар на другите форми приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој 
член донесува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите или 
работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не 
е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ре-
шение за враќање на приходите што органите, односно 
организациите на федерацијата ги остваруваат според по-
себни прописи донесува функционерот кој раководи со тој 
орган, односно организација на федерацијата или работ-
никот што тој ќе го определи. 

Член 6 
Органите и организациите на федерацијата можат да 

преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа 
на сојузен закон и во границите на средствата дозначени 
од Буџетот. 

Член 7 
Средствата на Буџетот се распоредуваат на носите-

лите и корисниците на средствата тримесечно, и тоа во: I 
тримесечје 18%, II тримесечје 22%, III тримесечје 27% и IV 
тримесечје 33% до обезбедените средства во 1986 година. 

Ако врз закон заснованите права на носителите и на 
корисниците на средствата на Буџетот не можат да се на-
мират, се овластува Сојузниот извршен совет да ги зголе-
ми средствата од став 1 на овој член за односните потреби 
во границите на вкупно одобрените средства на тие носи-
тели, односно корисници за 1986 година. 

Член 8 
Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџе-

тот во „Службен лист на СФРЈ", корисниците на средства-
та ќе ги усогласат своите предлози на претсметките на 
средствата и на финансиските планови со височината на 
средствата предвидени за определени намени во Буџетот 
и ќе ги достават до Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 9 
Средствата на Буџетот распордени за работа на орга-

ните и органиазциите на федерацијата ќе се користат: 
1) за лични доходи на работниците и за заедничка по-

трошувачка врз основа на финансискиот план на работна-
та заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема 
врз основа на претсметката на средствата што ја донесува 
функционерот кој ракводи со органот, односно организа-
цијата на федерацијата, ако задачите за кои средствата се 
одобрени непосредно ги извршува органот или организа-
цијата на федерацијата, односно врз основа на програма-
та за користење на средствата за посебни намени што ќе ја 
утврди функционерот кој раководи со органот, односно 
организацијата на федерацијата ако органот или органи-
зацијата на федерацијата не ги извршува непосредно зада-
чите за кои средствата се одобрени. 

Средставта од став 1 точка 2 на овој член, утврдени 
со програмата за користење на средствата за посебни на-
мени, се користат врз основа на решение што го донесува 
функционерот кој раководи со органот односно органиаз-
цијата на федерацијата, односно врз основа на договорот 
што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корис-
ник на средствата. 

Член 10 
Измена на намената и на височината на средствата 

утврдени во Буџетот, по носители и корисници, освен 
средствата за Југословенската народна армија и средства-
та за нестопански инвестиции, врши Сојузниот извршен 
совет, а измена на намената и на височината на средствата 
за работа на Собранието на СФРЈ, односно на Претседа-
телстовото на СФРЈ - Административната комисија на 
Собранието на СФРЈ, односно телото што ќе го овласти 
Претседателството на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и рабо-
тите во органите и организациите на федерацијата за кои 
е предвидено дека ќе вршат прием на работници, односно 
избор или именување на функционери, односно назначува-
ње на раководни работници ќе се користат од денот на 
приемот на работа, односно на изборот или именувањето, 
односно на назначувањето, врз основа на решение на фун-
кционерот кој раководи со сојузниот ој^ган на управата 
надлежен за работи на финансиите. 
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Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на 
личните доходи на работнците, раководните работници и 
на функционерите можат да се користат врз основа на акт 
на Административната комисија на Собранието на СФРЈ 
- за функционерите што ги избира или именува Собрание-
то на СФРЈ и за ракводните работници што ги назначува 
надлежното тело на Собранеито на СФРЈ; врз основа на 
акт на Претседателството на СФРЈ - за неговите членови, 
1за членовите на Советот на федерацијта и за раководните 
работници што тоа ги назначува; врз основа на акт на Со-
јузниот извршен совет - за работниците во органите и ор-
ганизациите на федерацијата и за раководните работници 
што тој ги назначува. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка по-
трошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органите 
и организациите на федрацијата. 

Член 11 
Измена на намената и на височината на средствата 

утврдени во рамките на одделни раздели, односно глави 
на Буџетот врши функционерот кој раководи со органот, 
односно организацијата на федерацијата, во согласност со 
функционерот кој ракводи со СОЈУЗНИОТ орган на управата 
надлежен за работи на финансиите. 

Член 12 
Средствата утврдени во Буџетот за финансирење на 

научноистражувачки проекти и научни студии ќе се корис-
тат врз основа на програма што, по претходно прибавено 
мислење од Одоборот за Буџет на федерацијата на Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ, ја донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 13 
I Средствата предвидени за нестопански инвестиции 
I ќе се користат врз основа на сојузните закони и на одлука-
та за распоредот на средствата за нестопански инвестиции 
утврдени во Буџетот, што ќе ги донесе Собранието на 
СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот ца федерацијата за 
1985 година за нестопански инвестиции4и за замена и до-
полнение на опремата, што се ангажирани а не се потро-
шени до крајот на 1985 година, можат во 1986 година да се 
користат за тие намени. 

Член 14 
Средствата предвидени во Буџетот за курсните раз-

лики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесеч-
но врз основа на барањата на корисниците на средства. 

Член 15 
Средствата на Буџетот што им се распоредени на но-

сителите и на корисниците на средствата, а не се потроше-
ни во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Бу-
џетот најдоцна до 20 јануари 1987 година, на ^споредна-
та група, односно подгрупа на расходите од која се распо-
редени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата на Буџетот што им се распоредени на носите-
лите и на корисниците на средства од член 21 став 2 на 
овој закон, а не се потрошени во годината за која е доне-
сен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 
1987 година, на распоредната група, односно подгрупа на 
расходите од која се распоредени. 

Член 16 
Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на 

пензии на борците од Народноослободителната војна и на 
членовите на нивните семејства што се стекнуваат под по-
поволни услови ќе се намират обврските на федерацијата 
од поранешните години на самоуправните интересни заед-
ници на пензиското и инвалидското осигурување на репуб-
ликите и автономните покраини по решението што го до-
несува функционерот кој ракводи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, по прегледи-
те на пресметките на обврските на федерацијата што ќе ги 
изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат 

за финансии, а преостанатиот износ на средствата ќе го 
распореди, врз основа на предлог од Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди, Сојузниот из-
вршен совет врз самоуправните интересни заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување на републиките и 
автономните покраини, како аконтација за 1986 година. 

Член 17 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на об-

врските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе 
се употребат за исплатување на надоместите на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со превоз на 
патници, за извршените бесплатни и повластени превози 
на лицата на кои тие права им се признати со сојузните 
прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите. 

Член 18 
Во текот на извршувањето на Буџетот не ќе се пре-

сметува камата на износот на ненамирените обврски на 
федерацијата. 

Член 19 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не 

престанува дисциплинската, материјалната и кривичната 
одговорност на фунцкионерот кој раководи со органот, 
односно организацијата на федерацијата или на овласте-
ниот работник за незаконито и несовесно користење и рас-
полагање со средствата на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот 
за уплата на приходот не престанува одогворноста на одо-
ворното лице ако не го пресмета, односно ако неточно го 
пресмета приходот на Буџетот, или ако не го уплати при-
ходот во Буџетот. 

Член 20 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен на над-

лежните тела на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот из-
вршен совет, на извршните совети на собранијата на ре-
публиките и на извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини да им достави, до крајот на месецот, 
извештај за извршувањето на Буџетот за претходниот ме-
сец. 

Заради остварување на функциите на Собранието на 
СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот, Сојузниот 
извршен совет тримесечно го известува Собранието на 
СФРЈ за извршувањето на Буџетот. 

Член 21 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 

1986 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 

31 јануари 1987 година можат да се извршуваат расходите 
за финансирање на Југославенската народна армија и на 
дипломатските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, дополнителните средства за стопански недоволно 
развиените републики и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово и средствата за инвалидско-боречка зашти-
та. 

Приходите на Буџетот од царини и други увозни да-
вачки за стоките увезни до 31 декември 1986 година, дел 
од приходите од основниот данок на промет на произво-
ди, на прометот остварен до 31 декември 1986 година, и 
приходите од придонесите на републиките и автономните 
покраини, што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, 
се уплатуваат во Буџетот за 1986 година. Тие приходи 
можат да им се распоредуваат на носителите и корисници-
те на средствата најмногу до износите што се утврдени во 
Буџетот. 

Член 22 
Средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата 

по стапка најмалку од 4% за плаќање на придонесите за 
станбена изградба од надоместот на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ кои надомест на лич-
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ните доходи остваруваат во постојан месечен износ и на 
личните доходи на функционерите и раководните работ-
ници што ги избира или именува односно назначува Со-
бранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузни-
от извршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај 

i Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Со-
% јузниот извршен совет. 

Надлежните тела за станбени прашања на Собрание-
то на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ, како и на Со-
јузниот извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот 
за користење на средствата од став 1 на овој член. 

Член 23 
Приходите што ќе ги остварат органите и организа-

циите на федерацијата по основа на вратените депозити 
на инвестициите и по основа на вратените средства 
здружени за изградба на енергетски објекти, се уплатуваат 
во Буџетот. 

Средствата што ќе се остварат со наплата на аморти-
зацијата на опремата во становите за службени потреби 
на органите и организациите на федерацијата и средства-
та остварени со рефундација во врска со користењето на 
становите за службени потреби на органите и организаци-
ите на федерацијата, давателите на тие станови на корис-
тење да можат да ги користат во текот на годината за ис-
тите намени. 

Член 24 

Заради обезбедување на законито и правилно из-
вршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финан-
сии врши непосредна контрола на наплатувањето на при-
ходите и потрошокот на средствата за одделни намени, 
како и на финансиското и материјалното работење на ко-
рисниците на средствата на Буџетот. 

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја 
врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

Под непосредна контрола на наплатувањата на при-
ходите и потрошокот на средствата за одделни намени, во 
смисла на став 1 од овој член, се подразбираат: 

1) контрола на пресметувањето и уплатувањето на. 
приходите на федерацијата; 

2) контрола на пресметувањето, исплатувањето и на-
менското користење на средствата на Буџетот, освен на 
средствата за финансирање на Југословенската народна 
армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 
на овој член се утврдат незаконитости, односно неправил-
ности, ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи: 

1) на обврзникот на уплатата на изворните приходи 
на федерацијата - во оставениот рок да ги уплати во Буџе-
тот неуплатените приходи на федерацијата; 

2) на корисникот на средствата - да ги врати во Буџе-
тот ненаменски потрошените, односо незаконито исплате-
ните средства на Буџетот и да преземе други мерки за от-
странување на утврдените незаконитости, односно непра-
вилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решени-
ето го донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите или 
лицето што тој ќе го овласти и тоа е конечно во управната 
постапка. 

Решението со кое е определена мерка уплата на неуп-
латениот приход на федерацијата и враќање на средства 
во Буџетот го извршува службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-сметката, односно друга 
сметка на должникот. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот ин-
спектор е должен на надлежниот орган да му поднесе при-
јава заради преземање мерки поради повреда на прописи-
те. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

949. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

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

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на-
Соборот на републиките и покраините од 28 декември 
1985 година. 

П бр. 538 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО-
ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федераци-

јата за 1986 година се утврдува во износ од 
1,103.390,400.000 динари. 

Член 2 
Средствата за делумно покритие на вкупниот обем 

на расходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година 
ќе се обезбедат од изворните приходи на федерацијата, во 
износ од 663,730,000.000 динари. 

Член 3 
Разликата меѓу износот на вкупниот обем на расхо-

дите од член 1 на овој закон и износот на изворните при-
ходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ од 
439.660,400.000 динари, ќе се обезбеди од придонесите на 
републиките и автономните покраини. 

Член 4 
Обврските на федерацијата по основа на отплатата 

на кредитите користени за финансирање на федерацијата 
во 1979 година врз основа на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата 
за 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), во 
1980 година врз основа на Законот за утврдување на вкуп-
ниот обем на расходите на Буџетот на федерациајта за 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), во 1981 
година врз основа на Законот за утврдување на вкупниот 
обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80), како и обврски-
те на федерацијата по девизното задолжување на федера-
цијата од 1983 година ќе се исплатат во 1990 година во 
износите што требаше да се исплатат во 1986 година. 

Член 5 
Обврските на федерацијата за исплата на купоните 

што втасуваат за наплата во 1986 година по обврзниците 
на федерацијата, издадени врз основа на Законот за пре-
сметување и намирување на курсните разлики во работе-
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њето на банките по девизните влогови на граѓаните во 
1973 и 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр 50/75 и 
62/77), Законот за покритие на курсните разлики по девиз-
ните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за 
периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/79), Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/72), Законот за утврдува-
ње на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79 
и 71/80), како и купоните на обврзниците на федерацијата 
што втасаа за наплата во 1982 година, а се одложени со За-
конот за утврдување на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/81 и 64/82) ќе се исплатат во 1990 година 
во износите што требаше да се исплатат во 1986 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

950. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

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

ЗА 1985 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ут-

врдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1985 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 декември 1985 година. 

П бр. 544 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА-
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
I Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1985 година 
! („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84 и 53/85) во член 1 из-

носот: „690.254,500.000" се заменува со износот: 
„697.482,300.000". 

Член 2 
Во член 3 износот: „243.633,600.000" се заменува со 

износот: „250.861,400.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

951. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-

ВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-
конот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година. 

П бр. 526 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за основните права од пензиското и инва-

лидското осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/82 и 77/82) член 106 се менуа и гласи: 

„Член 106 
Валоризација на личните доходи од поранешните го-

дини, во смисла на член 25 од овој закон, ќе се врши 
почнувајќи од 1 јануари 1990 година. 

До рокот од став 1 на овој член валоризација на лич-
ните доходи ќе се врши според просекот на личните дохо-
ди во последната година на работата, со тоа што за ут-
врдување на пензиската основа почнувајќи од 1 јануари 
1987 година ќе се зема во пресметка 25%, од 1 јануари 1988 
година 50%, а од 1 јануари 1989 година 75% од порастот на 
просечните лични доходи во последната година на работа-
та. 

До 31 декември 1986 година валоризација на личните 
доходи од поранешните години според кои, во смисла на 
член 24 од овој закон, се утврдува пензијата, ќе се врши 
според просекот на личните доходи во годината што ќ 
претходи на последната година на работата." 

Член 2 
По член 106 се додава нов член 106а, кој гласи: 

„Член 106а 
На корисниците на пензија кои правото на пензија го 

оствариле од 31 декември 1987 година, повторно ќе им се 
утврди пензиската основа со примена на одредбите на 
член 106 од овој закон, доколку е тоа за нив поповолно." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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952. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА 

НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 
1985 година. 

П бр. 527 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш и9 с. р. 

' З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА 

СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

Член 1 
Во Законот за основните права на воените инвалиди 

и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83) во член 8 став 1 точка 3, на кра-
јот, се брише точката и се додаваат зборовите: ;,и Народ-
ноослободителното движење на Грција од 15 мај 1945 до 8 
јули 1949 година." 

Член 2 
ш 

Во член 11 став 1 по зборот: „задолжителната" се до-
даваат зборовите: „или доброволната". 

Член 3 
Во член 12 став 1 по зборот: „задолжителната" се до-

даваат зборовите: „или доброволната". 

Член 4 
Во член 18 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Како доброволна воена служба се смета вршењето 

на воена обука на жени според одредбите на сојузниот за-
кон со кој се уредува воената обврска." 

Члан 5 
Во член 20 став 1 точка 1 зборовите: „или храненици-

те" се бришат. 
Во точка 2 зборовите: „маштеата, посвоителот и хра-

нителот" се заменуваат со зборовите: „маштеата и посво-
ителот". 

Во став 3 зборот: „жраненикот" се брише, зборовите: 
„посвоителот или хранителот" се заменуваат со зборови-
те: „или посвоителот", а зборовите: „маштеата, посвоите-
лот или хранителот" се заменуваат со зборовите: „машк-
ата или посвоителот". 

Член 6 
Во член 21 став 1 точка 1 зборовите: „и хранениците" 

се бришат. 

Во точка 2 зборовите: „маштеата, посвоителот или 
хранителот" се заменуваат со зборовите: „маштеата или 
посвоителот". 

Член 7 
Во член 23 став 1 точка 4 по зборот: „заштита" се до-

даваат зборовите: „и парични надомести во врска со ос-
тварувањето на здравствената заштита". 

. Член 8 
Во член 26 став 1 зборовите: „задолжителната воена 

служба" се заменуваат со зборовите: „воената служба во 
вооружените сили". 

Член 9 
I 

Во член 27 зборовите: „повреда, озледа или болест 
здобиена под околностите од чл. И до 13" се заменуваат 
со зборовите: „повреда или озледа здобиена под околнос-
тите од чл. 11 и 13, односно умрено од болест здобиена 
под околностите од член 12". 

Член 10 
Член 29 се менува и гласи: 

„Член 29 
Во случај на смрт на воен инвалид, членовите на до-

маќинството со кои воениот инвалид ја живеел последна-
та година на животот, односно лицето кое за воениот ин-
валид се грижело во текот на последната година на него-
виот живот, имаат право на парична помош. 

Лицето што ќе ги превезе посмртните останки на вое-
ниот инвалид што ќе умре надвор од своето живеалиште -
на патот за здравствената организација на здружен труд, 
во таа организација или при враќањето од таа организа-
ција, има право на надомест на трошоците за превоз на 
посмртните останки на воениот инвалид." 

Член 11 
Во член 33 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
„1) вдовица - кога ќе наполни 45 години возраст или 

вдовец - кога ќе наполни 60 години возраст, како и пред 
наполнетите 45 години односно 60 години возраст ако се 
неспособни за стопанисување." 

Во точка 2 зборовите: „посвоеници, пасиноци и кра-
ј н и ц и " се заменуваат со зборовите: „посвоеници и паси-
ноци", а точката на крајот од оваа точка се заменува со 
точка и запирка. 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) лицето од точка 2 на овој став - за време на вон-

редно школување на прва година на виша школа, односно 
на факултет или друга висока школа, под услов на прва 
година студии да е запишано во годината во која заврши-
ло средно училиште и да е невработено.". 

Член 12 
Во член 34 став 1 зборовите: „од член 36 став 2" се за-

менуваат со зборовите: „од член 36 ст. 2 и 3". 
Во став 2 зборовите: „маштеата, посвоителот или 

хранителот" се заменуваат со зборовите: „маштеата или 
посвоителот". 

Член 13 
Во член 35 став 1 по зборовите: „паднат борец и" се 

додава зборот: „умрен". 

Член 14 
Во член 36 став 2 се менува и гласи: 
„Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна 

инвалиднина изнесува 6,51% месечно од основата од став 1 
на овој член." 

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 
„Семејната инвалиднина за еден корисник на семејна 

инвалиднина кој тоа право го остварил како член на семеј-
ството на паднат борец изнесува 13,02% месечно од осно-
вата од став 1 на овој член. 
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Ако право на семејна инвалиднина остваруваат пове-
ќе членови на семејството, за секој соуживател износот на 
семејната инвалиднина од став 2, односно од став 3 на 
овој член се зголемува за 50%." 

Член 15 
Во член 38 став 1 зборовите: „од чл. 5, 6, 8 и 9" се за-

менуваат со зборовите: „од чл. 5,6 и 8", а зборовите: „став 
2" се заменуваат со зборовите: „став 3". 

Во став 2 зборовите: „став 2" се заменуваат со зборо-
вите: „став 3". 

Член 16 
Во член 39 став 1 по зборовите: „без обата родители, 

имаат" се додава запирка и зборовите: „покрај право на 
семејна инвалиднина, и". 

Во став 2 бројот: „17,36" се заменува со бројот: 
„34,72". 

Член 17 
Во член 45 став 1 зборовите: „за социјално осигурува-

ње" се бришат. 

Член 18 
Член 49 се менува и гласи: 

„Член 49 
Месечниот износ на личната, семејната и на зголеме-

ната семејна инвалиднина, на додатокот за нега и помош 
од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток се 
усогласуваат со порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и ро-
ковите за усогласување на тие примања во текот на годи-
ната ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за 
прашања на борците и воените инвалиди. 

Конечно усогласување на месечните парични износи 
од став 1 на овој член се врши на почетокот од наредната 
година, спрема порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во претходната година. 

Разликата помеѓу месечните парични износи од став 
1 на овој член исплатени во претходната година и износи-
те на тие примања утврдени според став 2 од овој член се 
исплатува за целата претходна година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ги утврдува месечните парични износи на личната, 
семејната и на зголемената семејна инвалиднина, на дода-
токот за нега и помош од страна на друго лице и на орто-
педскиот додаток според одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член врз основа на официјалните податоци на сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката." 

Член 19 
Во член 50 став 1 по зборовите: „во валутата и" се до-

дава зборот: „најмалку". 
Став 2 се менува и гласи: 
„Паричните примања во странска валута од став 1 на 

овој, член Сојузниот извршен совет може да ги зголеми зе-
мајќи го предвид порастот на трошоците на животот во 
земјите во кои живеат тие лица, како и односот на порас-
тот на паричните примања на корисниците на истите ос-
новни права со живеалиште во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија според порастот на трошо-
ците на животот во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија." 

Член 20 
Член 51 се менува и гласи: 

„Член 51 
Воен инвалид кој не ги исполнува условите за оства-

рување на правото на здравствена заштита според пропи-
сите во областа на здравството, има според овој закон 
право на здравствена заштита и на паричен надомест во 

врска со остварувањето на правото на здравствена зашти-
та, во обемот пропишан за работниците осигуреници на 
самоуправната интересна заедица на здравството на чие 
подрачје има живеалиште, ако со овој закон не е поинаку 
пропишано." 

Член 21 
Член 52 се менува и гласи: 

„Член 52 
Корисник на семејна инвалиднина, дете на воен инва-

лид од I до VII група што ги исполнува условите од член 
33 став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, брачен другар на воен ин-
валид од I и II група и брачен другар на воен инвалид од 
III и IV група на кој му е признато правото на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице, што не ги исполну-
ваат условите за остварување на правото на здравствена 
заштита според прописите во областа на здравството, 
имаат според овој закон право на здравствена заштита и 
на паричен надомест во врска со остварувањето на право-
то на здравствена заштита во обемот пропишан за работ-
ниците осигуреници на самоуправната интересна заедни-
ца на здравството на чие подрачје имаат живеалиште." 

Член 22 
Член 54 се менува и гласи: 

„Член 54 
На воениот инвалид и на лицето од член 52 на овој 

закон, кои според прописите во областа на здравството 
имаат право на здравствено осигурување, им се обезбеду-
ваат формите на здравствена заштита и парични надомес-
ти во врска со остварувањето на правото на здравствена 
заштита што се пропишани за работниците осигуреници 
на самоуправната интересна заедница на здравството на 
чие 'подрачје имаат живеалиште, кои не се опфатени со 
прописите врз основа на кои имаат право на таа зашти-
та." 

Член 23 
Член 55 се менува и гласи: 

„Член 55 
Ако со прописите со кои се уредува остварувањето на 

надомест на личниот доход за време на привремената 
спреченост за работа е пропишан помал надомест на лич-
ниот доход од основата за надомест, воениот инвалид има 
право на надомест на личниот доход за време на привре-
мената спреченост за работа во височина на 100% од осно-
вата за надомест, ако: 

1) поради болест или повреда привремено е неспос-
бен за работа, односно ако заради лекување и медицински 
испитувања е сместен во стационарна здравствена или 
друга специјализирана организација на здружен труд; 

2) е спречен да работи поради определено лекување 
или медицински испитувања што не можат да се вршат 
надвор од неговото работно време; 

3) е упатен на бањско и климатско лекување; 
4) е изолиран како бацилоносител или поради појава 

на заразна болест во неговата околина." 

Член 24 
Член 56 се менува и гласи: 

„Член 56 
Исплатувачот на надоместот на личниот доход за 

време на привремената спреченост за работа ќе му испла-
ти на воениот инвалид, во случаите на привремена спрече-
ност за работа од член 55 на овој закон, надомест на лич-
ниот доход во височина на 100% од основата за надомест, 
а разликата помеѓу тој износ и надоместот на личниот до-
ход утврдена во согласност со прописите со кои се регули-
ра надоместот на личниот доход ќе се надомести од над-
лежниот орган кој за правата по овој закон решава во прв 
степен." 
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Член 25 
Во член 61 зборовите: „односно во други здравствени 

организации на здружен труд во кои лекувањето се врши 
претежно со природен фактор" се заменуваат со зборови-

в е : „други здравствени организации на здружен труд во 
кои лекувањето се врши претежно со природен фактор, ка-
ко и во организации на здружен труд основани за лекува-
ње, одмор и рекреација на борците и воените инвалиди во 
кои во лекувањето се применува природен фактор". 

Член 26 
Во член 69 став 1 зборовите: „признато поради" се за-

менуваат со зборовите: „признато трајно поради", а збо-
ровите: „признато врз" се заменуваат со зборовите: „при-
знато трајно врз". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Воениот инвалид од став 1 на овој член кој ќе купи 

патничко моторно возило чијашто зафатнина е поголема 
од 1.000 cm3 има право на паричен надомест во износ на 
цената на возилото што ќе го купи, со тоа што тој надо-
мест не може да биде поголем од износот на цената на воз-
илото од став 1 на овој член." 

Во став 3 зборовите: „според одредбата на став 1 од 
овој член" се бришат. 

Член 27 
Во член 70 став 1 се менува и гласи: 
„Во случај на смрт на воен инвалид, лицата од член 

29 став 1 на овој закон имаат право на еднократна помош 
во височина на двомесечниот износ на личната инвалид-
нина на умрениот воен инвалид." 

Став 4 се брише. 

Член 28 
Во член 73 став 2 зборовите: „како и начинот на воде-

ње евиденција за извршените исплати и доставување на 
извештаи за потрошените средства според овој закон" се 
заменуваат со зборовите: „начинот на водење евиденција 
за извршените исплати и дбставување на извештаи за по-
трошените средства според овој закон, како и прекршоци-
те за повреда на тие прописи". 

Член 29 
Член 76 се менува и гласи: 

„Член 76 
Воениот инвалид - странец може да користи право на 

лична инвалиднина, додаток за нега и помош од страна на 
друго лице, ортопедски додаток и постојан инвалидски 
додаток под услов, по основа на оштетувањето на орга-
низмот по кое му е признато тоа својство, да не остварува 
парични примања од странска држава. 

Странецот што ги исполнува условите пропишани со 
овој закон за признавање на правото на семејна инвалид-
нина, зголемена семејна инвалиднина и постојан инвалид-
ски додаток може да ги користи тие права под услов по ис-
тата основа да не остварува парични примања од странска 
држава." , 

Член 30 
Во член 77 ст. 1 и 2 зборовите: „постојан инвалидски 

додаток од" се заменуваат со зборовите: „постојан инва-
лидски додаток од првиот ден на наредниот месец по". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како ден на исполнувањето на условите за оствару-

вање на правата по основа на болест здобиена под окол-
ностите од член 12 на овој закон се смета денот на отпуш-
тањето од вооружените сили". 

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава-
ат нови ст. 5 и 6, кои гласат: 

„Воениот инвалид користи здравствена заштита спо-
ред овој закон и за време од три месеци од денот на пре-
станувањето на својството на воен инвалид. Воениот ин-
валид на кој воениот инвалидитет му е утврден привреме-

но користи здравствена заштита според овој закон и за 
време од три месеци по истекот на последниот ден на пе-
риодот за кој воениот инвалидитет е утврден привремено. 

Членот на семејството на воениот инвалид кој оства-
рил право на здравствена заштита според овој закон ко-
ристи здравствена заштита и за време од три месеци од 
денот на престанувањето на својството на воен инвалид, 
односно од денот,на смртта на воениот инвалид." 

Член 31 
Во член 83 став 1 зборовите: „чл. 78,79,81 и 82" се за-

менуваат со зборовите: „чл. 78, 81 и 82". 

Член 32 
По член 86 се додава нов член 86а, кој гласи: 

\ 
„Член 86а 

Личната, семејната и зголемената семејна инвалид-
нина, додатокот за нега и помош од страна на друго лице, 
ортопедскиот додаток и постојаниот инвалидски додаток 
се исплатуваат во месечни износи, и тоа однапред." 

Член 33 
Во член 88 став 1 се менува и гласи: 
„Правото на семејна инвалиднина и другите права 

според овој закон му престануваат на брачниот другар со 
стапувањето во брак, освен ако тие права ги стекнал по ос-
нова на неспособност за стопанисување - на вдовица пред 
наполнети 45 години возраст односно на вдовец пред на-
полнети 60 години возраст. 

По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„На корисникот на семејна инвалиднина кој правото 

на семејна инвалиднина го стекнал по основа на неспособ-
ност за стопанисување му престанува правото на семејна 
инвалиднина и другите права според овој закон со денот 
на засновањето работен однос, освен ако ги исполнува ус-
ловите во поглед на годините на возраста за остварување 
на правото на семејна инвалиднина во смисла на член 33 
став 1 точка 1 од овој закон." 

Член 34 
Во член 90 став 2, на крајот, се додаваат зборовите: 

„утврден во смисла на член 36 ст. 1 и 2 од овој закон ако 
во поглед на приходот ги исполнува условите за оствару-
вањето на правото на месечно парично примање според 
републичкиот, односно покраинскиот пропис со кој се уре-
дуваат правата на воените инвалиди и на членовите на ни-
вните семејства." 

Член 35 
Во член 95 зборовите: „прогласено за исчезнато" се 

заменуваат со зборот: „исчезнато". 

Член 36 
Во член 96 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Барање за признавање на правото на семејна инва-

лиднина по основа на лицето што умрело од болест здоби-
ена под околностите од член 12 ст. 1 до 3 на овој закон 
може да се поднесе во рок од пет години од денот на 
смртта на тоа лице, а најдоцна во рок од пет години од де-
нот кога е отпуштено од вооружените сили." 

Досегашниот став 2 станува став 3; 

Член 37 
Во член 103 став 1 се менува и гласи: 
„Решението со кое се утврдува воениот инвалидитет, 

правото на лична, семејна и на зголемена семејна инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице, ортопедскиот додаток, постојаниот инвалидски до-
даток, правото на патничко моторно возило и правото на 
здравствена заштита и на парична надомест во врска со 
остварувањето на правото на здравствена заштита донесе-
но по прв степен, подлежи на ревизија." 
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Во став 4, на крајот, точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „освен решението со кое е призна-
то правото на здравствена заштита и на парична надомест 
во врска со остварувањето на правото на здравствена за-
штита". 

Член 38 
Во член 104 став 1 се менува и гласи: 
„Во вршењето ревизија надлежниот орган може да 

даде согласност на решението, може да го поништи или 
укине и самиот поинаку да го реши предметот или да му 
го врати предметот на првостепениот орган на повторна 
постапка." 

Член 39 
Во член 105 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако лекарската комисија од член 100 на овој закон 

упати на медицинско испитување лице на кое се однесува 
решението што е во постапка на ревизија, рокот од став 1 
на овој член почнува да тече од денот кога таа лекарска 
комисија го доставила наодот и мислењето до органот 
што ја врши ревизијата." 

Член 40 
По член 106 се додава нов член 106а, кој гласи: 

„Член 106а , 
Надлежниот орган, по службена должност, води по-

стапка за донесување ново решение за правата на воен ин-
валид на кој процентот на воениот инвалидитет му е ут-
врден привремено, односно правата на корисник на семеј-
на инвалиднина на кој правото на семејна инвалиднина 
му е утврдено привремено по основа на привремената не-
способност за стопанисување. 

Решението од став 1 на овој член има правно дејство 
од првиот ден на наредниот месец по истекот на важноста 
на решението со кое процентот на воениот инвалидитет, 
односно на неспособноста за стопанисување се утврдени 
привремено. 

Ако воениот инвалид, односно корисникот на семејна 
инвалиднина од став 1 на овој член не пристапи на пре-
глед, или на друг начин оневозможи лекарската комисија 
од член 99 на овој закон да даде наод и мислење, ќе се сме-
та дека се откажал од барањето за остварување на правата 
според овој закон и постапката ќе се запре. 

Ако лицето од став 1 на овој член поднесе повторно 
барање за утврдување на процентот на воениот инвалиди-
тет, односно на неспособноста за стопанисување и, по таа 
основа за остварување на правата според овој закон, ново-
то решение има правно дејство од првиот ден на наредни-
от месец од денот на поднесувањето на тоа барање." 

Член 41 
Во член 107 став 5 по зборовите: „лекарска комисија" 

се додаваат зборовите: „од три члена лекари специјално" 
ти . 

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„Воениот инвалид чиешто барање за утврдување на 

нов процент на воениот инвалидитет е одбиено може по-
вторно да поднесе барање за утврдување на нов процент 
на воениот инвалидитет по истекот на две години од де-
нот на донесувањето на решението со кое барањето е од-
биено, а пред истекот на тој рок - во случај на оштетувања 
на организмот утврдени во согласност со став 2 на овој 
член." 

Член 42 
По член 107 се дода нов член 107а, кој гласи 

„Член 107 а 
Одредбите на член 107 од овој закон се применуваат 

во постапка по барање за утврдување на процентот на вое-
ниот инвалидитет што ќе го поднесе лице на кое му пре-
станало својството на воен инвалид поради неисполнува-
ње на условите пропишани со законот за стекнување на 

тоа својство во поглед на процентот на воениот инвалиди-
тет или што ќе го поднесе лице од член 12 ст. 1 и 2 на овој 
закон на кое не му е признато својството на воен инвалид 
поради неисполнување на условите пропишани со закон 
за стекнување на тоа својство во поглед на процентот на 
воениот инвалидитет под услов тоа барање да е поднесено 
во рок од пет грдини од денот на отпуштањето од воо-
ружените сили." 

Член 43 
Во член 108 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Ако предлогот за обнова на постапката е поднесен 

во рок од пет години од денот на доставувањето на реше-
нието на странката, во постапката за обнова се примену-
ваат прописите што важеле во време на донесувањето на 
решението, а ако предлогот е поднесен по истекот на тој 
рок, во постапката за обнова се применуваат прописите 
што важат во време на поднесувањето на предлогот за об-
нова на постапката. 

Правата утврдени со решението донесено во постап-
ката обновена по предлогот на странката припаѓаат од 
првиот ден на наредниот месец од денот на поднесување-
то на предлогот за обнова на постапката." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Фактите врз основа на кои се донесува решение во 

обновата на постапката покрената по службена должност 
се утврдуваат со сите доказни средства поднесени за ут-
врдување на стостојбата." 

Член 44 
Во член 109 втората реченица се брише. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Наодот и мислењето на лекарската комисија од 

член 100 на овој закон можат да послужат како причина за 
обнова на постапката, ако не се употребени во постапката 
за ревизија поради тоа што се дадени по истекот на рокот 
за ревизија на решението, пропишан во член 105 на овој 
закон." 

Член 45 
Во член 112 став 3 по зборот: „извршува" се додаваат 

зборовите: „и исплатата ја одобрува". 

Член 46 
Во член 119 став 2 по зборовите: „став 1 на овој член 

се" се додаваат две точки и зборовите: „трошоците за пе-
чатење на обрасците врз основа на кои се користи правото 
на бесплатно и повластено возење според овој закон и на 
образецот на налогот за исплата на месечните парични 
примања според овој закон". 

Во став 3 по зборовите: „од овој член се и" се додава-
ат зборовите: „трошоците за медицински испитувања из-
вршени по упат на лекарските комисии од чл. 99 и 100 на 
овој закон, како и". 

Член 47 
Во член 127 по зборот: „закон" се бришат запирката 

и зборовите: „односно исправите врз основа на кои тие 
примања се исплатуваат". 

Член 48 
По член 128 се додаваат називот на новата глава Х1а 

и новиот член 128а, кои гласат: 

„Глава Х1а 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 128а 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган во 
републиката, односно во автономната покраина: 

1) ако изврши решение кое подлежи на ревизија пред 
истекот на рокот за ревизија, односно на кое органот над-
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лежен за вршење ревизија не дал согласност, освен ако со 
Орој закон не е предвидено поинаку (член 103 ст. 1 и 4); 

2) ако во рок од осум дена од денот на истекот на ро-
кот за жалба не му го достави решението на органот над-
лежен за вршење ревизија на решението (член 103 став 5); 

3) ако во постапката за ревизија на решението не при-
бави мислење од лекарската комисија од член 100 на овој 
закон (член 104 став 4)." 

Член 49 
Лицето на кое до денот на влегувањето во сила на 

овој закон со правосилно решение му е признато својство-
то на воен инвалид врз основа на оштетување на организ-
мот што го здобило како учесник во Народноослободи-
телното движење на Грција од 15 мај 1945 до 8 јули 1949 
година има од 1 јануари 1986 година својство на воен ин-
валид од војните според Законот за основните права на во-
ените инвалиди и на семејствата на паднатите борци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83). 

Лицето на кое до денот на влегувањето во сила на 
овој закон со правосилно решение му е признато правото 
на семејна инвалиднина како на член на семејството на ли-
це што загинале, умрело или исчезнало како учесник во 
Народноослободителното движење на Грција од 15 мај 
1945 до 8 јули 1949 година, односно како член на семеј-
ството на воен инвалид од I до VII група од став 1 на овој 
член, од 1 јануари 1986 година, корисник е на семејна ин-
валиднина според Законот за основните права на воените 
ивналиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83). 

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член ги задржуваат права-
та што им се признати до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, ако тие права се пропишани со Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 
41/83), и ги користат во обем и под условите пропишани 
со тој закон. 

, Надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина ќе донесе, по службена должност, реше-
нија во смисла на одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон." 

Член 50 
Корисниците на семејна инвалиднина на кои тоа свој-

ство им е признато до денот на влегувањето во сила на 
овој закон како на храненици, односно хранители, го за-
држуваат својството на корисник на семејна инвалиднина 
и го користат тоа право во обемот и под условите што се 
пропишани со Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83). 

Член 51 
Решенијата со кои е признато правото на здравствена 

заштита според Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), донесени до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, надлежниот орган во 
републиката, односно во автономната покраина ќе ги до-
стави до органот надлежен за вршење ревизија во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Надлежниот орган во републиката, односно во авто-
номната покраина кој до денот на влегувањето во сила на 
овој закон не донел решение за правото на здравствена за-
штита на лицата што тоа право го имаат според Законот 
за основните права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 
41/83) ќе го донесе тоа решение во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. Органот над-
лежен за вршење ревизија ќе изврши ревизија на решени-
јата од ст. 1 и 2 на овој член во рок од шест месеци од де-
нот на приемот на решението. 

Члан 52 
Одредбите на чл. 14,15 и 16 од овој з,акон ќе се приме-

нуваат од 1 јануари 1986 година. 

Член 53 
Одредбите на член 18 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1987 година. 

Член 54 
Месечните парични износи на личната, семејната и 

на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток ќе се зголемат од 1 јануари 1986 година за процентот 
на порастот на просечниот месечен личен доход во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 1985 го-
дина. 

Месечните парични износи на личната, семејната и 
на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортоПедскиот дода-
ток, утврдени според одредбата на став 1 од овој член, во 
текот на 1986 година ќе се зголемат за 70% од процентот 
на порастот на просечниот месечен личен доход во таа го-
дина во однос на 1985 година во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во роковите што ќе ги опре-
дели сојузниот орган на управата надлежен за прашања 
на борците и воените инвалиди и така утврдени ќе се ис-
платуваат со важност од 1 јануари 1986 година. 

Месечните парични износи на личната, семејната и 
на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток, утврдени според одредбата на став 1 од овој член, ќе 
се зголемат од 1 јануари 1987 година за процентот на по-
растот на просечниот месечен личен доход во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 1986 година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ги утврдува месечните износи на паричните прима-
ња според одредбите на ст. 1,2 и 3 од овој член врз основа 
на официјалните податоци на сојузната организација над-
лежна за работи на статистиката. 

Член 55 
На воените инвалиди и на корисниците на семејна ин-

валиднина со живеалиште во странство месечните парич-
ни примања според Законот за основните права на воени-
те инвалиди и на семејствата на паднатите борци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. ,68/81 и 41/83) им се испла-
туваат во странска валута најмалку во износите што се ис-
платувани на денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 56 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на Законот за основните права на воените 
инвалиди и на семејствата на паднатите борци. 

Член 57 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

953. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-1 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ. 

НИЦА 1941" 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за основните права на носителите на „Партизан" 
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ска споменица 1941", што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 27 декември .1985 го-
дина. 

П бр. 528 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИ-

ЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во Законот за основните права на носителите на 

„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72,40/73,33/76,32/81,68/81 и 25/85) во член 9 став 
3 зборовите: „од претходното полугодие" се бришат. 

Во став 4 зборовите: „во почетокот на секое полуго-
дие," се бришат. 

Член 2 
Во член 13 зборовите: „од претходното полугодие" се 

бришат. 

Член 3 
Во член 24 став 2 зборовите: „Височината на основа-

та од став 1 на овој член" се заменуваат со зборовите: „Ви-, 
сочината на основата за определување на додатокот кон 
пензијата од чл. 10 и 11 на овој закон". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање се усогласува со порастот на просечни-
от месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, најмалку двапати во текот на годи-
ната. Начинот и роковите за усогласување на таа основа 
во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на упра-
вата надлежен за прашања на борците и воените инвали-
ди." 

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање конечно се усогласува во почетокот на 
наредната година, спрема порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во претходната година. 

Разликата помеѓу износот на постојаното месечно па-
рично примање исплатено во претходната година и изно-
сот на тоа примање определен врз основа на конечното 
усогласување на основата за определување на постојаното 
месечно парично примање според одредбата на став 4 од 
овој член се исплатува за целата претходна година." 

Во став 4, кој станува став 6, зборовите: „според од-
редбите на ст. 2 и 3" се заменуваат со зборовите: „според 
одредбите на ст. 2 ,3 и 4.". 

Член 4 
Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година 
за процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во 1985 година. 

Основата за определување на постојаното месечно 
парично примање утврдена според одредбата на став 1 од 
овој член, во текот на 1986 година ќе се зголемува за 70% 
од процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во 1986 година во однос на 1985 година во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија во роковите 
што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен 
за прашања на борците и воените инвалиди и така утврде-
на ќе се применува со важност од 1 јануари 1986 година. 

Основата за определување на постојаното месечно 
парично примање утврдена според одредбата на став 1 од 
овој член ќе се зголемува од 1 јануари 1987 година за про-
центот на порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
1986 година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ја утврдува височината на основата за определување 
на постојаното месечно парично примање според одред-
бите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјални-
те податоци на сојузната организација надлежна за рабо-
ти на статистиката. 

Член 5 
Одредбите на член 3 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1987 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

954. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРО-

ДЕН ХЕРОЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основните права на лицата одликувани со Ор-
ден на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 го-
дина. 

П бр. 529 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ' 
Радован Влајковнќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО 

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72,21/74,33/76,32/81,68/81 и 25/85) во член 10а став 3 
зборовите: „од претходното полугодие" се бришат. 

Во став 4 по зборовите: „го утврдува" запирката и 
зборовите: „во почетокот на секое полугодие," се бришат. 

Член 2 
Во член 10д зборовите: „од претходното полугодие" 

се бришат. 
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Член 3 
„Член П се менува и гласи: 

„Член 11 
Народниот херој, односно членот на семејството на 

загинат или умрен народен херој има право на годишно 
парично примање во височина на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија од претходната година, зголемен за 25%. 

Правото од став 1 на овој член децата на загинат или 
умрен народен херој го имаат ако тоа право не го оствару-
ва брачниот другар, а родителите - ако тоа право не го ос-
тваруваат брачниот другар или децата. 

Височината на годишното парично примање од став 
1 на овој член ја утврдува, за секоја календарска година, 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за прашања на борците и воените инвалиди 
врз основа на официјалните податоци на сојузната орга-
низација надлежна за работи на статистиката." 

Член 4 
„Член 12 се менува и гласи: 

„Член 12 
Ако народниот херој или членот на семејството на за-

гинат или умрен народен херој е странски државјанин со 
живеалиште во странство, годишното парично примање 
од член 11 став 1 на овој закон се исплатува во странска 
валута. 

Во случај на промена на паритетот на динарот во од-
нос на странската валута, исплата на годишното парично 
примање според одредбата на став 1 од овој член се врши 
во износите на валутата што се исплатувани според овој 
закон до промената на паритетот на динарот." 

Член 5 
Во член 18 став 2 зборовите: „и височината на посто-

јаното месечно парично примање" се бришат, а зборови-
те: „се зголемуваат" се заменуваат со зборовите: „се зголе-
мува". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Височината на постојаното месечно парично прима-

ње се усогласува со порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и 
роковите за усогласување на тоа примање во текот на го-
дината ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен 
за прашања на борците и воените инвалиди." 

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Височината на постојаното месечно парично прима-

ње конечно се усогласува во почетокот на наредната годи-
на, според порастот на просечниот месечен доход во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во прет-
ходната година. 

Разликата помеѓу износот на постојаното месечно па-
рично примање исплатен во претходната година и изно-
сот на тоа примање определен врз основа на конечно усог-
ласената височина на постојаното месечно парично при-
мање според одредбата на став 4 од овој член се исплатува 
за целата претходна година." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, зборовите: 
„според одредбите на ст. 2. и 3" се заменуваат со зборови-
те: „според одредбите на ст. 2, 3 и 4." 

Член 6 
Височината на постојаното месечно парично прима-

ње ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 1985 го-
дина. 

Височината на постојаното месечно парично прима-
ње утврдена според одредбата на став 1 од овој член, во 
текот на 1986 година ќе се зголеми за 70% од процентот на 
порастот на просечниот месечен личен доход во 1986 годи-
на во однос на 1985 година во Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија, во роковите што ќе ги определи 
сојузниот орган на управата надлежен за прашања на бор-
ците и воените инвалиди, и така утврдена ќе се исплатува 
со важност од 1 јануари 1986 година. 

Височината на постојаното месечно парично прима-
ње утврдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се 
зголеми од 1 јануари 1987 година за процентот на порас-
тот на просечниот месечен личен доход во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во 1986 година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ја утврдува височината на постојаното месечно па-
рично примање според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој 
член врз основа на официјалните податоци на сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката. 

Член 7 
Одредбите на член 5 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1987 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

955. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО-
ОСЛОВОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА 

ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за основните права на борците од Шпанската на-
ционал ноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 година. 

П бр. 530 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ^А ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА 
НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИО-

НЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за основните права на борците од Шпан-

ската национал ноосл оболите л на и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85) во член 10 став 3 
зборовите: „од претходното полугодие" се бришат. 
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Во став 4 по зборовите: „го утврдува" запирката и 
зборовите: „во почетокот на секое полугодие," се бришат. 

Член 2 
Во член 14 зборовите: „од претходното полугодие" се 

бришат. 
Член 3 

Во член 25 став 2 зборовите: „Височината на основа-
та од став 1 на овој член" се заменуваат со зборовите: „Ви-
сочината на основата за определување на додатокот кон 
пензијата од чл. 11 и 12 на овој закон". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање се усогласува со порастот на просечни-
от месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, најмалку двапати во текот на годи-
ната. Начинот и роковите за усогласување на таа основа 
во текот на годината ги утврдува сојузниот орган на упра-
вата надлежен за прашања на борците и воените инвали-
ди." 

ПО став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање конечно се усогласува во почетокот на 
наредната година спрема порастот на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во претходната година. 

Разликата меѓу износот на постојаното месечно па-
рично примање исплатено во претходната година и изно-
сот на тоа примање определен врз основа на конечно усог-
ласената основа за определување на постојаното месечно 
парично примање според одредбата на став 4 од овој член 
се исплатува за целата претходна година." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, зборовите: 
„во смисла на одредбите на ст. 2 и 3" се заменуваат со збо-
ровите: „според одредбите на ст. 2, 3 и 4". 

Член 4 
Основата за определување на постојаното месечно 

парично примање ќе се зголеми од 1 јануари 1986 година 
за процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во 1985 година. 

Основата за определување на постојаното месечно 
парично примање утврдена според одредбата на став 1 од 
овој член, во текот на 1986 година ќе се зголемува за 70% 
од процентот на порастот на просечниот месечен личен 
доход во 1986 година во однос на 1985 година во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во роковите 
што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен 
за прашања на борците и воените инвалиди и така утврде-
на ќе се применува со важност од 1 јануари 1986 година. 

Основата за определување на постојаното месечно 
парично примање утврдена според одредбата на став 1 од 
овој член ќе се зголеми од 1 јануари 1987 година за про-
центот на порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
1986 година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ја утврдува височината на основата за определување 
на постојаното месечно парично примање според одред-
бите на ст. 1, 2 и 3 од овој член врз основа на официјални-
те податоци на сојузната органиазција надлежна за рабо-
ти на статистиката. 

Член 5 
Одредбите на член 3 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1987 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

956. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-
ВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃО-
PfEBA ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕН БЕЛ ОРЕЛ 

СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ОБИЛИЌ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основните права на лицата одликувани со ор-
ден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со 
мечеви и со Златен медал на Обилиќ, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 де-
кември 1985 година. 

П бр. 531 
27 декември 1985 година 

џ Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО 
ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОР-
ДЕН БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

НА ОБИЛИЌ 

Член 1 
Во Законот за основните права на лицата одликувани 

со орден Караѓорѓева ѕзвезда со мечеви, со орден Бел орел 
со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 68/81) во член 1а став 2 
зборовите: „во височина од 1.500 динари" се заменуваат со 
зборовите: „во височина на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја од претходната година, зголемен за 25%". 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „во височина од 1.500 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „во височина на просеч-
ниот месечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија од претходната година, зголе-
мен за 25%". 

Член 3 
Во член 11 став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 4 
По член 11а се додаваат два нови члена 116 и 11в, кои 

гласат: 

„Член 116 
Височината на годишното парично примање и висо-

чината на паричниот надомест на трошоците за закоп на 
лице одликувано со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви ја 
утврдува, за секоја календарска година, функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за пра-
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шања на борците и воените инвалиди, врз основа на офи-
цијалните податоци на сојузната организација надлежна 
за работи на статистиката. 

Член 11в 
Обврските на федерацијата за остварување и користе-

ње на правото на здравствена заштита, за бањско и кли-
матско лекување и за трошоците што произлегуваат од 
извршувањето на обврските на федерацијата за остварува-
ње на правата според овој закон, се утврдуваат во обемот 
и на начинот што се пропишани со сојузниот закон со кој 
се уредуваат основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци. 

Одредбите на сојузниот закон со кои се уредуваат ос-
новните права на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци што се однесуваат на вршењето надзор 
над спроведувањето одредбите на овој закон, како и од-
редбите за надоместот на штета, се применуваат и врз 
вршењето надзор над спроведувањето на овој закон, од-
носно за побарувањето по основа на надомест на штета 
според овој закон." 

Член 5 
Во член 13 по став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„Правата според овој закон не можат да ги дствару-

ваат ни членовите на семејството на лицата од став 1 на 
овој член ни членовите на семејството на одликувани лица 
кои, во смисла на став 1 од овој член, се осудени со прав-
носилна судска пресуда". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

957. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДО-

ДАТОК 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за боречкиот додаток, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 
1985 година. 

П бр. 532 
27 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФЈР 

Радован Влајковиќ,с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

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

РЕЧКИОТ ДОДАТОК 

Член 1 
Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81 и 68/81) во член 1 став 2 
точка 1 и став 3 по зборовите: „кои во Народноослободи-
телната борба стапиле" се додаваат запирка и зборовите: 
„односно почнале со активна и организирана работа за 
Народноослободителната борба". 

Член 2 
Член За се менува и гласи: 

„Член За 
Основата за определување на боречкиот додаток се 

усогласува со порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, најмалку двапати во текот на годината. Начинот и ро-
ковите за усогласување на основата за определување на 
боречкиот додаток во текот на годината ги утврдува сојуз-
ниот орган на управата надлежен за прашања на борците 
и воените инвалиди. 

Основата за определување на боречкиот додаток ко-
нечно се усогласува во почетокот на наредната година 
според порастот на просечниот месечен личен доход во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
претходната година. 

Разликата помеѓу износот на боречкиот додаток ис-
платен во претходната година и износот на боречкиот до-
даток определен врз основа на конечно усогласената осно-
ва за определување на боречкиот додаток според одредба-
та на став 2 од овој член се исплатува за целата претходна 
година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ја утврдува височината на основата за определување 
на боречкиот додаток според одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член врз основа на официјалните податоци на сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката." 

Член 3 
Основата за определување на боречкиот додаток ќе 

се зголеми од 1 јануари 1986 година за процентот на по-
растот на просечниот месечен личен доход во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 1985 година. 

Основата за определување на боречкиот додаток, ут-
врдена според одредбата на став 1 од овој член, во текот 
на 1986, година ќе се зголеми за 70% од процентот на по-
растот на просечниот месечен личен доход во доход во 
1986 година во однос на 1985 година во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во роковите што ќе ги 
определи сојузниот орган на управата надлежен за праша-
ња на борците и воените инвалиди и така утврдена ќе се 
применува со важност од 1 јануари 1986 година. 

Основата за определување на боречкиот додаток ут-
врдена според одредбата на став 1 од овој член ќе се зголе-
ми од 1 јануари 1987 година за процентот на порастот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во 1986 година. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за прашања на борците и воените инва-
лиди ја утврдува височината на основата за определување 
на боречкиот додаток според одредбите на ст. 1, 2 и 3 од 
овој член врз основа на официјалните податоци на сојуз-
ната организација надлежна за работи на статистиката. 

Член 4 
Одредбите на член 2 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1987 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

958. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВА-
ЊЕТО СО ПРЕДМЕТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОП-
СТВЕНОСТ ШТО СЕ ВРЗАНИ ЗА ЖИВОТОТ И РАБО-

ТАТА НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО 
Се прогласува Законот за управувањето со предмети-

те во општествена сопственост што се врзани за животот 
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и работата на Јосип Броз Тито, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 
1985 година. 

П бр. 533 
27 декември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УПРАВУВАЊЕТО СО ПРЕДМЕТИТЕ ВО ОПШТЕС-
ТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО СЕ ВРЗАНИ ЗА ЖИВО-

ТОТ И РАБОТАТА НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО 

Член 1 
Со повелбите, плакетите, дипломите, штафетните 

палки и други предмети што како знаци на признание и 
почест му се доделени на Јосип Броз Тито, со архивската 
граѓа што се однесува на животот и работата на Јосип 
Броз Тито, со предметите што Јосип Броз Тито ги добил 
на подарок во земјата и во странство, со трофеите на Јо-
сип Броз Тито, со збирките на уметнички и други предме-
ти и вредности и со други предмети што Јосип Броз Тито 
ги користел во вршењето на државните и други општес-
твени функции или што на друг начин се врзани за живо-
тот и работата на Јосип Броз Тито, како со предмети во 
општествена сопсственост, управуваат органите, односно 
организациите определени со сојузен закон. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
предметите што по смртта на Јосип Броз Тито, како личен 
имот на Јосип Броз Тито, ги издвои посебна комисија што 
Претседателството на СФРЈ ја определи во рамките на 
своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ. 

Член 2 
Органите, односно организациите определени со со-

јузен закон се грижат за чувањето, одржувањето и зашти-
тата на предметите од член 1 став 1 на овој закон и со нив 
управуваат во согласност со сојузниот закон, сходно со 
природата и намената на тие предмети. 

Член 3 
Органите, односно организациите определени со со-

јузен закон управуваат и со одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и на странските 
држави што му се доделени на Јосип Броз Тито, се грижат 
за нивното чување, одржување и заштита, во согласност 
со овој закон. 

На членовите на семејството - брачниот другар и на 
децата на Јосип Броз Тито ќе им се предадат минијатури-
те на одликувањата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија од став 1 на овој член. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

959. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 

9 НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за амортизација на општествените средства, што 

го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1985 година 

П бр. 534 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за амортизација на општествените сред-

ства („Службен лист СФРЈ", бр. 70/84 и 7/85) во член 43 
по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Со републички односно покраински пропис можат 
да се утврдат критериумите и мерилата за користење на 
дел од средствата на амортизацијата на станбените згради 
и на становите во општествена сопственост за големи по-
правки на станбените згради". 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 2 
Во член 46 став 4 се заменува со два нови става, кои 

гласат: 
„Со републички односно покраински закон може за 

пресметување на амортизацијата на становите и станбени-
те згради до крајот на 1989 година да се определи стапка 
до еден процентен поен пониска од стапката пропишана 
во Номенклатурата на средствата за амортиазција. 

Стапките за пресметување на амортизацијата на ста-
новите и на станбените згради пропишани во Номеклату-
рата на средствата за амортизација, односно стапките на 
амортизацијата утврдени според став 4 на овој член 
можат да се намалат, и тоа: за 1985 година до 85%, за 1986 
година до 70%, за 1987 година до 55%, за 1988 година до 
40% и за 1989 година до 20%." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 3 
Во член 47 став 2 се менува и гласи: 
„За износот на корените разлики од став 1 на овој 

член со состојба на 1 јануари 1985 година корисникот на 
општествени средства ќе ја зголеми набавната вредност 
на основното средство, односно на средството за заеднич-
ка потрошувачка кое е прибавено со користење на стран-
ски кредити и заеми, со тоа што пресметката на амортиза-
цијата на зголемената вредност да се примени и по конеч-
ната пресметка за 1985 година." 

Член 4 
Во Номенклатурата на средствата за амортизација, 

која е составен дел од Законот за амортизацијата на оп-
штествените средства, во амортизационата група 20 во 
точ. 1 и 2 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи: 

„- од бетон и тули 1 1,7". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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960. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1986 
ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-

СТВО 

Се прогласува Законот за утврдување на приходите 
на федерацијата што во 1986 година се користат за унапре-
дување на надворешнотрговските односи со странство, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 28 декември 1985 го-
дина. 

П бр. 539 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО 1986 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ 

ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
За враќање на царината и другите увозни давачки во 

корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
и за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-ин-
формативна дејност спрема странство во 1986 година се 
отстапуваат 45% од остварените приходи од царини и дру-
ги увозни давачки, како и во целост приходот остварен од 
посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи. 

Член 2 
Приходите од царина и други увозни давачки од член 

1 на овој закон ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие 
приходи и ќе се пренесуваат 41,79% на посебна сметка на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија кај Службата на општественото книго-
водство на Југославија. На истата сметка, при уплатата ќе 
се пренесуваат во целост наплатените приходи остварени 
од посебните давачки при увозот на земјоделски и пре-
хранбени производи. 

Приходите од царина и други увозни давачки од член 
1 на овој "закон ќе се издвојуваат при секоја уплата на тие 
приходи и ќе се пренесуваат 3,21% Hia посебна сметка на 
Стопанската комора на Југославија кај Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија. Стопанската 
комора на Југославија пренесените средства на посебна 
сметка, наредниот ден, а најдоцна во рок од пет дена од 
денот на приемот на средствата, ќе ги пренесе на посебни 
потсметки, и тоа 61,40% на потсметката за општа стопан-
ска пропаганда и 38, 60% на потсметката за општа турис-
тичко-информативна дејност спрема странство. 

Член 3 
Средствата од член 2 став 1 на овој закон се користат 

сразмерно со остварениот извоз предвиден во Платниот 
биланс на Југославија за 1986 година. 

Средствата од член 2 став 2 на овој закон се користат 
во согласност со извршувањето на програмите за општа 
стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна 
дејност спрема странство. 

Член 4 
Со средствата од член 2 став 1 на овој закон ќе се ис-

платуваат обврските настанати по основа на поврат на ца-
рината и другите увозни давачки по налозите за плаќање 
до 31 декември 1986 година, примени во Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија до 10 јануари 
1987 година. На износот на ненамирените обврски по при-
мените барања во Службата на општественото книговод-
ство на Југославија нема да се пресметува камата. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на Југос-

лавија и Народната банка на Југославија вршат контрола 
на користењето на средствата за унапредување на надво-
решнотрговските односи со странство, водат евиденција и 
поднесуваат извештаи за користењето на тие средства. 
Начинот на водење евиденција и на поднесување извеш-
таи за користењето на средствата за унапредување на над-
ворешнотрговските односи со странство го утврдува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 6 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија и Стопанската комора на Југосла-
вија за средствата од посебните сметки од член 2 на овој 
закон водат книговодства и донесуваат завршни сметки за 
1986 година. 

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки 
од став 1 на овој член. 

Член 7 
Приходите од царина, други увозни давачки и од по-

себни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи за стоките увезени до 31 декември 1986 година, 
што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1987 година, се упла-
туваат во корист на посебните сметки од член 2 на овој за-
кон за 1986 година. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со работењето со средствата за унапре-
дување на надворешнотрговските односи со странство се 
покриваат од тие средства. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

961. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУК-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУ-
ВАЊЕТО НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТ-

НИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ 
Се прогласува Законот за ослободување од плаќање 

царина и други увозни давачки на увозот на опрема и реп-
родукциони материјали за потребите на одржувањето на 
XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во 
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Загреб, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 28 декември 
1985 година. 

П бр. 541 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУ-
ГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ 

Член 1 
Увозот на опрема и репродукциони материјали за по-

требите на одржувањето на XIV светски универзитетски 
летни игри во 1987 година во Загреб, се ослободува од 
плаќање царина и други увозни давачки. 

Член 2 
Ослободувањето од плаќање царина и други увозни 

давачки се однесува на опрема и репродукциони материја-
ли што не се произведуваат во Социјалстичка Федератив-
на Република Југославија или се произведуваат во недо-
волни количества, до количествата што се утврдени во 
Спецификацијата на опремата и репродукционите матери-
јали од увоз за одржување на XIV светски универзитетски 
летни игри во 1987 година во Загреб (во натамошниот тек-
ст: Спецификацијата), што претставува составен дел од 
овој закон, до вкупна вредност од 14,860,000.000 динари. 

Член 3 
Вредноста на опремата и на репродукционите мате-

ријали во Спецификацијата е искажана спорд курсот на 
динарот на 30 октомври 1985 година. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет може, на предлог од Сојуз-

ниот секретаријат за финансии, по претходно прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, да ја ме-
нува и дополнува Спецификацијата во поглед на видот на 
стоките, и тоа во рамките на вредноста утврдена во член 2 
на овој закон. 

Член 5 
За потребите на одржувањето на XIV светски универ-

зитетски летни игри во 1987 година во Загреб, царинарни-
цата ќе одобри привремен увоз на спортска опрема и дру-
ги стоки што ги увезува Организациониот комитет на XIV 
светски универзитетски летни игри. 

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

Член 6 
На привремено увезените стоки од член 5 на овој за-

кон не се плаќа царина и други увозни давачки. 

Член 7 
Се ослободува од плаќање царина и други увозни да-

вачки Организациониот комитет на XIV светски универзи-
тетски летни игри на стоките што ќе ги прими бесплатно 
од странство како подарок или во рекламни цели. 

Одредбите на став 1 од овој член се применуваат и 
врз стоките што, заради обезбедување на материјални ус-
лови за подготвување на југословенската репрезентација 
за настап на XIV светски универзитетски летни игри, ју-
гословенскиот, републичките и покраинските сојузи на 
спортските организации, носителите на овие подготовки, 
ќе ги примат бесплатно од странство како подарок или во 
рекламни цели. 

Член 8 
За време на одржувањето на XIV светски универзи-

тетски летни игри во 1987 година во Загреб можат за про-
дажба на стоки без плаќање царина и други увозни давач-
ки на странски физички лица, да се отворат слободни ца-
рински продавници во Загреб, на стадионот „Динамо", во 
Домот на спортовите, во Централниот прес центар, во 
студентските населби „Сава" и „Цветна населба" и во Хо-
телот „Интерконтинентал". 

Член 9 
Слободни царински продавници можат да отворат 

организациите на здружен труд регистрирани за вршење 
на надворешнотрговска дејност кои склучиле договор за 
отворање на слободни царински продавници со Организа-
циониот комитет на XIV светски универзитетски летни иг-
ри. 

Член 10 
Врз увозот на спортски реквизити, техничка опрема и 

други предмети потребни на учесниците на XIV светски 
универзитетски летни игри за време на одржувањето на 
тие игри, се применува царинската постапка за увоз на ли-
чен багаж. 

Ако предметите од став 1 на овој член се даваат на 
превоз, пријавувањето на тие стоки на царинарницата се 
врши со поднесување на список во два примерока, во кој 
се назначува видот, вредноста и количеството на стоките 
што се пријавуваат. 

Член 11 
Ослободени се од плаќање царина и други увозни да-

вачки членките на југословенската радио-телевизија на 
увоз на специфична опрема што служи за потребите на ТВ 
центри во рамките на Договорот за меѓусебните права и 
обврски склучен меѓу Организациониот комитет на XIV 
светски универзитетски летни игри и членките на Југосло-
венската радио-телевизија. 

Член 12 
Увозот на опрема и репродукциони материјали спо-

ред одредбите на овој закон може да се врши до 31 јули 
1987 година. 

Член 13 
1 Увозот на стоки според одредбите на овој закон се 

врши преку царинарницата Загреб. 
Продажбата на стоки во слободните царински про-

давници ја контролира царинарницата Загреб. 

Член 14 
Одредбите на овој закон за ослогодувањето од плаќа-

ње царина и други увозни давачки, за производите од тар. 
броеви 84.53/3, 84.53/5 и 84.53/4 и 90.28/Зд наведени во 
Спецификацијата, се применуваат на увозот почнувајќи од 
15 ноември 1985 година. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
НА ОПРЕМАТА И РЕПРОДУКЦИОНИ^ МАТЕРИЈАЛИ ОД УВОЗ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕР-

ЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1987 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ 

Тарифен 
р е д - 6PQi Царинската Ф о Р м а 

тарифа 
Наименување Количина 

1 2 3 4 5 

1 39.07/86 

2 39.07/8д 

3 48.01/26 

4 69.07/1 а 

5 69.08/26 

6 70.14/2 

7 77.01/2д 
8 83.07/4 

9 84.14/6 

10 84.14/6 

И 84.18/16 
12 84.18/26 

13 84.21/5 

14 84.25/1 

15 84.34/16 

16 84.40/6в 
17 84.40/6е-2 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

Жици за тенис 
Ех. 
Резервни жици за ракети 
Производи од материјали од тар. бр. 39.01 до 39.06: Друго 
Ех. 
- Поликарбонатни плочи за застаклување („Lexan") 
- Полимерни материјали за заштита и санација 
- Покриени плочи врз база на поликарбонат за покрив на за-

падната трибина 
- Пластични цевки и стеглаки 
- Хартија за печатење (освен новинска хартија) и за пишување: 

Друга 
Ех. 
Специјална хартија за пропусници 

Плочи за подови, синтерувани: 
Ех. 
Противлизгави керамички плочи 
Плочи и плочки за ѕидови, други: 
Ех. 
Плочки за базен 
Рефлекторско стакло (за фарови и сл.) 
Ех. 
Стакло за рефлектори 
Магнезиум во прав 
Ламби и светлечки тела (лустери и сл.) од прости метали и ни-
вни делови (исклучувајќи прекинувачи, држачи на електрични 
ламби, за електрични ламби за возила, ламби на батерии или 
магнетски и други производи од глава 85 на оваа тарифа, освен 
производите од тар. број 85.22): 
Друго 
Ех. 
Репортерска ТВ расвета 
Печки за топење на метал и легури на метал 
Ех. 
Печки за топење и сепарација на секундарни суровини врз база 
на лесни и обоени метали 
Други машини, уреди и опрема, и нивни делови, друго 
Ех. 
- Изменувачи на топлина 
- Сушилици за машини за печатење 
- Топлотни пумпи (дигалки на топлина) 
Центрифуги, други 
Уреди и апарати за филтрирање или пречистување: за филтри-
рање на отпадни или загадени води 
Ех. 
Филтери за базени 
Механички апарати и уреди (на рачен погон или други) за ис-
фрлање, дисперизија или распрскување на течности или прав; 
апарати за гаснење пожар (наполнети или ненаполнети); пиш-
толи за прскање и слични апарати; машини и апарати за ис-
фрлање на пара или песок и слични машини за исфрлање на 
млаз, друго 
Ех. 
Апарати за печатење на боја „Кела" 
Тревокосачки 
Ех. 
Стрижачи на трева за стадиони 
Машини, уреди и прибор за леење или слагање на букви и ма-
шини за подготвување или изработка на клишиња, плочи или 
валјаци за печатење, друго 
Ех. 
Машини за слагање на букви 
Машини за бојосување на затегнати ткаенини (жигери) 
Машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини, дру-
ги, друго 
Ех. 

200 парч. 

6.000 ги2 

400 ЈП2 

2.500 ш2 

100 парч. 

10.000 парч. 

200.000 парч. 

400.000 парч. 

2.500 парч. 
500 kg 

4 комплети 

1 комплет 

4 комплети 
1 парче 
2 комплета 
1 парче 

4 комплети 

2 парчиња 

3 парчиња 

10 парчиња 
2 парчиња 
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Машини за сечње на ткаенини 
18 84.41/16-1 ЛБ Индустриски машини за шиење и глави за тие машини, за сос-

тавување делови на трикотажа со помош на котелци со ве-
рижен^ до финост 16/2, 57 сш 
Ех. 
Машини за шиење 

19 84.41/16-2 ЛБ Индустриски машини за шиење и глави за тие машини, за шие-
ње на ткаенини 
Ех. 
Машини за шиење на ткаенини 

20 84.42/26 ЛБ Машини (освен машини за шиење) за подготвување, штавење 
или обработка на сурови или штавени кожи (вклучувајќи и ма-
шини за обувки), за обработка, друго 
Ех. 
Машини за каширање „KWO" 

21 84.53/2 ЛБ Комплетни дигитални машини за обработка на податоци, кои 
во исто Куќиште содржат централна единица за обработка и ба-
рем една влезна и една излезна единица 
Ех. 
Процесор 1024 KW DCD string 

22 84.53/3 ЛБ Комплетни дигитални централни единици за обработка на под-
атоци; дигитални процесори кои се состојат од аритметички, 
логички и управувачки елементи 
Ех. 
- Процесор 2x16 MB комплет со напојна и придружна едини-

ца 
- Процесор 16 MB комплетен со напојна единица и придружни 

единици 
- Процесор 11/44 DB 

23 84.53/4 ЛБ Посебно увезени дигитални централни (главни) мемориски еди-
ници 
Ех. 
- Мемории MS И-по 
- Проширување на централна единица 
- Посебно увезени централни мемориски единици 

24 84.53/5 ЛБ Периферни единици, вклучувајќи и управувачки и адаптерски 
единици (врзани директно или индиректно за централната еди-
ница) 
Ех. 
- Уплатни машини L-3000 
- СОМ уреди 
- Периферни единици вклучувајќи адаптерски и контролни 

единици 
- Самостоечка единица на диск RL 211 АК 
- Единица на дискети Х-211 DB 
- Комуникациски модели DZ-11-e 
- Интелигентен терминал PC 280 
- Терминал VT 101 АВ, DRS 20-16, DRS 120 
- Периферни единици вклучувајќи и адаптерски и управувачки 

25 84.53/6 ЛБ Машини за автоматска обработка на податоци и нивни едини-
ци; магнетни или оптички читачи, машини за транскрибирање 
(препишување) на податоци на носителите на податоци во ко-
дирана форма и машини за обработка на такви податоци, не-
спомнати или неопфатени во другите тарифни броеви од оваа 
глава, односно оваа тарифа, друго 
Ех. 
- Електронски системи за ретистрација на податоци 
- Електронски систем за судење во гимнастиката 
- Преносни системи за судење на скокови во вода 
- Електронски системи за судење на технички дисциплини на 

атлетика 
- Електронски системи за контрола на движењето 
- Процесни сметачи за телекомуникации 
- Информативни системи за аеродроми 

26 84.55/1 ЛБ Делови и прибор за машини за пишување од тар. број 84.51 
Ех. 
- Ламели за машини за пишување 

27 84.55/26 ЛБ Делови и прибор за машини од тар. број 84.52 и 84.53: 
Друго 
Ех. 
- Синџири за печатачи 
- Касети за единици на магнетни ленти 

28 84.59/4е ЛБ Машини и механички уреди за производство и преработка на 
гума или на вештачки пластични маси, други 
Ех. 

2 парчиња 

5 парчиња 

29 парчиња 

1 парче 

1 комплет 

1 комплет 

1 комплет 
1 парче 

2 парчиња 
1 комплет 
3 парчиња 

420 парчиња 
1 парче 

147 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 
1 парче 
7 парчиња 

87 парчиња 

30 комплети 
6 комоплети 
1 комплет 

5 комплети 
1 комплет 
1 парче 
1 парче 

270 парчиња 

4 парчиња 
200 парчиња 
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29 84.59/8љ 

30 84.60/4 

31 85.01/26 
32 85.13/1а-5 

33 85.13/16-2 

34 85.13/16-4 
35 85.13/1г 

36 85.14/1а 

ЛБ 

ЛБ 

KB 
KB 

KB 

KB 
KB 

KB 

37 85.14/1д 

38 85.14/r 
39 85.15/1 

ЛБ 

KB 
KB 

40 85.15/2 

41 85.15/3 

42 85.15/5 

KB 

KB 

KB 

комплет 
парчиња 
парчиња 

Машини за пластифицирање 30 парчиња 
Машини и механички уреди со посебни функции кои не се рас-
поредуваат во ниеден тарифен број од оваа глава, други 
Ех. 
- Машини за чистење на камен, таписон и паркет 6 парчиња 
- Машини за цепење и сепарација на секундарни суровини 1 комплет 
Калапници за леарници на метали; калапи што се користат за , 
металите (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, 
минерални материјали (на пр. керамички маси, бетон или це-
мент), гума или вештачки пластични материјали: Друго 
Ех. 1 парче 
Калапи за шприцање на пластични отпресоци 
Електромотори за погон на жалузини 40 парчиња 
Апарати, телефонски централи, други 
Ех. 
Концентратори, со резервни делови, прибор и инсталации ма-
теријал 1 комплет 
Автоматски телефонски апарати и регистрирачки телефонски 
апарати 1 комплет 
Телефонски апарати, други 4 комплета 
Телепринтери и слични апарати. 
Ех. 
- Телефото-апарати 10 парчиња 
- Принтери 1 
- Факсимил уреди 2 
Звучници и звучни кутии 2 
Ех. 
- Слушалки и звучници 200 парч. 
- Наглавни слушалки, со микрофон 100 парчиња 
- Звучници-студиски 90 парчиња 
- Звучници - (обични) 23 парчиња 
- Звучници ормани 8 парчиња 
- Аудиомонитори 8 парчиња 
- Звучни инки 1 парче 
- Стерео случалки 40 парчиња 
Микрофони и нивни постаменти, звучници, аудиофреквентни 
електрични појачувачи: апарати, вклучувајќи и постаменти за 
Микрофони, друго 
Ех. 
- Комплет на студија за озвучување со опрема за далечинска 

контрола и селективно избирање на канали 
Појачувачи ниско фреквентни 
Предаватели и примопредаватели 
Ех. 
- Дигитални радио-релејни уреди, 140 М bit/s, со припаѓачки 

резервни делови 
- Станица за УКБ уреди 
- Радио-телеграфски примопредаватели со припаѓачка опрема 
- Радио-телеграфски примопредаватели конструирани за мо-

торни возила, со прибор 
- Дигитални радио-релејни уреди 34/М bit/s со припаѓачки ре-

зервни делови и инсталационен материјал 
- Управувачки делови на системи за врски 
- Релејни врски 2,3 GHz, 13 GH 
- Релеј ни врски 
- Радио-телефонски примопредаватели за надворешка монтажа 
со припаѓачки прибор 
- Примопредаватели со антена 4 Ghz, 6 GHz 
- Примопредаватели, со антена 11 GHz 
- Предаватели UHF - TV 
- Командни терминали 
- Радио-телефонски репетитори 
Телевизиски приемници во боја, вклучувајќи и приемници, со 
вградени уреди за снимање и репродукција на звук 
Ех. 
- Големи ТВ екрани за Прес центар 
- ТВ - монитори 
Црно-бели телевизиски приемници вклучувајќи и приемници со 
вградени уреди за снимање и репродукција на звукот 
Ех. 
- Монитори „РатеГ 4 комплета 
- Монитори - приклучни полиња за маса 1 комплет 
Портабл, радио-приемници, вклучувајќи и приемници со вгра-
дени уреди за снимање и репродукција на звук 
Ех. 

1 комплет 
84 парчиња 

19 станици 
3 парчиња 
3 комплета 

100 комоплети 

4 станици 
1 комплет 

16 комплети 
3 комплети 

19 станици 
1 комплет 
1 комплет 
1 комплет 
1 парче 
5 парчиња 

9 парчиња 
51 комплет 
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43 85.15/6 

44 85.15/7 

45 85.15/8 

KB 

ЛБ 

ЛБ 

46 85.17/163 

47 85.22/26 

ЛБ 

48 89.01/2а 

- Пипсери (предаватели-сигнализатори) 600 парчиња 
- Транзисторски приемници 10 парчиња 
- Fm/Am „Walkman" 10 парчиња 
Други радио-приемници, вклучувајќи и приемници со вградени 
уреди за снимање и репродукција на звук 
Ех. 
Универзални приемници 10 парчиња 
Радио-телефонски или радио-телеграфски применици 
Ех. 
Радио-телефони, со прибор 16 комплети 
Телевизиски камери 
Ех. 
- Уреди со електронска камера за отчитување на текстови, со 

прибор 3 комплета 
- ТВ камери,со прибор 12 комплети 
- Стативи за ТВ камери 5 парчиња 
- ЕНГ камери, со прибор 9 комплети 
- ТВ - студио со три камери, со друга опрема и уреди 2 комплета 
- Репортажни ЕНГ единици 1 парче 
Други електрични апарати за звучна сигнализација на постоење 
на гас 1 парче 
Електрични уреди и апарати со посебни функции, што не се 
распоредуваат во кој било друг тарифен број на оваа глава; 
друго, друго 
Ех. 

Карактер-генератори за втискување на ТВ букви 20 парчиња 
Видео-михкс-пултови, со видео трикови 2 парчиња 
Генератори за знаци, со систем на потхранување 3 комплета 
Преносни или стабилни тонски михсети, со прибор 6 комплети 
Генератори на импулси за букви и графикони 2 комплета 
Уреди за видео-ефекти 1 комплет 
Хармонизери 1 парче 
Afhel-aural exiter 1 парче 
Дигитал-реварбератор 1 комплет 
Уред за дотерување бојата на тонот 1 комплет 
Уреди за автоматско снимање 1 парче 
ЕНО - уреди 4 парчиња 
Преносни миксети 2 парчиња 
Лимитери 10 парчиња 
Уреди за репортажа 5 комплети 
Видео машалки 1 комплет 
Тонски мешалки 1 комплет 
Синхрогенератори 1 комплет 
Миксети-теренски 1 комплет 
Уреди за тонски ефекти 10 парчиња 
Генератори за букви 1 комплет 
Аудио-миксери, со прибор 1 комплет 
Видео^миксери 1 комплет 
Портабал ВТР 1 комплет 
Фарма-синхронизатори, со прибор 1 парче 
Портабл скартер генератори со, прибор 1 парче 
Тон-генератори со мерач 1 парче 
Коректори на тонот 2 парчиња 
Стерео-компандери 2 парчиња 
Електронски ЕНО 1 парче 
Идентификациски генератори 1 парче 
Термоод-системи 1 сет 
Time басо-копектори 1 сет 
Генератори за сигнали 1 парче 
6-канални балансни единици 2 парчиња 
Миксети 1 парче 
ТВ-централи со 2 х 28 х 128 излези и влезови со пропаѓачки 

1 уреди на слика, тон и комуникација 1 сет 
Карактер-генератори 1 сет 
Професионалннрежиски пултови, со прибор 1 комплет 
Тонски режиски маси 3 парчиња 
Професионални режиски маси, со прибор 17 комплет 
Генератори за сигнали 2 парч. 
Тонски пултови дигитални . 1 парче 
Тонски ефекти 1 комплет 
Режиски видео-миксери 1 комплет 

ЛБ Чамци за веслање, кајакарење и кануистика, изработени од спе-
цијално дрво или пластична меа 
Ех. 
- Кајак 30 парчиња 

1 2 3 4 5 
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- Кану 
- Чамци со припаѓачки весла (самец, двојак, четверец, осмерец) 

49 89.01/26 ЛБ Јахти и други пловила за разонода или спорт, друго 
Ех. 
- Студиски чамци - Катамаран 

50 90.02 ЛБ Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кои и да 
е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инстру-
менти или апарати, освен такви оптички необработени елемен-
ти од стакло Ех. 
- Зоом-објективи за ТВ камери со прибор 
- Зоом-објективи за филмска камера 
- Објективи за филмска камера 

51 90.07/16 ЛБ Фотографски апарати, 
други 
Ех. 
- Фотоапарат „Полароид" 
- Фотоапарат^, автоматски со флеш 
- „Робот" - автоматски фотоапарат 

52 90.08/2 ЛБ Кинематографски камери, проектори, уреди за снимање и реп-
родукција на звук, комбинирани или некомбинирани, за филм 
со широчина 16 mm и повеќе, исклучувајќи ги камерите за дуп-
ли филм со широчина од 8 mm 
Ех. 
- Кинопроектори, со прибор 
- Филмски камери, со прибор 

53 90.08/36 ЛБ Делови и прибор за производство од точка 2 на овој тарифен 
број 
Ех. 
- Магнетни ленти, касети, дискети и нивни прибор за чистење 
- Сет картички за контрола на движењето 
- Клуч картички за контрола на движењето 
- Дискови RL 02 
- Снимени дискети 
- Кинематографски камери со Зоом-објектив и прибор 
- Кинопроектори од 16 mm 
- Кинопроектори од 35 mm 
- Филмски проектори 

54 90.09 ЛБ Проектори на слики (освен кинематографски проектори; апара-
ти за зголемување или намалување на фотографии (освен кине-
матографски); 
Ех. 
- Дијапроектори и епидаископи 
- Проектори - 16 mm 
- Комплети за снимање и анализа на движењето 

55 90.10/За ЛБ Уреди за кинематографски и телевизиски лаборатории и студи-
ја 
Ех. 
Монтажни, пултови 

56 90.10/36 ЛБ Апарати и опрема што се користат во фотографски или кине-
матографски лаборатории, кои не се распоредуваат во ниеден 
друг тарифен број на оваа глава; апарати за фотокопирање (со 
или без оптички контактен систем) и апарати за копирање со 
топлотна постапка, екрани за проектори, друго, друго 
Ех. 
- Опрема за фотолаборатории 
- Уреди за обработка на микрофилмови 
Рефлектори 
Оптички апарати и инструменти (но не вклучувајќи апарати за 
осветлување, освен рефлектори) што не спаѓаат во кој и да е 
друг тарифен број на оваа глава; ласери, свен ласерски диоди, 
друго 
Ех. 
HMI расвета 
Инструменти и апарати за геодетско премерување (вклучувајќи 
и фотограметриски премерувања), хидрографски, навигациони, 
метеоролошки, хидролошки и геофизички инструменти; компа-
си и телеметри, други 
Ех. 
- Анемометри (мерачи на брзина на ветрот) 
- Мерачи за мерење на ветрот 
- Теодолити за далечинско мерење 
- Автоматски хидрометеоролошки станици 

60 90.17/1Ѓ ЛБ Медицински апарати и прибор, други, електрични 
Ех. 

57. 90.13/1 
58 90.13/3 

59 90.14/2 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

6 парчиња 
40 комплети 

6 комплети 

3 комплети 
5 комплети 

10 комплети 

19 парчиња 
10 парчиња 
1 парче 

2 парчиња 
3 комплета 

300 парчиња 
100 парчиња 

1500 парчиња 
20 парчиња 

320 парчиња 
2 комплета 
2 комплета 
2 комплета 
5 парчиња 

10 парчиња 
2 парч. 

20 парчиња 

4 комплета 

комплет 
комплети 

2.696 комплети 

12 комплети 

4 парчиња 
73 парчиња 
10 парчиња 
1 комплет 

i 
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- Електрични мерачи на пулс 
- Минисан апарати за електротерапија 
- Кардиметарски барт. бројачи на пулс, со вграден сигнализа-

тор 
- Дефибрилатори портабл, со синхронизирано EKG снимање 
- Interval and repeat cycle timer: 58010 
- Артериоскоп оперативен 
- Виталограф - спирометри 
- Електрокардиографи 
- Computer-tomografl (CT) 

61 90.17/3 ЛБ Медицински, забарски, хируршки и ветеринарски инструменти 
и апарати (вклучувајќи и електромедицински апарати за испи-
тување на видот), друго 
Ех. 
- Modulate doktor - oksigen 
- Леардал силикон-балони за реанимација 
- Ферно-носила 
- Дефибрилатор DMS 600/3b 
- Прибор за нервно-мускулен реакциометар 
- Тренажен апарат QUA - driceps trainer 

62 90.20/1в ЛБ Рендген апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и 
други апарати врз база на нуклеарно зрачење, друго 
Ех. 
Рендген апарати за контрола на стоки на аеродром 

63 90.22/2 ЛБ Машини и апарати за испитување на текстил 
Ех. 
Мерачи на затегнувањето на лента 

64 90.24/2в ЛБ Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматско кон-
тролирање на проток, длабочина, притисок или други промен-
ливи вредности на течности или гасови, или за автоматско кон-
тролирање на температурата (на пр., манометри, термостати, 
покажувачи на нивоа, мерачи на протоци, мерачи на топлина, 
автоматски регулатори за печки) кои не се производи од тар. 
број 90.14, Друго, друго 
Ех. 
Регулатори на температурата за клима уреди 

65 90.25 ЛБ Инструменти и апарати, за физички и хемиски анализи (на пр. 
полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анали-
за на гасови); инструменти и апарати за мерење и контрола на 
вискозитет, порозност, ширење, површински напон и сл. (на пр. 
вискозиметри, порозиметри, дилатометри);, инструменти и апа-
рати за мерење и контрола на количество на топлина, светлина 
или звук (на пр. фотометри, вклучувајќи и експозиметри, кало-
риметри); микротоми 
Ех. 
- Светломери и спотмери 
- Инструменти за мерење на светлина на полетно-слетна пате-

ка 
- Светломери 

66 90.28/лб ЛБ Електронски автоматски регулатори, други 
Ех. 
- Автоматски електронски регулатори на климатизација 
- Апарати за автоматска контрола на температурата ПСС 
- Автоматски регулации на базен 
- Блок-термостати 

67 - 90.28/Зд' ЛБ Други електронски инструменти и апарати, други 
Ех. 
- Инструменти за одржување на УКБ уреди 
- Преносни мерни сетови 
- Мерачи на нивоа, со прибор 
- Осциласкопи, со прибор 
- Програмски аудио-сет системи 
- Преносни мерни сетови, со пишувач 
- Гасни кроматографи 
- Атомски апсорбер спектрофотометри 
- Спектрофотометри УП за анализа на јегленород и минерал-

ни масла 
- Ликвид-хроматографи 
- Гасни спектрофотометри 
- Backman Oxygen analyser со прибор 
- Високопритисочни хроматографи на течност, со делови, при-

бор и материјал 
- Бројачи за РИА, со прибор и потрошен материјал 

68 90.28/3е ЛБ Други електрични и електронски инструменти за мерење, про-
верување, анализа и автоматска контрола за телекомуникацис-
ки системи на пренос, со припаѓачкиот прибор 

30 парчиња 
2 комплета 

2 комплета 
3 комплета 
3 комплета 
2 комплета 
3 комплета 
1 комплет 
2 парче 

2 комплета 
20 комплети 
20 комплети 
6 комплети 
2 комплета 
1 комплет 

20 парчиња 

1 парче 

3 парчиња 

1 парче 

1 парче 
30. комплети 

1 комплет 
2 парчиња 
4 парчиња 
2 парчиња 

5 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 
1 комплет 
1 комплет 
5 комплети 
1 парче 

I парче 
5 парче 
1 парче 
2 комплета 

1 парче. 
1 парче 

3 комплета 
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69 90.28/Зе KB Електрични и електронски инструменти за одржување на УКБ 
уреди 

70 91.05 ЛБ Апарати за регистрирање на времето; апарати со механизам за 
часовници (вклучувајќи и секундарен механизам) или со син-
хронен мотор, за мерење, регистрирање или покажување на 
времето на друг начин 
Ех. 
- Апарати со сатен механизам 
- Уреди за мерење на времето за атлетика, веслање и пливање 

71 92.01/1 ЛБ Клавири и пијанина 
Ех. 
- Концертни клавири 
- Клавири 

72 92.07 ЛБ Електромагнетски, електростатички, електронски и слични му-
зички инструменти (на пр. оргули, клавири, хармоники) 
Ех. 
- Полифони synthesizer 
- Електромагнетски музички инструменти 

73 92.11/2 ЛБ Други електрични грамофони и апарати, за репродукција на 
звукот 
Ех 
- Грамофони 
- Грамофони за професионална употреба 
- Грамофони за професионална употреба со универзална касе-

та 
- Грамофони CD 
- Студиски грамофони 
- Дигитални грамофони 
- Аналогни грамофони 
- Студиски грамофони, со прибор 
- Грамофони, студиски за професионална употреба 

74 92.11/3 ЛБ Телевизиски апарати за снимање или репродукција на слика и 
звук 
Ех. 
- Видео-камера и рикордери 
- ЕНГ монтажи 
- Магнетоскопи 
- Систем на камери и магнетоскопи за електронско новинар-

стсво на ЕНГ со монтажа и прибор 
- Студиски магнетоскопи со лента со ширина 1, со прибор 
- Касетни студиски магнетоскопи со лента широка 3/4, со при-

бор 
- Касетни студиски магнетосткопи со лента широка 1/2, со 

прибор 
- ТВ магнетоскопи, студиски 
- ТВ магнетоскопи, колор 
- Временски конектори на сигнал ТБЦ 
- Колор стабилизатори 
- УМАТИК магнетосткопи 
- УМ АТИ К студиски магнетоскопи 
- ТВ магнетоскопи 
- Преносни магнетофони, со прибор 
- Единици за монтажа на ЕНГ 
- Студиски магнетосткопи, со прибор 
- Теле-кино уреди од 16 mm и 35 mm 
- ЕНГ магнетоскопи 

75 92.11/46 ЛБ Магнетофони 
Ех. 
- Магнетофони со перфоленти 
- Колутни магнетофони 
- Репортерска тонска техника 
- Тонска обработка на снимка 
- Професионални студиски стерео-магнетофони, со прибор 
- Професионални преносливи магнетофони, стерео со прибор 
- П о веќе канал ни професионални магнетофони 
- Касетни магнетофони, професионални, за вградување 
- Преносливи касетофони 
- Репортерски касетофони, со прибор 
- Студиски касетофони 
- Магнетофони, стерео 
- Магнетофони со бесконечна лента 
- Репортерски касетни магнетофони 
- Репортерски магнетофони, професионални 
- Касетофони 
- Диктафони 

5 парчиња 

200 парчиња 
3 комплети 

2 парчиња 
1 парче 

2 комплета 
2 парчиња 

6 парчиња 
8 парчиња 

20 комплети 
1 парче 
6 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 
7 парчиња 
6 парчиња 

39 комплети 
2 парчиња 

12 парчиња 

14 комплети 
5 комплети 

4 комплети 

2 комплета 
4 парчиња 
8 парчиња 
1 парче 
2 парчиња 
8 комплети 
4 комплети 
3 парчиња 
4 комплети 
4 комплети 
3 комплети 
2 парчиња 
6 парчиња 

5 комплети 
4 парчиња 
4 комплети 
1 комплет 

64 комплети 
10 комплети 
3 комплета 

10 комплети 
20 комплети 
37 комплети 
10 парчиња 
12 парчиња 
2 парчиња 

10 парчиња 
4 парчиња 

32 парчиња 
20 парчиња 
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76 92.12/1 
77 92.12/2а 

78 92.12/26 

79 92.13/1 
80 92.13/2 

81 97.04/5g 

82. 97.06/10 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

- Репортерски магнетофони, полупрофесионални 
- Репортерски магнетофони, касетни 
- Студиски магнетофони, професионални 
- Студиски магнетофони, полупрофесионални 
- Студиски магнетофони, касетни 
- Магнетофони, со 8 канали 
- Магнетофони, со 16 канали 
- Дуприкатори на касети 
- Репортерски магнетофони, со прибор 
- Студиски магнетофони, со прибор 
- Касетни магнетофони 
- Pro walkmen 
- Професионални студиски магнетофони, со прибор 
- Професионални преносливи магнетофони, стерео, со прибор 
- Репортерски магнетофони, со прибор 
- Касетни магнетофони, професионални, за вградување, со при-

бор 
- Дигитални магнетофони, со далечинска команда 
- Магнетофони 
Ленти за магнетно снимање 
Грамофонски плочи, снимени ленти и други подлоги со снимен 
научен и стручен текст 
Ех. 
- Снимени дискети 
- Mapper 10 Softwar 
Грамофонски плочи, снимени ленти и други подлоги со снимен 
звук и слично, друго 
Ех. 
Грамофонски плочи и други регистратори на звук 
Игли за грамофони 
Други прибор и делови на апарати од тар. број 92.11, друго 
Ех. 
Видео-касети 
Производи за друштвени игри; трпезни и панаѓурски друштве-
ни игри за возрасни или деца (вклучувајќи и маси за билијар, 
маси за куглање и реквизити за пинг-понг), друго, автомати за 
игри (со пуштање на пари) 
Ех. 
Автомати за друштвени игри (со пуштање на пари) 
Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика 
или за други спортови, како и за игри на отворен простор (ос-
вен предметите што се распоредуваат во тар. број 97.04), друго 
Ех. 
- Отскокнувачки штици 
- Променливи броеви 
- Штици за скокање во вода 
- Основа за дотерување на еластицитет 
- Тамполин 
- Појас за асистенција на трамполина 
- Променливи броеви за судење 
- Апарати за затегнување на жица на рекета 
- Резервни весла 
- Резервни делови за чамци 
- Мрежи за одбојка 
- Кугли 7,25 kg 
- Кугли 4,00 kg 
- Дискови 2 kg 
- Дискови 1 kg 
- Копја 0,8 kg 
- Копја 0,6 kg 
- Кладива 7,25 kg 
- Резервни жици за кладива 
- Резервни дршки за кладива 
- Стапови за скокање со стап 
- Доскокувалиште за скок со стап 
- Доскокувалиште за скок во висина 
- Мерач за висина 
- Мерачи за стап 
- Мерачи на целта за потребите на тренинг 
- Справи за мерење и контрола на справите 
- Чепови и ленти за стапови 
- Атлетска патека пластична 
- Челични метри за мерење на далечина 
- Нуркачка опрема 
- Пруги долги 50 m 

25 парчиња 
50 парчиња 
4 парчиња 

14 парчиња 
6 парчиња 
1 парче 
1 парче 
1 парче 

57 комплети 
57 комплети 
4 парчиња 

20 парчиња 
12 комплети 
5 комплети 

10 комплети 

6 комплети 
1 комплети 
1 парче 

50 парчиња 

320 парчиња 
1 комплет 

800 парчиња 
40 парчиња 

900 парчиња 

15 комплети 

20 парчиња 
60 парчиња 

8 парчиња 
8 парчиња 
1 парче 
1 парче 

50 парчиња 
4 парчиња 

43 комплети 
40 комплети 
25 парчиња 
70 парчиња 
70 парчиња 
65 парчиња 
65 парчиња 
80 парчиња 
80 парчиња 
80 парчиња 
60 парчиња 
30 парчиња 
40 парчиња 
6 парчиња 
8 парчиња 
6 парчиња 
4 парчиња 
4 парчиња 
4 парчиња 

80 парчиња 
5 парчиња 

16 парчиња 
' 4 парчиња 
20 парчиња 
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Пруги долги 25 ш 50 парчиња 
Граничници за ватерполо игралишта 3 парчиња 
Пловечки голови 6 парчиња 
Пишталки 20 парчиња 
Капи 50 парчиња 
Количка за пруги 20 парчиња 
Бројач на препливана делница 10 парчиња 
Мини gym (клупи) 10 парчиња 
Мини gym (снага) 4 парчиња 
Справи за пливање „авиони" 100 парчиња 
Padels справи за пливање 100 парчиња 
Писти за мечување 30 парчиња 
Прибор за транспорт и монтирање на писта за мечување 30 комплети 
Прибор зза контрола на опрема за мечување 88 комплети 
Треномат 8 комплети 
Мини gym 12 комплети 
Минитонометар 2 комплета 
Kinesthesiometar NO 16014 2 комплета 
Спортска товарница за галакси спорт 1 комплет 

962. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗ-
ЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНАТА НА 
КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА ТЕКУШ-

ТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ 

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 
покритие на курсните разлики настанати кај банкие до 31 
декември 1984 година, по основа на промената на курсот 
на динарот и по основа на текуштото девизно раббтење на 
банките, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 28 декемри 
1985 година. 

СФРЈ", бр. 71/84) во називот на Законот по зборовите: „до 
31 декември 1984 година" се додаваат зборовите: „и до 31 
декември 1985 година". 

\ 

Член 2 
Во член 1 по зборовите: „до 31 декември 1984 година" 

се додаваат зборовите: „и до 31 декември 1985 година". 

Член 3 
Во член 2 став 1, на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „со тоа што со една петна-
есттина, почнувајќи од завршната сметка за 1985 година, 
се опфаќаат и курсните разлики настанати по основа на 
промената на курсот на динарот и по основа на текушто-
то девизно работење на банките во 1985 година". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавуувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П бр. 542 
28 декември 1985 година 

Белград 

/ Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковик, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куроши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ БАНКИТЕ 
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА 
ПРОМЕНАТА НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОС-
НОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА 

БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики напна-

ти кај банките до 31 декември 1984 година по основа на 
промената на курсот на динарот и по основа на текушто-
то девизно работење на банките („Службен лист на 

963. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУ-
ИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КО-
СОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за одла-
гање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на' 
организациите на здружен труд од територијата на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
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седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 
декември 1985 година. 

П бр. 545 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илнјаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА 
ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДА-
ДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМ-
НА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за одлагање на враќањето на ануитетите 

по кредитите дадени на организациите на здружен труд од 
територијата на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/82, 77/82, 11/84 и 68/84) во член 1 став 1 
зборовите: „до крајот на 1985 година" се заменуваат со 
зборовите: „до крајот на 1990 година". 

Во став 2 зборовите: „1986 година" се заменуваат со 
зборовите: „1991 година". 

Член 2 
Во член 2 став 4 зборовите: „1985 година" се замену-

ваат со зборовите: „1990 година". 
Во став 7 зборовите: „1986 година" се заменуваат со 

зборовите: „1991 година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

964. 
Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ 
ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТО-
НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1986 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 
ануитетите по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд од територијата на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-

ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни што втасуваат на 1 јануари 1986 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 декември 1985 година. 

П бр. 546 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ 
ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ^ Т Е Р И Т О Р И Ј А Т А НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ШТО ВТАСУВААТ НА 1 

ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА 

Член 1 
На организациите на здружен труд од територијата 

на Социјалистичка Автономна Покраина Косово им се од-
лага враќањето на ануитетите по кредитите од средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на фе-
дерацијата) што втасуваат на 1 јануари 1986 година. 

Организациите на здружен труд од став 1 на овој 
член ќе ги вратат ануитетите од тој став на 1 јануари 1991 
година. 

Ако организациите на здружен труд од територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово не ги 
вратат ануитетите во рокот од став 2 на овој член, 
Службата на општественото книговодство на Југославија, 
по налог на сојузниот секретар за финансии, на предлог од 
Фондот на федерацијата, ќе ги пренесе во корист на тој 
фонд соодветните средства од буџетот на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини преземаат об-

врска на Фондот на федерацијата да му дадат бескаматен 
заем во височина на одложените ануитети од член 1 на 
овој закон, сразмерно со нивното учество, во тие ануитети. 

Износот на бескаматниот заем од став 1 на овој член 
го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата. 

Републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат 
средствата за заемот од став 1 на овој член и ќе му ги до-
значат на Фондот на федерацијата во три еднакви месечни 
рати, со тоа што првата рата втасува на 15 јануари 1986 
година, втората рата - на 15 февруари 1986 година и тре-
тата рата на 15 март 1986 година. 

Ако републиката, односно автономната покраина не 
му обезбеди бескамтен заем на Фондот на федерацијата др 
денот на втасаноста на купонот се одложува исплатата на 
купонот под реден број 2 од обврзниците на Фондот на фе-
дерацијата по заемот за 1982 година и на купонот под ре-
ден број 4 од обврзниците по заемот за 1979 година, на 
имателите на обврзници од територијата на таа републи-
ка, односно автономна покраина, се додека републиката, 
односно автономната покраина не му обезбеди бескама-
тен заем на Фондот на федерацијата во согласност со од-
редбите на ст. 1 и 2 од овој член, а најдолго до рокот на 
одлагањето на ануитетите до крајот на 1990 година. 
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Ако републиката, односно автономната, покраина не 
му обезбеди бескаматен заем на Фондот на федерацијата 
во височината утврдена сообразно со одредбата на став 2 
од овој член и во роковите од став 3 на овој член или не ја 
одложи исплатата на купонот од став 4 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, по налог од со-
јузниот секретар за финансии, на предлог од Фондот на 
федерацијата, во корист на тој фонд ќе го пренесе соодвет-
ниот износ од средствата на буџетот на републиката, од-
носно на автономната покраина. 

Фондот на федерацијата ќе им ги врати средствата на 
бескаматниот заем на републиките и на автономните по-
краини на 15 јануари 1991 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

965. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

гославија, издава ^ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВ-
ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнителните средства 

на републиките и автономните покраини во периодот од 
1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
27 декември 1985 година. 

П бр. 509 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИ-
ТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
На републиката и на автономната покраина која не 

може со свои средства да ги финансира општествените и 
други служби во републиката односно во автономната по-
краина и се обезбедуваат дополнителни средства во буџе-
тот на федерацијата. 

Член 2 
Право на дополнителни средства, во периодот од 

1986 до 1990 година, имаат републиките и автономните 
покраини за кои со сојузен закон е утврдено дека се смета-
ат како стопански недоволно развиени во периодот од 
1986 до 1990 година. 

Член 3 
Дополнителните средства од член 1 на овој закон се 

утврдуваат во годишен износ од 0,53% од проценетиот оп-
штествен производ на вкупното стопанство на Југославија 
во периодот од 1986 до 1990 година, за секоја година. 

Член 4 
Годишниот износ на дополнителните средства од 

член 3 на овој закон се утврдува во буџетот на федерација 
та. 

Член 5 
Од вкупниот износ на дополнителните средства од 

член 3 на овој закон претходно, се издвојува износ што и 
одговара на стапката од 0,0910% од општествениот произ-
вод на вкупното стопанство на Југославија за Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово на име посебни до-
полнителни средства за развој на материјалната основа на 
општествените служби во таа автономна покраина и износ 
што и одговара на стапката од 0,0202% од општествениот 
производ на вкупното стопанство на Југославија за Соци-
јалистичка Република Црна Гора на име посебни дополни-
телни средства поради малиот број жители и малата гус-
тина на населеност во таа република. 

По издвојувањето на посебните дополнителни сред-
ства од став 1 на овој член, учеството на одделни стопан-
ски недоволно развиени републики и на Социјалистичка 
Авотномна Покраина Косово се утврдува во следните 
проценти: 

1) Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 36,356% 

2̂  Социјалистичка Република Македонија 16,572% 
3) Социјалистичка Република Црна Гора 9,097% 
4) Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 37,975% 
Односите во распределбата на дополнителните сред-

ства од член 3 на овој закон, заедно со претходното издво-
јување за Социјалистичка Република Црна Гора и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, се следните: 

Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 28,728% 
Социјалистичка Република Македонија 13,095% 
Социјалистичка Република Црна Гора 11,000% 
Социјалиситчка Автономна Покраина 
Косово 47,177% 

Вкупно 100,000% 

Член 6 
На републиката и на автономната покраина им се на-

малуваат дополнителните средства за износот на помало-
то оптоварување на нејзиниот општествен производ со да-
ноци и придонеси за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересовии заед-
ници од општествените дејности, освен средствата за ин-
вестиции и интервенции во стопанството и изворните при-
ходи на самоуправните интересовни заедници за пензиско 
и инвалидско осигурување, од просечното оптоварување 
на општествениот производ на Југославија во претходна-
та година во однос на годината во која се подготвува до-
несувањето на буџетот на федерацијата за наредната годи-
на, ако тие средства со дополнителните средства изнесува-
ат над 80% од просекот на тие средства по жител во Југос-
лавија, освен на Социјалистичка Република Црна Гора 
кои можат да бидат поголеми од просекот поради малиот 
број жители и малата густина на населеноста. 

За спроведувањето на став 1 од овој член, по потреба, 
сојузниот секретар за финансии ќе донесе упатство. 

Член 7 
Заради побрз развој на материјалната основа на оп-

штествените и други служби во Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово, на таа автономна покраина во пери-
одот од 1986 до 1990 голине ќе и се отстапат 80% од нејзи-
ниот придонес за буџетот на федерацијата. 

Средствата по основа на отстапениот предонес од 
став 1 на овој член за буџетот на федерацијата ќе ги обез-
бедат републиките и Социјалистичка Автономна Покраи-
на Војводина. 

Член 8 
Стопански недоволно развиените републики и Соци-

јалистичка Автономна Покраина Косово дополнителните 
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средства од член 5 на овој закон ,ќе ги користат за покри-
тие на средствата што недостигаат за финансирање на ос-
новните потреби на општествените и други служби заради 
остварување на нивните функции утврдени со уставите. 

Службата на општественото книговодство во стопан-
ски недоволно развиените републики и во Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово е должна да го следи намен-
ското користење на дополнителните средства по овој за-
кон и за тоа да го известува Собранието на СФРЈ во роко-
вите за донесување на буџетот на федерацијата за наред-
ната година, а конечно до усвојувањето на завршната 
сметка на буџетот на федерацијата за претходната година. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година 

966. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 27 декември 1985 година. 

П. бр. 510 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши,с.р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-

ње на побразиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот на федерацијата) во периодот од 1986 до 
1990 година се формираат по стапки од 1,56% од општес--
твениот производ на општественото стопанство на Југос-
лавија, и тоа: 

1) 60% - со здружување на труд и средства на органи-
зациите на здружен труд врз доходовни основи и врз осно-
ва на заеднички интереси, а за Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 50%. 

2) 40% - од задолжителниот заем што го уплатуваат 
организациите на здружен труд што вршат стопанска деј-
ност (во натомошниот текст: организации на здружен 
труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
50%. 

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се 
зголемува со договор на одделни републики односно авто-
номни покраини, со тоа што процентот на задолжителни-
от заем од став 1 точка 2 на овој закон да се намали за ис-
тиот износ. 

Член 2 
Средствата што во смисла на член 1 став 1 од овој за-

кон се формираат на територијата на СР Србија, а што 
според утврденото учество се распоредуваат за побрз раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се 
реализираат во основата непосредно по пат на самоуправ-
но здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд од територијата на СР Србија надвор од те-
риториите на социјалистичките автономни покраини и те-
риторијата на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина со организациите на здружен труд на територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, под ус-
лови и на начин утврден со договорот што го склучуваат 
Собранието на СР Србија, Собранието на Социјалистичка 
Автномна Покраина Војводина и Собранието на Соција-
листичка Автнономна Покраина Косово, во согласност со 
плановите за развој, а посебно со општествениот план за 
развој на Социјалистичка Автномна Покраина Косово. 

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој 
член, што не ќе бидат реализирани под услови и на начин 
утврден со договорот од тој став, се применуваат одредби-
те на член 7 и другите соодветни одредби од овој закон. 

Член 3 
Заради поттикнување на здружувањето на руд и сред-

ства по основа на средствата на Фондот на федерацијата и 
пошироко, ќе се донесат посебни мерки на ниво на федера-
цијата, републиките, автономните покраини, општините и 
самоуправните организации и заедници. 

Член 4 
Годишниот износ на средствата на Фондот на Феде-

рацијата од член 1 на овој закон се утврдува со примена 
на стапката од тој член на општествениот производ на оп-
штественото стопанство на Југославија остварен во годи-
ната за која се пресметуваат тие средства, по принципот 
на чисти дејности. 

Општествениот производ од став 1 на овој член се ут-
врдува според официјалните податоци на Сојузниот завод 
за статистика. 

Член 5 
Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-

рацијата од член 4 на овој закон за секоја република и ав-
тономна покраина го утврдува Собранието на Фондот на 
федерацијата, врз основа на официјалните податоци на 
Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен 
производ на општественото стопанставо на секоја репуб-
лика и автономна покраина, искажани по принципот на 
чисти дејности. 

Член 6 
Изворите и начинот на обезбедување средства на 

Фондот на федерацијата според одредбите на овој закон 
ги утврдуваат републиките и автономните покраини со 
свои прописи. 

Член 7. 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 

став 1 точка 2 на овој закон ги уплатуваат организациите 
на здружен труд, во еднакви месечни аконтации, до 25-ти 
во месецот за текуштиот месец. 

Средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на 
овој член се уплатуваат на сметката на Фондот на федера-
цијата кај Службата на општественото книговодство. 

Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-
рацијата од член 4 на овој закон се утврдува со завршната 
сметка на организациите на здружен труд и се уплатува до 
15 март текуштата година за претходната година. 
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„Член 8 
Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги 

уплатуваат организациите на здружен труд согласно со 
одредбите за склучените самоуправни спогодби за 
здружување на труд и средства, а се сметаат како 
здружени во моментот на вложувањето во заедничките 
развојни програми. 

Организациите на здружен труд што не склучиле са-
моуправна спогодба за здружување на труд и средства до 
крајот на јуни односно до крајот на декември текуштата 
година, се должни средствата од член 1 став 1 точка 1 на 
овој закон да ги уплатат на посебната сметка на Фондот 
на федерацијата кај Службата на Општественото книго-
водство до 15-ти во наредниот месец. 

Евиденција за средствата од ст. 1 и 2 на овој член во-
ди службата на општественото книговодство во републи-
ката односно во автономната покраина и за тоа го извес-
тува Фондот на федерацијата до крајот на наредниот ме-
сец за изминатото тримесечје. 

Организациите на здружен труд што ја склучиле са-
моуправната спогодба од став 1 на овој член се должни за 
тоа да ја известат Стопанската комора на Југославија, кај 
која се води евиденцијата за склучените самоуправни спо-
годби од тој став. 

Ако средствата од ст. 1 и 2 на овој член не се уплатат 
по утврдената динамика во самоуправните спогодби од 
став 1 на овој член и по динамиката на уплатата на не-
здружените средства утврдена во став 2 на овој член, во 
рок од 15 дена од денот на втасаноста, Службата на оп-
штественото книговодство, по налог од сојузниот секре-
тар за финансии, ќе пренесе на сметката на Фондот на фе-
дерацијата соодветен износ на средства, врз основа на 
податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на 
буџетот на соодветната република односно автономна по-
краина. 

Фондот на федерацијата средствата од ст. 1 и 2 на 
овој член ќе ги пренесе на жиро-сметката на овластената 
банка преку која се пласираат средствата на Фондот на 
федерацијата, водејќи сметка за односите во распределба-
та на средствата утврдени во член 19 на овој закон. 

Банката е должна на организацијата на здружен труд 
што склучила самоуправна спогодба за здружување на 
труд и средства по основа на средствата на Фондот на фе-
дерацијата да и ги обезбеди овие средства во согласност 
со таа спогодба. Во случај банката да не ги извршува свои-
те обврски, Службата на општественото книговодство, по 
налог од републичкиот односно покраинскиот секретар за 
финансии, ќе ги симне од сметката на банката тие сред-
ства и ќе им ги уплати на организациите на здружен труд 
што склучиле самоуправна спогодба. 

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи са-
моуправната спогодба за здружување на труд и средства 
од член 1 став 1 точка 1 на овој закон до 31 декември на-
редната година, нездружените средства се сметаат како за-
должителен заем. 

Отплатувањето на заемот од став 8 на овој член за-
почнува со истекот на три години од денот на уплатата на 
средствата. 

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот 
на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем 
се додава на износот на уплатениот заем и заедно со него 
сочинува основица за утврдување на годишните ануитети. 

Член 9 
Ако организацијата на здружен труд трајно врши 

стопанска дејност на територии на две или повеќе репуб-
лики односно автономни покраини, должна е обврската за 
делот од таа дејност што ја врши на територијата на од-
делна република односно автономна покраина да ја из-
врши по стапките што ќе ги утврдат републиките односно 
автономните покраини на чии територии го врши тој дел 
од дејноста. 

Износот на име на обврската што организациите на 
здружен труд ќе ја извршат, во смисла на став 1 од овој 
член, се засметува во обврската на републиката односно 
на автономната покраина на чија територија таа органи-
зација на здружен труд извршила соодветен дел од сто-
панската дејност. 

Организацијата на здружен труд е должна да состави 
посебен преглед на основицата за пресметување на изно-
сот за секоја република односно автономна покраина на 
чија територија трајно врши стопанска дејност. Ако орга-
низацијата на здружен труд на територијата на една ре-
публика односно на една автономна покраина врши пове-
ќе стопански дејности за кои се пропишани различни стап-
ки за уплатување, должна е за секоја од тие дејности да 
состави посебен преглед на основицата за пресметување. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраини органи, ќе пропи-
ше што се смета, во смисла на овој член, како трајно 
вршење на стопанска дејност, земајќи ги предвид специ-
фичностите на одделни дејности. 

Член 10 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на 

овој закон ќе се насочуваат за изградба на стопански објек-
ти во стопански недоволно развиените републики и во Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово што обезбеду-
ваат остварување на заедничките интереси и цели во раз-
војот утврдени во општествениот план на Југославија, во 
општествените планови на републиките и општествените 
планови на автономните покраини, во согласност со ут-
врдените критериуми во Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 11 
Височината на годишната и на месечната аконтација 

на средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на 
овој закон ја утврдува Собранието на Фондот на федера-
цијата за секоја република односно автономна покраина 
посебно, со примена на стапката од член 1 на овој закон на 
планираниот општествен производ на општественото сто-
панство на републиката односно на автономната покраи-
на, по принципот на чисти дејности, во годината за која се 
утврдува аконтацијата. 

Собранието на Фондот на федерацијата е должно 
аконтацијата на средствата на Фондот на федерацијата за 
текуштата година да ја утврди до 15 јануари текуштата 
година, врз основа на податоците на републичките и по-
краинските заводи за општествено планирање. 

Ако со месечните аконтации на средсгвата на Фон-
дот на федерацијата на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина не се оствари износот ут-
врден според член 1 став 2 точка 2 на овој закон, средства-
та во височина на настанатата разлика ги обезбедуваат 
републиките односно автономните покраини. 

Разликата помеѓу износот на месечните аконтации на 
средствата на Фондот на федерацијата утврдени со одлу-
ката на Собранието на Фондот на федерацијата, согласно 
со член 1 став 1 точка 2 од овој закон и износот што го уп-
латиле организациите на здружен труд, републиките од-
носно автономните покраини ќе му ја уплатат на Фондот 
на федерацијата во рок од 30 дена од денот на утврдената 
разлика на аконтацијата за односниот период. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ја изврши обврската од став 4 на овој член во рокот на 
втасаноста, Службата на општественото книговодство, по 
налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во ко-
рист на Фондот на федерацијата соодветен износ на сред-
ства, врз основа на податоците на Фондот на федерација-
та, од средствата на буџетот на соодветната република 
односно автономна покраина. 

Ако организациите на здружен труд уплатат во Фон-
дот на федерацијата средства во износ поголем од износот 
од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, за износот на повеќе 
уплатените средства ќе се намали обврската на република-
та односно на автономната покраина во наредната годи-
на. 

Ако вишокот на средствата на Фондот на федерација-
та е остварен од средствата на буџетот на републиката од-
носно на автономната покраина, по барање на република-
та односно на автономната покраина износот ќе А се вра-
ти на таа република односно на таа автономна покраина. 

Член 12 
Врз основа на обврската на републиката односно на 

автономната покраина од член 5 на овој закон, Фондот на 
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федерацијата ќе изврши конечна пресметка на обврските 
на републиките и на автономните покраини, и тоа: 

1) ако износот на годишната обврска според член 5 е 
поголем од износот на аконтацијата според член 11 од 
овој закон и средствата здружени според член 1 став 1 точ-
ка 1 на овој закон, републиките и автономните покраини 
се должни во рок од 30 дена да ја уплатат разликата во ко-
рист на средствата на Фондот на федерацијата; 

2) ако износите според член 11 од овој закон и сред-
ствата здружени според член 1 став 1 точка 1 од овој закон 
го надминуваат износот на годишната обврска според 
член 5 од овој, закон, за настанатата разлика ќе се намали 
обврската на таа република односно автономна покраина 
при утврдувањето на аконтацијата за текуштата година. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ја изврши обврската од став 1 точка 1 на овој член во ро-
кот на втасаноста, Службата на општественото книговод-
ство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пре-
несе во корист на Фондот на федерацијата соодветен из-
нос на средства, врз основа на податоците на Фондот на 
федерацијата, од средствата на буџетот на соодветната ре-
публика односно автономна покраина. 

Член 13 
За уплатениот годишен износ на средствата на Фон-

дот на федерацијата што се формираат од задолжителни-
ј от заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што 

гласат на доносител. 
Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви годиш-

ни рати, со камата по стапка од 10% годишно. 
Отплатувањето на задолжителниот заем почнува со 

истекот на три години од денот на истекот на годината за 
која е уплатен. 

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот 
на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем 
се додава на износот на уплатениот заем и, заедно со него, 
сочинува основица за утврдување на годишните ануитети. 

Член 14 
За отплатувањето на задолжителниот заем на начи-

нот предвиден во член 13 од овој закон гарантира федера-
цијата. 

Ако Фондот на федерацијата не ја изврши обврската 
од член 13 на овој закон, Службата на општественото кни-
говодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во 
корист на доносителиот на обврзниците на заемот долгу-
ваниот износ на средства ќе го пренесе од средствата на 
Фондот на федерацијата. 

Член 15 
Средствата остварени со уплата на задолжителниот 

заем од член 1 став 1 точка 2 на овој закон Фондот на фе-
дерацијата е должен да ги пласира на териториите на сто-
пански недоволно развиените републики и на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, со рок за враќање од 
12 години и со камата по просечна стапка од 10% годиш-
но. 

Средствата од став 1 на овој член Фондот на федера-
цијата е должен да ги пласира на териториите на стопан-
ски недоволно развиените републики, со камата по стапка 
од 11% годишно, а на територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово - со камата по стапка од 9% го-
дишно. 

Отплатување^ на кредитот од став 1 на овој член 
почнува со истекот на три години од денот на истекот на 
годината во која кредитот е даден. 

Каматата пресметана од денот на добивањето на кре-
дитот до денот на почетокот на отплатувањето на креди-
тот се додава на износот на дадениот кредит и, заедно со 
него, сочинува основица за утврдување на ануитетите. 

Републиката односно автономната покраина на чија 
територија се пласирани средствата на задолжителниот 
заем му гарантира на Фондот на федерацијата дека сред-
ствата на кредитот ќе се вратат во согласност со договоре-
ните услови. 

Ако средствата на кредитот од овој член не се вратат 
во согласност со договорените услови, Службата на оп-
штественото книговодство, по налог од сојузниот секре-
тар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на феде-

рацијата соодветен износ на средства, врз основа на пода-
тоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџе-
тот на стопански недоволно развиените републики однос-
но Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 16 
Работите на наплата на средствата на Фондот на фе-

дерацијата што се формираат од задолжителниот заем, ка-
ко и водењето евиденција за уплатите на средства според 
склучените самоуправни спогодби за здружување на труд 
и средства на Фондот на федерацијата и уплатите на сред-
ствата наменети за здружување, ги врши Службата на оп-
штественото книговодство. 

Работите на издавање обврзници и отплатување на 
задолжителниот заем ги врши Народната бнака на Југос-
лавија. 

Износот на трошоците за вршење на работите од ст. 
1 и 2 на овој член се утврдува со договор помеѓу Фондот 
на федерацијата и Службата на општественото книговод-
ство односно Народната банка на Југославија. 

Член 17 
Поблиски прописи за издавањето и амортизацијата 

на обврзниците на задолжителниот заем и за начинот на 
евидентирањето на средствата на Фондот на федерацијата 
од член 1 на овој закон донесува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 18 
Средствата потребни за премостување на разликите 

што се појавуваат поради различните услови за запишува-
ње заеми и за пласман на средствата на Фондот на федера-
цијата, во годините во кои тие разлики се негативни, ќе ги 
обезбедат републиките и автономните покраини. 

Во годините во кои разликите од став 1 на овој член 
се позитивни, Фондот на федерацијата тие разлики ќе им 
ги врати на републиките и на автономните покраини сраз-
мерно со нивното обезбедување средства за преместува-
њето на тие разлики. 

Височината на средствата од ст. 1 и 2 на овој член ќе 
ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата за секо-
ја година. 

Член 19 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 

став 1 на овој закон им се распределуваат на одделни сто-
пански недоволно развиени републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово во следните проценти: 

СР Босна и Херцеговина 25,2 
СР Црна Гора 8,9 
СР Македонија 17,8 
САП Косово 48,1 

Вкупно 100,0 

Член 20 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1986 година. 

967. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 

ГОДИНА 
Се прогласува Општествениот план на Југославија за 

периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собрание' 
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то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 декември 1985 година. 

П бр. 521 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Преседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 
2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 26 декември 
1985 година, донесе 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Со Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1990 година се утврдуваат заедничките интере-
си и цели на општествено-економскиот развој, структур-
ните промени во стопанството и заедничката развојна по-
литика, насоките и рамките за донесување мерки на заед-
ничката економска политика и други мерки и посебните 
обврски и задачи во остварувањето на заедничките плано-
ви на организациите на здружен труд и програмите за раз-
вој на производството и извозот, што треба да се остварат 
во овој период, во условите на развивање на пазарното 
стопанство и на дејствување на економските законитости. 

Со Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1990 година понатаму се разработуваат и се 
конкретизираат основните определби, стратегијата и ос-
новите на политиката на развојот утврдена во Долгороч-
ната програма за економска стабилизација и Долгорочни-
от општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 
2000 година. 

П р е д е л 

ЗАЕДНИЧКА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА 

I. УСЛОВИ, ОГРАНИЧУВАЊЕ И ПРЕТПОСТАВКИ 
1. Решавањето на проблемите на кризната економска 

ситуација и совладувањето на причините за инфлацијата, 
со кои се соочува Југославија последниве години бара оп-
штествено-економскиот развој во периодот од 1986 до 
1990 година да се Заснова, првенствено, врз максимално 
активирање и ефикасно користење на изградените капаци-
тети и другите расположиви потенцијали за забрзување на 
стопанскиот растеж, врз зголемена активност и сестрано 
поттикнување на творештвото на работните луѓе, врз по-
раст на продуктивноста и ефикасноста на стопанисување-
то, врз структурни промени, врз дополнување и пренасо-
чување на постојните и развивање на нови производства, 
во согласност со современиот техничко-технолошки на-
предок во светот, врз единствена политика за економска 
стабилизација и натамошен социјалистички самуправен 
развој. Југословенската социјалистичка самоуправна за-
едница во овој период ќе се соочува со отежнати услови за 
развој, посебно поради неопходноста за совладување на 
натрупаните развојни проблеми на кризната состојба, 
продлабочувањето на светската економска криза и зголе-
мената политичка затегнатост и судири во меѓународните 
односи. При заострена меѓународна политичка конфрон-
тација, со многубројни жаришта на воени и ладновоени 
кризи во меѓународните односи, се поотворено се пројаву-
ваат многубројните противречности на кризната состојба 
во економските односи во светот: под притисок на владе-
ечките монополи продолжува и се продлабочува прерас-

пределбата на капиталот и општественото богатство на 
сметка на помалку развиените земји, се продлабочува техг 
полошкиот јаз, расте задолженоста и се зголемува финан-
сиската зависност на земјите во развој. Во целост, очекува-
ните надворешни услови за развој и понатаму ќе бидат 
неповолни. 

И покрај определени позитивни резултати во досе-
гашното остварување на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, Југославија влегува во периодот од 
1986 до 1990 година со уште несовладана стопанска стаг-
нација, висока инфлација и пазарни растројства, со изразе-
на стопанско-структурна неусогласеност и растројства во 
процесот на општествената репродукција, со производ-
ствена, организационо-кадровска и друга неоспособеност 
на стопанството за зголемен извоз, посебно на конверти-
билното подрачје, забавен научно-технолошки прогрес, 
зголемени напори за нормализација на надворешната лик-
видност, започната финансиска консолидација на органи-
зациите на здружен труд, банките и општествените фондо-
ви, заострени проблеми на невработеноста и опаѓање на 
животниот стандард. Бавно и отежнато се остварува До-
лгорочната програма за економска стабилизација, што ба-
ра зголемени напори на сите субјекти на стопанисувањето 
за остварување на овој план. 

2. Вкупниот општествено-економски развој на земја-
та во периодот од 1986 до 1990 година ќе биде оптоварен 
со крупни ограничувања, а пред сб: со високи обврски за 
сервисирање на надворешните долгови и обезбедување на 
надворешната ликвидност на земјата, оскудност на распо-
ложивата домашна акумулација и на додатни странски 
средства во однос на потребите на планираниот развој, 
високи внатрешни долгови, загуби и други непокриени по-
барувања, диспаритети на цените на основните енергенти, 
на сообраќајните, станбените и комуналните услуги и со 
дебаланси во репродукцијата, технолошко заостанување и 
релативна застареност на основните фондови на стопан-
ството, висока невработеност, посебно во стопански недо-
волно развиените подрачја на земјата, проблеми на регио-
налниот развој, растечки социјални проблеми, ниско ниво 
на самоуправната интеграција во стопанството, посебно 
од становиште на единството на целината на југословен-
ското стопанско подрачје. 

3. Исклучително тешката економска ситуација, на по-
четокот на среднорочниот плански период од 1986 до 1990 
година бара и максимална сосредоточеност на напорите 
на целото општество врз оние заеднички цели и правци на 
развојната и економската политика на Југославија со кои 
се обезбедува вистински пресврт од постојната стагнантна 
развојна ситуација во структурна, технолошка, извозна, 
квантитативна и динамичка преобразба на стопанството 
како основа на долгорочно стабилниот и динамичен раз-
вој на земјата. Во постојните материјални рамки е неоп-
ходно да се обезбеди примена на економските критериуми 
за приоритетна ориентација кон релативно тесна селекци-
ја на заедничките развојни програми на организациите на 
здружен труд од суштествено значење за вкупниот оп-
штествено-економски развој на Југославија, за чија реали-
зација со овој план и со општествените планови на репуб-
ликите и општествените планови на автономните покраи-
ни се утврдуваат формите и обемот на поддршката со 
мерките на економската и развојната политика во перио-
дот од 1986 од 1990 година, во пошироката самуправна 
интеграција на организациите на здружен труд. Во суш-
тествените критериуми за исправноста на заедничките 
програми за развој мора да биде вклучено и целосното 
уважување на економските и пазарните законитости, за-
брзувањето на технолошкиот прогрес и нивната отворе-
ност спрема условите на светската конкурентност. Врз за-
едничка основа на максимална селективност и усогласе-
ност на планските цели и правци и со соодветно насочува-
ње на расположивите општествени ресурси кон нивна реа-
лизација во сите средини, во прв ред, со самоуправно на-
сочување на општествената акумулација со здружување на 
труд и средства, можно е да се остварат динамичните, 
структурните и квалитативните промени во општествена-
та репродукција предвидени со овој план. 

4. Суштествен услов за успешно остварување на це-
лите и задачите утврдени со овој план е остварувањето на 
стопанско-системски промени на линијата на Долгорочна-
та програма за економска стабилизација. Нужна е ната-
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мошна доградба и доследно остварување на социјалистич-
киот самоуправен општествено-економски и политички 
систем и, во тие рамки, изградба на целосен и ефикасен 
стопанско-системски инструментариум, како и јакнење на 
единствените институционални и други услови за стрик-
тно почитување на законитостите и развивање на одговор-
носта во поглед на работната, финансиската и друга дис-
циплина во стопанството и општеството, посебно на оние 
норми со кои во практиката се обезбедува ефикасно фун-
кционирање на единствениот југословенски пазар како об-
јективен услов за реално вреднување на факторите и ре-
зултатите на производството. Врз таква основа ќе се зајак-
не мотивационата сила на стопанскиот систем, и на соци-
јалистичкото самоуправување во целост, што ќе придоне-
се за решителна афирмација на трудот и творештвото, по-
раст на ефикасноста на стопанисувањето и стабилизирање 
на економскиот растеж и развој. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ 

Врз основа на Уставот на СФРЈ и согласно со про-
грамските определби на СКЈ, а тргнувајќи од основните 
развојни определби на Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација и од заедничките интереси и цели ут-
врдени со Долгорочниот општествен план на Југославија 
за периодот од 1986 до 2000 година, како и од неопходнос-
та за што поуспешно и поефикасно совладување и отстра-
нување на постојните крупни ограничувања и проблеми 
на општествено-економскиот развој, пред се во функција 
на подигање на нивото на самоуправната општествена ин-
теграција односно продуктивната способност на вкупното 
југословенско стопанство и општество во целост, се ут-
врдуваат следните основни цели на општествено-економ-
скиот развој на Југославија во периодот од 1986 до 1990 
година: 

1. Натамашен развој на социјалистичките самоуправ-
ни општесвено-економски односи, пред се по пат на овла-
дување на рабитниците во здружениот труд со целината 
на односите на општествената репродукција и со развојот 
на современите производни сили. 

Заради остварување на оваа цел и на Долгорочната 
програма за економска стабилизација ќе се преземат це-
лосни мерки за решително остварување на антиинфлацио-
ната политика, а посебно на мерките за побрзо спроведу-
вање на финансиската консолидација на стопанството, 
банките и на сите корисници на општествени средства, 
што е и претпоставка за доследна афирмација на пазарно-
-планското стопанисување и јакнење на материјалната по-
ложба на здружениот труд. Мора суштествено да се нама-
ли инфлацијата, пред се: со создавање услови за ефикасно 
функционирање на единствениот југословенски пазар, со 
обезбедување дејствувањето на економската принуда и па-
зарните санкции и со доследно уважување на економските 
законитости (примена на пазарните критериуми за реално 
вреднување на факторите и резултатите на произодство-
то), со спроведување на политиката на нормализација на 
надворешнофинансиските односи и екстерната ликвид-
ност, со порационална работа, поголема продуктивност 
на трудот, поголемо производство, поголем извоз, нама-
лување на трошоците, со штедење и отстранување на из-
ворите на дефицитарното финансирање на репродукција-
та, со кои ќе се отстрануваат причините за инфлацијата. 

Заради надминување на застојот во развојот на соци-
јалистичките самоуправни општествено-економски одно-
си ќе се создаваат услови за одлучување на работниците за 
стекнувањето и распоредувањето на доходот, личните до-
ходи и средствата за проширена репродукција, што ќе ја 
зголеми економската мотивираност и одговорноста на ра-
ботниците за зголемување на доходот и проширувањето 
на материјалната основа на трудот. Врз таа основа ќе се 
зголеми учеството на здружениот труд во остварениот до-
ход. Истовремено, неопходно е значително да се зголеми 
одговорноста на работоводните органи и на стручните 
служби за водењето на работите и примената на економ-
ските критериуми на производството и вложувањата. За-
ради поуспешно остварување на овие задачи ќе се развие 
единствен информативен систем во земјата, кој ќе придо-
несе за поуспешно информирање на работните луѓи и гра-
ѓаните за сите прашања за поефикасно самоуправно ,одлу-
чување и управување и за поуспешно одлучување во деле-

гатскиот систем. Ќе се заостри и одговорноста за досад-
ното остварување на самуправните спогодби, договори и 
други прописи во работата и работењето на организации-
те на здружен труд и на другите самоуправни организации 
и заедници и општествено-политички заедници. Врз таа 
основа ќе се создаваат услови работниците да бидат и еко-
номски мотивирани за целосно овладување со развојот на 
современите производни сили, а посебно со посложените 
форми на самоуправна организација и интеграција на сто-
панството, како и за структурните промени во југословен-
ското стопанство утврдени со овој план, за јакнење на из-
возната ориентација на стопанството како услов и прет-
поставка за подигање на квалитетот и забрзување на дина-
миката на вкупниот развој, забрзување на научно-техно-
лошкиот прогрес и постојано зголемување на доходот, на 
личниот и општествениот стандард со зголемување на 
обемот на производството и продуктивноста на трудот. 

2. Осетно подобрување на ефикасноста на стопан-
ството на Југославија како основа за забрзување на сто-
панскиот растеж и на порастот на животниот стандард на 
работните луѓе и граѓаните. 

Согласно со Долгорочната програма за економска 
стабилизација, врз осонова на јакнењето на улогата на па-
зарот и иницијативата на здружениот труд, ќе се создава-
ат услови за зголемување на ефикасноста на стопанисува-
њето, забрзување на стопанскиот растеж и намалување на 
инфлацијата, пред се: со зголемување на продуктивноста 
на трудот и конкурентната способност на стопанството, 
јакнење на пазарното однесување на организациите на 
здружен труд и отстранување на причините и последиците 
од автархичниот развој во земјата и спрема светскиот па-
зар, при отстранување ца најизразитите структурни дис-
пропорции; со максимално користење на изградените ка-
пацитети и забрзано активирање на расположивите работ-
ни, развојни и природни потенцијали и резерви; со забрзу-
вање на научно-технолошкиот прогрес, согласно со стра-
тегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; со остварување на развој-
ната ориентација на производството, посебно на заеднич-
ките планови на организациите на здружен труд и заед-
ничките програми за развој на производството и извозот 
од значење за усогласен стопански развој на земјата и јак-
нење не единството на југословенскиот пазар. Зголемува-
њето на ефикасноста на стопанисувањето и забрзувањето 
на стопанскиот растеж ќе се засноваат врз јакнење на 
здружувањето на труд и средства како основа за забрзано 
зголемување на самоуправната економска интеграција на 
единственото југословенско подрачје. 

3. Подобрување на положбата на стопанството на Ју-
гославија во меѓународните економски односи првенстве-
но со негово оспособување за зголемување на извозот на 
стоки и услуги и за поефикасно и поурамнотежено вклучу-
вање во меѓународната поделба на трудот. 

Остварувањето на оваа цел ќе се обезбеди со реши-
телна ориентација кон зголемување и квалитативно струк-
турно унапредување на производството и услугите за из-
воз, со развивање на современите економски форми на со-
работка со странство, посебно производствената коопера-
ција, заденичките вложувања и заедничките настапи на 
трети пазари, како и со билансно урамнотежување на 
вкупната економска размена со странство. Небпохно е да 
се обезбеди таков растеж на извозот на стоки и услуги над 
растежот на општествениот производ и над растежот на 
увозот, кој ќе придонесува за стабилно зголемување на 
уделот на стопанството на Југославија во светскиот извоз, 
посебно на пазарот со конвертибилен начин на плаќање, а 
особено со земјите со кои постои дебаланс во размената и 
во вкупните трансакции. Со таквата ориентација, при со-
одветно рефинансирање на надворешните долгови, ќе се 
создаваат услови да се намали степенот на релативната 
задолженост на земјата и обврските што произлегуваат од 
тоа да се сведат на 25% од девизните приходи на земјата 
во 1990 година. Тоа ќе овозможи создавање на услови за 
поповолен стопански развој и за натамошно приспособу-
вање на стопанството кон барањата на светскиот пазар. 
Во развивањето на поурамнотежени стопански односи со 
сите подрачја на светот ќе се преземаат мерки и активнос-
ти за надминување на економските тешкотии во соработ-
ката со земјите во развој и за интензивирање на разновид-
ните форми на економска соработка, внесувајќи во таа со-
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работка што повеќе елементи на новиот меѓународен еко-
номски поредок. 

4. Поуспешно решавање на продуктивното вработу-
вање и на проблемите на невработеноста, посебно на мла-
дите школувани кадри. 

Порастот на продуктивното вработување, како суш-
тествен фактор на развојот, ќе се остварува со зголемува-
ње на ефикасноста на стопанисувањето и на индивидула-
ната и општествената продуктивност на трудот, како и со 
соодветна развојна и економска политика на сите нивоа; 
со подобро користење на производствените капацитети и 
со организирање работа во повеќе смени; со активирање и 
развивање на потенцијалите на земјоделството, туризмот, 
малото стопанство, услужните и други дејности, со созда-
вање услови од страна на општесвено-поли,тичките заед-
ници и банките за ослободување на иницијативата за ра-
ботно самоактивирање и јакнење на иницијативата, одго-
ворноста и самоорганизираноста на граѓаните за решава-
ње на проблемите за вработување на младите школувани 
кадри; со приспособување на системот на образованието 
кон потребите на стопанството; со јакнење на одговорнос-
та на работниците за развојот на проширената репродук-
ција и, врз таа основа, со создавање услови за пораст на 
продуктивната вработеност. Со овие и со други мерки и 
активности ќе се создаваат услови да се вработат до 1990 
година повеќето школувани млади кадри и значително да 
се намали невработеноста. 

5. Остварување на поусогласен регионален развој 
Со поцелосно користење на расположивите ресурси и 

можности на секое подрачје и со создавање услови за за-
брзување на процесот на здружување на труд и средства, 
циркулација, самоуправна концентрација на средствата и 
специјализација и поделба на трудот на организациите на 
здружен труд на единственото југословенско подрачје, ќе 
се овозможат постапени структурни промени во југосло-
венското стопанство, превладување на автархијата во зем-
јата и спрема светот, намалување на разликите во нивото 
на продуктивноста на трудот, конкурентноста и ефикас-
носта на стопанисувањето. Организациите на здружен 
труд ќе создаваат и реализираат соодветни заеднички про-
грами за развој на производството и извозот во технолош-
ки интензивното производство, како и во другите дејности 
што имаат определени погодности и предности во оства-
рувањето на услови за порамномерен регионален развој 
на целата земја. 

Во рамките на заедничката политика на општестве-
но-економскиот развој на земјата, со мерките на економ-
ската и развојната политика ќе се создаваат услови за за-
пирање на релативното заостанување во стопанскиот раз-
вој на територијата на СР Србија надвор од териториите 
на социјалистичките автономни покраини. 

6. Побрз развој на стопански недоволно развиените 
републики и на САП Косово заради намалување на разли-
ките во степенот на нивната развиеност во однос на просе-
кот на земјата. 

Во рамките на заедничката политика на општестве-
но-економскиот развој на земјата ќе се создаваат услови 
за побрз развој на производните сили на секоја стопански 
недоволно развиена република и посебно за најбрз развој 
на САП Косово, заради намалување на разликите во ниво-
то на развиеноста и во условите за живот и работа на ра-
ботните луѓе во однос на просечното ниво на развиеноста 
во цела Југославија. 

Остварување на политиката на побрз развој на сто-
пански недоволно развиените републики и на САП Косово 
ќе се врши со потпирање врз сопствените сили, со 
здружување на труд и средства, поттикнување на развојот 
на производните сили на стопански недоволно развиените 
републики и на САП Косово со средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, со дополнителни средства од буџетот на федера-
цијата и со други договорно утврдени мерки, во соглас-
ност со заедничките интереси и реалните можности на 
стопанството на целата земја. 

7. Унапредување и заштита на животната и работната 
средина. 

Поефикасно планирање и остварување на мерките за 
зачувување и заштита на животната и работната средина 
мора да се обезбедува со подобро вреднување на преднос-

тите на одделни подрачја заради поусогласен економски и 
социјален развој и уредување на просторот, со порацио-
нално користење на природните и со труд создадени вред-
ности, со санирање на настанатите штетни последици од 
загадувањето на земјиштето, водата, воздухот и храната, 
со воведување соодветни критериуми и стандарди за тех-
нолошките процеси (погони и постројки), производите и 
материите во прометот (стоки и услуги), како и со вклучу-
вање на трошоците за заштита и зачувување на животната 
и работната средина во новите вложувања и во трошоците 
на производството. 

8. Натомашно осовременување, јакнење и поопштес-
твување на системот на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита 

Остварувањето на оваа цел ќе се обезбеди со ната-
мошно јакнење и оспособување на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, по-
себно на Југословенската народна армија, за остварување 
на нивните функции и заради, со натамошно поопштес-
твување на работите на одбраната и безбедноста односно 
со натамошно оспособување на организациите на здружен 
труд и на другите самоуправни организации и заедници и 
на општествено-политичките заедници за одбрана и за-
штита на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија. 

III. ПРОЕКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛНИ РАМКИ НА 
РАЗВОЈОТ 

1. Во периодот од 1986 до 1990 година потребно е да 
се обезбедат следните материјални рамки и односи во оп-
штествената репродукција: 

1.1. Вкупното население на Југославија 
Во 1990 година во Југославија ќе има околу 23,7 ми-

лиони лица, работоспособно население околу 15,4 милио-
ни, а вкупно активно население околу 11 милиони лица. 
Просечната стапка на активноста на населението на Југос-
лавија ќе се зголеми од 44% во 1985 година на околу 46% 
во 1990 година. Промените во економската структура на 
населението ќе се движат кон побавно намалување на 
учеството на земјоделското во вкупното население, а по-
себно учеството на активно земјоделско население во ак-
тивното население. Ќе се создаваат потребни услови за на-
сочување на развојот на населението, посебно со спроведу-
вање на популационата политика во сите средини. 

Со планирање на семејството и создавање на другите 
потребни услови ќе се отстранува нерамнотежата во реп-
родукцијата на населението и ќе се обезбеди усоглсен при-
роден прираст. 

1.2. Подигање на ефикасноства на стопанисувањето 
Неопходно е да се запре опаѓањето на ефикасноста на 

стопанисувањето и да се остварува зголемена улога на 
квалитативните фактори на растежот и развојот, така што 
да се оствари просечна годишна стапка на растеж на про-
дуктивноста на трудот од најмалку 2%, со позитивен при-
донес за забрзан технолошки прогрес, како и зголемување 
на стапката на акумулативната способност на стопанство-
то од 5,0% во 1985 година на околу 9,0% во 1990 година, а 
на репродуктивната способност од 11% на околу 15%. При-
тоа е нужно суштествено да се подобри ефикасноста на ин-
вестициите во однос на периодот од 1981 до 1985 година, 
така што истовремениот граничен капитален коефициент 
во периодот од 1985 до 1990 година да изнесува за вкупно-
то стопанство 3,866, а за општествениот сектор на стопан-
ството 3,965. Со јакнење на процесот на здружување на 
труд и средства и на самоуправната економска интеграци-
ја во областа на производството и извозот ќе се отстранат 
бариерите за слободна циркулација на средствата и најго-
лем дел од акумулацијата ќе се вложи во модернизација 
на постојните и изградба на определен број нови капаци-
тети врз основа на заедничките вложувања што организа-
циите на здружен труд ќе ги внесат во своите и во заеднич-
ките планови и програми за развој на производството и 
извозот, со нагласена интензификација на технолошкиот 
прогрес, имајќи го предвид критериумот зголемување на 
обемот на општествените средства. 

1.3. Пораст на производството и на општествениот 
производ 

Реалниот општествен производ на вкупното стопан-
ство треба да расте по стапка од околу 4% просечно го-



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 75 - Страна 2207 

дишно, и тоа општествениот сектор околу 4%, а индивиду-
алниот сектор на стопанството околу 4,5% 

- Во индустриското производство треба да се оства-
ри просечен годишен пораст од околу 4,5%. Ќе се изградат 
нови енергетски капацитети во електростопанството од 
3.500 MW. Се предвидува зголемување на производството 
на електрична енергија од 76 млрд. kWh во 1985 година на 
околу 98 млрд. kWh во 1990 година, јаглен од 69 милиони 
на 92 мил. тони, сурова нафта од 4,1 на 4,5 мил. тони и 
природен гас од 2,5 млрд. Nm3 на 4,5 млрд. Nm3. Во произ-
водството на хемиски производи и производството на на-
фта и гас треба да се оствари пораст од над 7% просечно 
годишно, во производството на јаглен и во машинската 
индустрија околу 6%, во производството на челик и обое-
ни метали околу 5,5%, во производството на железна руда 
и руди на неметали и во производството на сообраќајни 
средства и бродоградбата околу 5%. Врз тие зголемени ма-
теријални основи на енергетиката и суровините, при пови-
соко технолошко ниво, значително ќе се зголеми обемот 
на индустриското производство наменето за извоз и за до-
машниот пазар. 

- Во земјоделското производство треба да се оствари 
просечен годишен растеж од околу 5%, и тоа во општес-
твениот сектор околу 6,8%, а во индивидуалниот сектор 
околу 4,2%. Се предвидува зголемување на производство-
то во 1990 година на: пченица на над 6 милиони тони, од 
што откуп најмалку 4 милиони тони, пченка околу 15 ми-
лиони тони, маслодајни култури за околу 320.000 тони, 
масло за једење, шеќерна репка за околу 8,5 милиони то-
ни, за околу 1,050.000 тони шеќер, месо околу 1,6 милиони 
тони (говедско 445 илјади тони, свињско 640 илјади тони, 
овчо 75 илјади тони и живинско 350 илјади тони) и млеко 
околу 5,600 милиони литри. Производството на жита ќе се 
зголеми на околу 950 kg по жител. Осетно ќе се зголеми 
производството на добиточна храна. Значително ќе се зго-
леми производството на овошје, грозје, зеленчук и други 
земјоделски производи за домашниот пазар и за извоз. 

1.4. Јакнење на извозната ориентација и на положба-
та на стопанството во меѓународната поделба на трудот. 

Во остварувањето на активната извозна политика и 
на политиката на јакнење на економската размена и нор-
мализација на финансиските односи со странските партне-
ри, потребно е да се остварат значително поголеми резул-
тати од оние што се остварени во претходниот период. 

- Извозот на стоки и услуги ќе се зголемува по про-
сечна реална годишна стапка од околу 6%, а со пораст на 
цените од околу 5% - по номинална стапка од околу 11%. 

- Увозот на стоки и услуги ќе се зголемува по просеч-
на реална годишна стапка од околу 5%, а со пораст на це-
ните од околу 5% - по номинална стапка од околу 10%. 

- При пораст на странскиот туристички промет од 
7% годишно и растеж на регистрираниот девизен прилив 
од околу 10,5% просечно годишно, ќе се достигне ниво од 
2,1 млрд. долари девизен прилив односно вкупна турис-
тичка девизна потрошувачка од 3,2 млрд. долари во 1990 
година. 

- Во овој период е нужно да се оствари покриеност на 
стоковниот увоз со стоковен извоз од околу 90%, а заедно 
со услугите оваа покриеност треба да се оствари со околу 
107%. 

- Посебно е нужно да се оствари текушт конвертиби-
лен девизен приход од оолу 21 млрд. долари во 1990 годи-
на спрема 13 млрд. долари во 1985 година, вклучувајќи го 
нето-приходот од дознаки, што е повеќе за 8 млрд. дола-
ри. Во текот на сите години на планскиот период ќе се ос-
твари суфицит во текуштиот платен биланс од околу 1,2 
милрд. долари просечно годишно. 

- Со зголемување на извозот и на девизниот прилив, 
како и со нормализација на екстерната ликвидност врз ос-
нова на повеќегодишната програма за рефинансирање на 
дел од обврските до 1990 година, стапката на релативната 
задолженост на конвертибилното подрачје треба да се на-
мали од околу 48% во 1985 година на околу 25% од девиз-
ниот прилив во 1990 година. 

- Со планираниот суфицит во текуштиот платен би-
ланс и со подобрување на салдото на кредитно-финансис-
киот биланс ќе се создадат можности за зголемување на 
девизните резерви на земјата, со што ќе се обезбеди уред-
ност на текуштите девизни плаќања. 

1.5. Материјални рамки на развојот. 

Во наредниот период ќе се создадат услови да се 
обезбедат следните пропорции на развојот: 

(1) Во структурата на употребата на општествениот 
производ вкупно расположивите средства ќе учествуваат 
во 1990 година со 97%, и тоа: личната потрошувачка со ре-
чиси 50%, општата и заедничката потрошувачка (матери-
јалните трошоци) со околу 9%, а вкупните инвестиции со 
околу 38%, во кои стопанските инвестиции во основни 
средства 20%, нестопанските инвестиции околу 6% и ин-
вестициите во обртни средства околу 12% (опфатени сред-
ства за консолидација околу 10%, резерви и зголемување 
на залихите). Притоа се смета со суфицит во платниот би-
ланс односно со одлив на средства во странство од околу 
3%. 

Врз основа на порастот на продуктивноста на трудот 
и промените на односите во распределбата на доходот ќе 
се зголеми улогата на личните доходи како мотивационен 
фактор за работниците и, врз таа основа, ќе се зголеми 
уделот на личните доходи во вкупната распределба на до-
ходот. Согласно со тоа, ќе се зголеми уделот на чистиот 
личен доход на вработените во производствените дејнос-
ти, а со тоа и во вкупната лична потрошувачка, а ќе се на-
мали уделот на другите средства за лична потрошувачка 
(освен пензиите). 

(2) Предвидениот рстеж на општествениот производ 
треба да се оствари со еднаков придонес на растежот на 
вработеноста и растежот на продуктивноста на трудот по 
стапка од околу 2% просечно годишно. Реалните лични до-
ходи по вработен ќе се зголемат во рамките на предвиде-
ниот растеж на продуктивноста на трудот односно по 
стапка од околу 2% просечно годишно. Во рамките на 
предвидениот растеж на расположивите средства за фи-
нална потрошувачка, вкупната лична потрошувачка треба 
да расте по стапка од 3,9%, вкупниот животен стандард по 
стапка од 3,8%, а општествениот стандард по стапка од 
3,2% просечно годишно. 

Со ориентација на побавен растеж на животниот и 
посебно на општествениот стандард во однос на вкупниот 
стопански развој, ќе се создаваат услови потрошувачката 
на населението да расте во рамките на вкупно распо-
ложивите материјални средства на земјата. 

(3) Во формирањето на средствата за репродукција 
суштествено ќе се зголеми учеството на изворите од оп-
штествениот сектор на стопанството од околу 45% во пе-
риодот од 1981 до 1985 година на околу 57% во периодот 
од 1986 до 1990 година. Во тие рамки најмногу ќе се зголе-
ми учеството на средствата за проширување на материјал-
ната основа на трудот - од 16,5% во периодот од 1981 до 
1985 година на околу 23% во периодот од 1986 до 1990 го-
дина, а потоа на средствата за амортизација - од 19,5% на 
26%. Ќе се зголеми и уделот на средствата на индивидуал-
ниот сектор на стопанството од 3,8% на 6,3%, како и на 
средствата на населението - од околу 26% на околу 28%. 

2. Подобрување на животните услови. Со суштестве-
ните промени во материјалните услови и со зголемување 
на ефикасноста на стопанисувањето ќе се создадат услови 
за запирање на опаѓањето на квалитетот на животниот 
стандард и за негово подобрување, првенствено со нама-
лување на невработеноста (од околу 15% на околу 12%), 
зголемување на куповната моќ на домаќинствата, подоб-
рување на структурата на личната потрошувачка, подоб-
рување на станбените услови односно извесно зголемува-
ње на општествениот и на вкупниот животен стандард и 
со преземање мерки за заштита и унапредување на работ-
ната и животната средина. Ќе се зголеми материјалната и 
социјалната сигурност на сите работни луѓе и граѓани. 

- Вкупните вложувања во станбена изградба ќе рас-
тат по просечна годишна стапка од 3,2%. Со ваквото 
вложување ќе се изградат околу 650 илјади станови, од 
што околу 200 илјади во општествениот и 450 илјади во 
индивидуалниот сектор. Со тоа вкупниот станбен фонд во 
1990 година би се зголемил за околу 10%. Просечната го-
лемина на станот би изнесувала околу 62 т 2 , односно на 
едно лице 19 т 2 , а просечниот број на лица на еден стан би 
се свел на 3,4. 

3. Заради остварување на стртегијата и политиката 
на забрзан технолошки развој, за развој на научноис-
тражувачката работа ќе се издвојуваат околу 2% од оп-
штествениот производ на вкупното стопанство, а за за-
штита и унапредување на работната и животната средина 
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1% од сите трошоци на репродукцијата и на инвестицио-
ните вложувања. 

4. Со остварување на заедичките интереси, цели и за-
дачи на развојот во областа на производството, распре-
делбата, размената и потрошувачката односно со спрове-
дување на квалитативни промени заради зголемување на 
ефикасноста на стопанисувањето и усогласеност на проце-
сот на вкупната општествена репродукција, вклучувајќи 
ги и мерките и активностите за финансиска консолидаци-
ја, антиинфлационите мерки и активности на заедничката 
економска политика, ќе се создадат услови годишниот 
растеж на инфлацијата (дефлатор) постојано да се намалу-
ва и да се сведе на околу 10% во 1990 година. 

IV. ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И СТРУК-
ТУРНИТЕ ПРОМЕНИ 

1. Заедничката развојна политка во периодот до 1990 
година ќе се заснова врз поголемо активирање на изграде-
ните капацитети и подобро и порационално користење на 
расположивите потенцијали, реално вреднување и подоб-
ра комбинација на факторите на производството, поголе-
мо влијание на науката и технолошкиот прогрес врз рас-
тежот на производството и ефикасноста на стопанисува-
њето, уважување на критериумите на светскиот пазар, јак-
нење на извозот и на положбата на југословенското сто-
панство во меѓународната поделба на трудот и врз созда-
вањето услови за поголемо продуктивно вработување и 
растеж на животниот стандард. 

Основните правци на заедничката стратегија на раз-
војот на Југославија ќе бидат: 

- зголемување на производството и услугите за извоз 
заради поуспешна економска размена и вклучување на 
стопанството врз поквалитетни основи во меѓународната 
поделба на трудот; 

- јакнење на улогата на науката и забрзување на тех-
нолошкиот прогрес заради зголемување на нивниот при-
донес кон вкупниот материјален и општествен развој; 

- рационално производство и потрошувачка на енер-
гија и на определени суровини заради обезбедување мате-
ријални услови за растеж на производството и извозот, 
усогласувње на односите меѓу базната и преработувачката 
индустрија и репродукцијата во целост и задоволување на 
потребите на населението; 

- развој на примарното земјоделско производство за-
ради задоволување на потребие во земјата, обезбедување 
нужни резерви и зголемување на извозот; 

- развој на туризмот, малото стопанство и другите 
дејности што со релативно ниски вложувања даваат висо-
ки ефекти во порастот на доходот и вработеноста; 

- модернизација и развој на железничкиот, поморски-
от и речниот сообраќај и интегралниот транспорт, посеб-
но на магистралните и транзитните правци и модерниза-
ција и развој на меѓународните и магистралните сообра-
ќајници и на преносните системи за врски заради зголему-
вање на ефикасноста на функционирањето на сообраќајни-
от и комуникациониот систем во земјата и поголема вклу-
ченост во меѓународната поделба на трудот; 

- натамошно јакнење на системот на општонародна 
одбрана и општествена самозаштита заради зголемување 
на одбранбената способност и безбедноста. 

2. Основните критериуми за остварување на струк-
турните промени во југословенското стопанство произле-
гуваат од потребата за поефикасно остварување на долго-
рочните цели и задачи на самоуправниот општествено-
-економски развој на Југославија и ќе бидат во функција 
на зголемување на ефикасноста на стопанисувањето, а 
особено унапредување на самоуправната организизраност 
на производството и на сите општествени дејности, со јак-
нење на самоуправната економска интеграција врз база на 
здружување на труд и средства и создавање на стопанско-
-системски услови за материјална и финансиска консоли-
дација и зголемување на ефикасноста на трудот и работе-
њето. 

Во остварувањето на структурните промени, како и 
во инвестиционата политика, согласно со утврдените 
правци на развојот, а тргнувајќи и од определбите на Оп-
штествениот договор за давање мислења за општествена-
та оправданост на намеруваните инвестиции, ќе се приме-
нуваат особено следните основни развојни критериуми: 

- обезбедување на продуктивност, економичност и 
рентабилност според меѓународните економски мерила; 

- обезбедување на извозна ориентираност и зголему-
вање на девизната ефикасност; 

- примена на технолошките достигања, посебно врз 
основа на домашната наука и технологија; 

- намалување на вонпроизводствените трошоци и на 
трошоците за енергија и суровини по единица производ 
при намалување на увозната зависност по овој основ; 

- здружување на средства со домашни и со странски 
партнери (кооперација); 

- зголемување на продуктивното вработување; 
- помагање на порамномерниот регионален развој и 

побрзиот развој на производните сили во стопански недо-
волно развиените републики и во САП Косово; 

- обезбедување и рационално користење на просто-
рот и заштита на животната и работната средина. 

Републиките и автономите покраини ќе обезбедат ре-
ализација на овие критериуми низ содржината на своите 
општествени планови. 

3. Ограничените можности за финансирање на инвес-
тициите од реалната домашна акумулација, како и од 
странски кредитни извори во периодот од 1986 до 1990 го-
дина упатуваат на неопходноста од заедничка ориентаци-
ја на самоуправните организации и заедници во планови-
те, врз самоуправна основа, селективно да ги утврдат за-
едничките програми за развој производство и извоз од по-
себна важност за вкупниот стопански развој на земјата од 
становиште на ефикасното отстранување на најкрупните 
внатрешни и надворешни ограничувања на стопанскиот 
растеж на Југославија во долгорочниот период. 

4. Заедничката стратегија на развојот определена со 
овој план ќе се оствари со примена на утврдените крите-
риуми на сите планови и заеднички програми за развој на 
производството и извозот, вклучувајќи ги и заедничките 
планови и програми за развој што, во условите на дејству-
вање на пазарните законитости, ќе ги донесуваат заинте-
ресираните организации на здружен труд, преземајќи од-
говорност за нивното остварување. Општествено-поли-у 
тичките заедници ќе создаваат стопанско-системски и дру-У 

ги неопходни услови за стопанисување и ќе го поттикнува-
ат остварувањето на тие планови и програми. Со актив-
ностите на здружениот труд и на нивните заедници, на 
стопанскитекомори и општествено-политичките заедници 
треба да се создадат услови за економски рационални про-
екти и заеднички програми за развој што ќе придонесува-
ат за забрзување на развојот на организациите на здружен 
труд како ефикасни стоковни производители. 

Во остварувањето на производствената ориентација 
во овој период тежиштето ќе биде врз реализацијата на за-
едничките планови и заедничките програми за развој врз 
основа на здружувањето на труд и средства на целото ју-
гословенско подрачје, значајни за складен стопански раз-
вој на земјата и непречено одвивање на процесот на оп-
штествената репродукција. 

Со мерките на развојната и економската политика ќе 
се поттикнуваат и другите планови и заедничките програ-
ми за развој што ги исполнуваат критериумите и условите 
утврдени со овој план. 

Заради реализација на производствената ориентација 
ќе се разработи и конкретизира нов систем на проширена-
та репродукција во согласност со Долгорочната програма 
за економска стабилизација. 

Во овие активности, заедно со зголемената одговор-
ност на органите на самоуправување, посебна улога и од-
говорност имаат работоводните кадри на чие стручно и 
друго оспособување треба да му се посвети посебно вни-
мание. 

5. Развојот на наменското производство треба да би-
де во функција на долгорочните потреби на развојот и оп-
ремувањето на вооружените сили на СФРЈ и другите по-
треби на општонародната одбрана. Во развојот на намен-
ското производство, како дејност од посебно значење, 
тежиштето е врз изградбата, модернизацијата, рекон-
струкцијата, одржувањето и користењето на капацитетите 
за развој на наменското производство во функција на до-
лгорочните потреби на развојот и опремувањето на воо-
ружените сили и другите потреби на народната одбрана. 
Затоа треба да се обезбедат услови за стабилен развој на 
организациите на здружен труд што се занимаваат со ова 
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производен). Нови капацитети во ова производство ќе се 
градат првенствено водејќи сметка за потребите на народ-
ната одбрана и ефикасното користење на расположивите 
капацитети и средства. При тоа под напред наведените 
критериуми ќе има предност исградбата на капацитети во 
СР и САП во кои ова производство доволно не се развива-
ше. 

Со мерки на развојната и текуштата економска поли-
тика ќе се создаваат услови за одржување на репродуктив-
ната и акумулативната способност на капцитетите за на-
менско производство. Организациите на здружен труд 
што се занимаваат со наменско производство ќе ги презе-
маат сите потребни мерки во целост да се остваруваат 
плановите за развој на ова производство, при едновреме-
но оптимално користење на расположивите потенцијали и 
рационално користење на деловните средства. 

6. Согласно со критериумите на инвестирањето и на 
развојната политика утврдени со овој план, и во соглас-
ност со законот странските средства за финансирање на 
инвестициите ќе се насочуваат првенствено: за реализаци-
ја на заедничките програми за развој, што се извозно ори-
ентирани и девизно активни, особено на подрачјето со 
конвертибилен начин на плаќање; за развој на производ-
ството на основни суровини и други производи што при-
донесуваат за зголемување на доходот и за економски ра-
ционална супституција на увозот, а се поврзани, пред се, 
со производството што претежно се пласира на странски-
от пазар; за соодветни објекти на енергетиката; во објекти 
на инфраструктурата, и во програми за уредување и осво-
јување на обработливи површини а пред се за модерниза-
ција на магистралниот правец на железницата Јесенице 
(Сежана - Гевгелија) Димитровград и за изградба на Ав-
топатот на братството и единството, кои овозможуваат 
успешно вклучување на Југославија во меѓународните еко-
номски текови; во програми во стопански недоволно раз-
виените републике и во САН Косово и во заедничките 
програми што придонесуваат за надминување на релатив-
ното заостанување во стопанскиот развој па територијата 
на СР Србија надвор од територијата на САП. 

Средствата на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, во договорениот обем, ќе се користат и за модерниза-
ција и изградба на објекти на инфраструктурата и како ед-
на од формите на поддршка за побрз развој на стопански 
недоволно развиените република и на САП Косово. 

Ќе се обезбеди од кредитите на Меѓународната банка 
за обнова и развој определени средства, под исти услови 
за користење на кредитите, да се насочат за развој на сто-
панството на територијата на СР Србија надвор од тери-
ториите на САП. 

V. ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. Поефикасно и поуспешно вклучување во меѓуна-

родните стопански текови и размена, пред се треба да 
овозможи модернизацијата и преструктуирањето на сто-
панството и динамичниот растеж на извозот на стоки и ус-
луги, посебно на конвертибилното подрачје, како една од 
клучните стратегиски цели на Долгорочната програма за 
економска стабилизација и на овој среднорочен план. 

Економските односи со странство ќе се развиваат со 
одлучна извозна ориентација и со промена на положбата 
на стопанството во меѓународната поделба на трудот, а 
посебно со забрзување на технолошкиот прогрес и со при-
менување на критериумите на светскиот пазар, со ната-
мошно развивање на современите форми на деловно и 
производствено поврзување врз основите на долгорочна 
кооперација, производствено-техничка соработка, проек-
тно-комерцијална готовност и долгорочни купопродажни 
договори за заедничко производство во земјата и во 
странство, со заеднички вложувања со странски партнери 
во освојувањето на нови технологии на производството, 
со интензивирање на трансферот на технологија и со дру-
ги видови на унапредување и зголемување на економската 
размена и соработката. 

Со стопанско-системски решенија и со мерки на раз-
војната и економска политика ќе се создадат услови орга-
низациите на здружен труд што поуспешно да остварува-
ат производство на стоки и услуги што можат да ги пласи-
раат на светскиот пазар врз основа на реализацијата на 
определени компаративни предности и со обезбедување 
потребен увоз кој, пред се, ќе биде во функција на произ-

водството наменето за извоз и на задоволувањето на рас-
течката туристичка побарувачка и производите што се од 
посебно значење за снабдување на населението. 

Економската соработка на нашето стопанство ќе "се 
одвива со сите региони на светот. Притоа, тежиштето тре-
ба да биде, пред се на производите од повисоки фази на 
преработката, засновани во што поголема мера врз до-
машна суровинска основа, научни и стручни потенцијали 
и други ресурси. 

1.1. Посебно ќе се поттикнува економската соработка 
со земјите во развој низ покомплексни форми на долго-
рочна соработка и кооперација заради позначително зго-
лемување на размената и соработката со овие подрачја. 
Во рамките на оваа соработка, врз база на побрза интегра-
ција во извозно ориентираните производствени и услужни 
дејности, треба повеќе да се користат слободните индус-
триски и градежни капацитети во нашата земја за заеднич-
ко производство и продажба на светскиот пазар и поефи-
касно пласирање на сопствените научни и технолошки до-
стигања. 

Во економската соработка со земјите во развој посто-
јано ќе се следат развојните приоритети на овие земји и ќе 
се воспоставуваат повисоки форми на соработка врз по-
трајна основа. Во заедничкиот настап на нашите организа-
ции на здружен труд со стопанските организации од земји-
те во развој предност ќе ЌЕ се даде на изградбата на ком-
плексни објекти и на заедничката соработка врз база на 
поголемо користење на производните фактори и ресурси 
во тие земји. Врз таа основа ќе се обезбеди и зголемување 
и измена на структурата на увозот со поголема застапе-
ност на производите од повисоки фази на обработката, врз 
база на заедничко производство во тие земји. Притоа, ќе 
се поддржува и поттикнува и финансиската и банкарската 
соработка во сите фази на реализација на заедничките 
проекти и пошироката економска соработка. Во рамките 
на соработката со земјите во развој, посебно со неврзани-
те земји, тежиштето ќе биде врз изнаоѓањето на трајни ре-
шенија за консолидација на странските долгови кои висо-
ко ги оптоваруваат стопанствата на тие земји и нашето 
стопанство, тргнувајќи од тоа дека економската криза и 
големите растројства осетно ги погодија нашите односи' 
со тие земји, поради што тие не се одвиваат во согласност 
со нашите стратегиски и политички определби. Напорите 
треба да бидат насочени кон измени на системот регули-
рање на кредитните и монетарните текови во рамките на 
акцијата за воспоставување нов економски поредок во све-
тот. 

Во рамките на увозот од тие земји треба, покрај тра-
диционалните производи, да се интензивира и увозот на 
индустриски стоки, што ќе даде повеќе можности и за из-
воз на тоа подрачје. Притоа, ориентацијата треба да биде 
и кон деловна и регионална дисперзија на нешто поголем 
број земји од тоа подрачја, со изградба на економски реал-
ни програми за таква соработка. 

1.2. Ќе се продолжи натамошната успешна економска 
соработка со социјалистичките земји. Во рамките на еко-
номската соработка и размената со тие земји, понатаму ќе 
се јакне производствената кооперација и специјализација-
та, заедничките вложувања, финансиската и научно-техно-
лошката соработка, трансферот на технологија и соработ-
ката во областа на енергијата, суровините и храната. Врз 
долгорочна основа, економската соработка и размената со 
тие земји ќе се унапредуваат и усогласуваат во рамките на 
петгодишната спогодба и годишните протоколи за разме-
на на стоки и услуги и на соодветни платни спогодби. 

1.3. Во рамките на економската соработка и размена-
та со развиените земји на Запад се неопходни организира-
ни и координирани напори за воспоставување нерамно-
правни и неурамнотежен!! економски односи во смисла на 
обезбедување поголемо учество на југословенскиот извоз 
во вкупната меѓусебна трговска размена, користејќи ги и 
можностите што ги дава општата шема на преференција-
лите како инструмент за продолабочување на соработка-
та. Посебно ќе се создаваат услови за побрз растеж на де-
визните приходи по основ на туристичките, сообраќајните 
и други услуги во рамките на соработката со тие земји. 

Странската акумулација ќе се користи позначително 
врз основа на заедничките вложувања со странски партне-
ри во земјата и во странство, при преземање заедничка од-
говорност и ризик, и со трансфер и освојување на технич-
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^^технолошките достигања, со потпирање врз домашни-
те потенцијали на научно-технолошкиот развој. Притоа 
напорите треба да се насочуваат кон што поголемо вгра-
дување на домашното знаење и сопствената технологија 
во производството, а заедничките вложувања треба да се 
засноваат врз заеднички интереси и да овозможуваат до-
датни средства за наш забрзан развој. 

1.4. Побрзо ќе се унапредува сестраната и долгорочна 
соработка со соседните земји и притоа ќе се поддружува 
развивањето на современите форми на таа соработка што 
се од заеднички интерес,малограничната соработка и раз-
војот на царинските зони. 

1.5. Во сите години на планскиот период е нужно да 
се остварува суфицит во текуп1тиот платен биланс на зем-
јата. Со остварување динамичен растеж на извозот на сто-
ки и услуги, со пораст на другите девизни приходи во те-
куштите трансакции, со одржување на увозот на стоки и 
услуги и на другите расходи на ниво кое динамички ќе се 
усогласува со вкупните девизни приходи а кое ќе обезбеду-
ва потребна снабденост на стопанството за'постојано зго-
лемување на производството, особено на производството 
за извоз, ќе се остварува суфицит на текуштиот платен би-
ланс и така потрајно ќе се осигура екстерна ликвидност во 
плаќањето со странство, вклучувајќи го и намирувањето 
на втасаните обврски по основ на надворешниот долг. 

Со натамошно одржување на суфицитот, како трајна 
ориентација во текуштите трансакции со странство врз 
база на зголемениот девизен прилив, ќе се овозможат по-
големи издвојувања за зголемување и одржување на ниво-
то на девизните резерви кое ќе обезбедува стабилни плат-
нобилансни односи, а со тоа и задоволителна надворешна 
ликвидност на земјата спрема меѓународно прифатените 
критериуми. 

2. Ориентацијата кон зголемување на обемот и по-
трајно подобрување на стоковната структура на извозот 
ќе се остварува со зголемување на учеството на произво-
дите врз база на поширока поделба на трудот на југосло-
венскиот пазар кои овозможуваат поголеми девизни ефек-
ти, посебно на оние во кои е вграден повисок степен на 
домашен труд, знаење, техника и технологија, земајќи ги 
предвид пред сб следните критериуми: (1) производи со 
кои со извоз се постигнува доход најмалку еднаков на до-
ходот што се остварува на домашниот пазар; (2) техно-
лошки интензивни производи; (3) производи од висок ква-
литет и асортиман кој ќе ги задоволува ct посложените и 
потешки услови за пласман на странскиот пазар; (4) ра-
ботно интензивни производи; (5) производи на финалната 
потрошувачка; (6) производи со поголема застапеност на 
домашна суровинска основа; (7) нужно комплементарни 
производи; (8) производи чија размена е обусловена од по-
себни форми на тргување (бартер, компензациони работи 
и сл.); (9) производи што бараат посебна заштита, мерки и 
одбранбени механизми за успешно соочување и надмину-
вање на последиците од протекционистички и други бари-
ери на странскиот пазар; (10) стоки од заедничките про-
грами за производство на домашни и странски производ-
ствени организации врз основите на долгорочна произ-
водствена кооперација, заеднички вложување во земјата и 
во странство во рамките на заедничките настапи на трети 
пазари и други современи форми на производствено-де-
ловно поврзување. 

2.1. Во структурата на вкупниот извоз значително 
учество треба да остварат: индустријата за преработка на 
метали, машиноградбата, производството на сообраќајни 
средства, производството на хемиски производи, произ-
водството на готови текстилни производи; производство-
то на кожни обувки и галантерија, индустријата за прера-
ботка на дрво, посебно производството на мебел, земјо-
делско-прехранбениот сектор, туризмот и сообраќајот, ка-
ко и инвестиционите работи во странство. 

Извозот на домашни суровини ќе се сведува на пома-
ла мера, а ќе се стимулира нивното конкурентно пласира-
ње на странскиот пазар во повисоки фази на преработка-
та. Ќе се создаваат услови за посуштествено намалување 
на извозот на режана граѓа и ќе се обезбеди значително 
зголемување на извозот на финални производи од дрво. 
Извозот на предива и ткаенини сб повеќе ќе се реализира 
со извоз на готови текстилни производи, извозот на прера-
ботки од каучук со извоз на сообраќајни средства, маши-
ноградба и др., а извозот на хемиски производи со пораст 
на извозот на хемиски преработки и сл. 

3. Ќе се создаваат услови за значително побрзо разви-
вање на дејностите на туризмот, сообраќајот, инвестицио-
ните работи и други услужни дејности и нестоковното ра-
ботење со странство за да се приближи девизниот приход 
до приходот што по тие основи го остваруваат земјите со 
слични услови. 

3.1. На подрачјето на туризмот поцелосно и поинтен-
зивно ќе се искористат постојните и новоизградените по-
тенцијали во текот на годината со подобри и поквалитет-
ни услуги и со поголема вонпансионска потрошувачка, 
приспособени кон барањата на меѓународната туристичка 
побарувачка што ќе овозможи приходите од странскиот 
туризам до 1990 година значително да се зголемат. За таа 
цел тежишето ќе биде врз поорганизиран и поуспешен на-
стап на туристичкиот пазар, подобра и поефикасна пропа-
ганда, маркетинг и поцелосна и поразновидна снабденост 
на туристичкото подрачје. 

3.1.1. Политиката за развој на туризмот ќе биде, пред 
ед, во функција на остварувањето што поголем девизен 
прилив односно странска туристичка потрошувачка, со 
тежиште на комплексните развојни програми насочувани 
кон: интензификација на постојната туристичка понуда, 
наутичкиот туризам, транзитниот туризам, зимско-пла-
нинскиот и бањско-рекреативниот туризам, заеднички 
вложувања со странски партнери, развој на индивидуал-
ниот сектор во туризмот, развој на понудата на општес-
твениот сектор во стандардни одморишно-престојува-
лишни и други специфични форми на престојувалишниот 
туризам итн. 

3.1.2. Со мерките на развојната и економската поли-
тика ќе се поддржува договарањето и остварувањето на 
заедничките програми за развој во туризмот насочени кон 
предвиденото суштествено зголемување на девизниот 
прилив. 

3.1.3. Со мерките на развојната и текуштата полити-
ка ќе се создаваат услови за: јакнење на акумулативната и 
репродуктивната способност на туристичкото стопан-
ство; јакнење на процесот на здружување труд и средства 
на туристичкото стопанство со други дејности заради ос-
тварување на заедничките развојни програми, посебно во 
странскиот туризам; поорганизиран настап на туристич-
киот пазар; јакнење на конкурентноста на туристичкото 
стопанство на меѓународниот туристички пазар; поефи-
касно насочување на девизите од туризмот во општестве-
ните текови со елиминирање на приватниот клиринг, како 
и поголемо користење на странскиот туризам како дода-
тен пазар за пласман на производи и услуги. Во соглас-
ност со тоа, ќе се извршат измени и дополненија на соод-
ветните прописи. 

Заради реализација на заедничките програми за раз-
вој во туризмот и зголемување на девизните приходи, со 
крдитната политика ќе се поттикнуваат вложувањата во 
туризмот. Ќе се поттикнува и поголемото ангажирање на 
средства од населението во развојните програми во туриз-
мот, како и изградбата на капацитети врз основа на заед-
нички вложувања и други форми на кооперација на до-
машното туристичко стопанство со странство. 

4. Со подобра соработка и поефикасно договарање во 
земјата и создавање други услови ќе се обезбеди и во зго-
лемената меѓународна конкуренција да се прошири обе-
мот и подобри структурата на инвестиционите работи во 
странство, особено во поглед на изградбата на комплетни 
инвестициони објекти техничко-технолошки и финансис-
ки заокружени и поголем извоз на домашно знаење, опре-
ма, делови и градежен материјал. Притоа, со кредитната 
политика потрајно и подолгорочно ќе се обезбедуваат по-
требни средства за кредитирање на прединвестиционите и 
инвестиционите работи во странство, сразмерно со учес-
твото на тие работи во остварувањето на вкупниот деви-
зен прилив. 

4.1. Ќе се подобрат постојните и ќе се изнаоѓаат нови 
форми за настапување, како и за заеднички организирано 
изведување на инвестициони работи во странство, и пого-
лемо вклучување на градежната оператива од сите под-
рачја на земјата врз база на заеднички настап и соработка. 

4.2, Ќе се изнаоѓа можност за поефикасна наплата на 
инвестиционите работи во странство, вклучувајќи го и 
увозот на дефицитарни суровини и репродукционен мате-
ријал од тие земји. 
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5. Ќе се поттикнува и извозот на производи од агро-
индустрискиот комплекс за трајно да се отстрани дебалан-
сот и да се оствари позитивно салдо во размената на тие 
производи во планскиот период. 

6. Со мерките на развојната и економската политика 
ќе се поттикнува модернизацијата и побрзиот развој на ка-
пацитетите за давање сообраќајни услуги во меѓународни-
от превоз (железнички, поморски, речен, воздушен, друм-
ски и ПТТ сообраќај), со што треба значително да се при-
донесе за зголемување на превозот на стоки во извозот и 
за зголемување на девизните приходи. Притоа ќе се се соз-
даваат услови за побрз развој и унапредување на транзит-
ниот сообраќај. 

7. Ќе се поттикнува поголемиот девизен прилив по 
основ на дознаки од работниците на привремена работа 
во странство и од нивната продажба за динарски средства 
со обезбедување поповолни услови за вложување во мало-
то стопанство, земјоделството, купувањето на станови на 
пазарот и друго производство и во услужните дејности. 

8. Увозот на стоки и услуги мора да биде во функција 
на извозната ориентација на стопанството, а посебно на 
конвертибилното подрачје и на неговиот технолошки раз-
вој, заснован врз општите развојни и економски цели и 
критериуми и усогласен со платнобилансните можности. 

8.1. Со рационално користење на увозот ќе се оства-
руваат неопходни заштеди, а со побрзо реконструирани и 
приспособување на стопанството кон ct поострите барања 
ка светскиот пазар ќе се оствари и економски оправданата 
и рационална супституција на увозот. 

8.2. Увозот на потребниот репродукционен материјал 
за производство наменето за извоз, посебно на конверти-
билното подрачје, ќе се обезбедува во рамките на неопход-
ните потребни на стопанството, со ориентација кон по-
ттикнување на развојот на производствената кооперација 
и заедничките вложувања со странски партнери во земјата 
и во странство. Увозот на репродукционен материјал ќе 
биде во функција на производството со кое ќе се обезбеду-
ва рационална и економски целесообразна снабденост на 
домашниот пазар, при економски оправдана супституци-
ја, како и покриеност на растечкото туристичко побарува-
ње. 

8.3. Увозот за енергетски суровини, сурова нафта, јаг-
лен за кодирање и други енергенти, што не се произведу-
ваат или недоволно се произведуваат во змјата а се од за-
еднички интерес за обезбедување снабденост на југосло-
венскиот пазар, ќе се утврдува со енергетскиот биланс на 
земјата, во рамките на фактичките потреби и платноби-
лансните можности, со спроведување на мерките за штед-
на, рационализација и супституција. 

8.4. Увозот на опрема ќе биде во функција на техно-
лошкиот развој на земјата и изградбата на сопствена нау-
ка и технологија, со овладување со новите достигања во 
светот и со нивна примена заради оспособување на сто-
панството да произведува според критериумите на свет-
скиот пазар и да ја јакне својата конкурентна способност, 
првенствено во функција на поголем извоз, посебно на 
конвертибилното подрачје. За таа цел првенствео ќе се 
поддржува увозот на најсовремена опрема за заедничките 
прогами за развој на производството, посебно на произ-
водството наменето за извоз на стоки и услуги со кои се 
зголемува девизниот прилив, вклучувајќи го и увозот на 
опрема за неопходна модернизација и реконструкција и 
отстранување на тесните грла во производството а што не 
се произведува во земјата, посебно опрема за крупните 
енергетски, суровински и други објекти, во склоп на реали-
зацијата на заедничките програми за развој од значење за 
усогласен општествено-економски развој на земјата и за 
објектите што ќе се реализираат по основ на здружување-
то на труд и средства. 

8.5. Со измени и дополненија на соодветните акти ќе 
се ослободат односно ќе се намалат царините и вонцарин-
ските давачки на увозот на опрема за неразвиените оп-
штини на СР Србија надвор од територијата на САП на 
начинот како што е тоа регулирано за стопански недовол-
но резвиените републики и за САП Косово. Со измени и 
дополненија на соодветните акти ќе се ослободи од плаќа-
њето царина и други увозни давачки увозот на опрема 
што не се произведува во земјата за организациите на 
здржен труд во општините погодени од земјотресот на 
Копаоник. 

8.6. Увозот на стоки за широка потрошувачка, првен-
ствено на индустриски, ќе се врши во рамките на платно-
билансните можности на земјата, а заради подобро и по-
целосно снабдување на домашниот пазар, посебно за задо-
волување на туристичката побарувачка, како и заради по-
зитивно влијание врз квалитетот, асортиманот и цените 
во произведството на тие стоки во земјата. 

9. Развојот на надворешнотрговската мрежа треба да 
биде во функција на постојаниот растеж на извозот, посеб-
но на конвертибилното подрачје, како трајна определба. 
Тоа бара поорганизирана надворешнотрговска мрежа во 
спрега со производството и нејзино оспособување да орга-
низира сервиси, застапништва и консигнациони складови 
и да ги следи тенденциите и движењата на светскиот па-
зар. За таа цел акцентот ќе биде и врз поголемото оспосо-
бување на кадрите што се занимаваат со надворешнот-
рговски работи. 

10. Во економските односи со странство, покрај зго-
лемувањето на стоковната размена со сите земји во кои за 
тоа постојат услови и обострани економски интереси, врз 
долгорочна и стабилна основа ќе се развиваат современи-
те, повисоки форми на економска соработка, посебно во 
рамките на заедничките вложувања врз потрајни основи 
на долгорочната производствена кооперација, специјали-
зација, заеднички научноистражувачки потфати и други 
современи форми на производство, проектирање и финан-
сирање на објектите од заеднички интерес и настап на тре-
ти пазари. Притоа, во неопходна мера ќе се користат и 
специфичните форми на економска размена со странство 
во рамките на објективните потреби и интереси на земјата 
и во согласност со законската регулатива, а тежиштето ќе 
биде врз поврзувањето на одделни форми на оваа соработ-
ка, во кои стоковната размена се повеќе би била во фун-
кција на повисоките фази на индустриска кооперација и 
специјализација и на другите видови на поврзување и 
вклучување во меѓународните стопански текови и разме-
на, врз долгорочни и стабилни основи. 

11. Трансферот на странска технологија, особено во 
рамките на вложувањата на странски лица во домашни 
организации на здружен труд ќе се врши во согласност со 
основите на стратегијата на технолошкиот развој на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
функција на побрзото и поуспешното вклучување на југос-
ловенското стопанство во меѓународната поделба на тру-
дот преку зголемување на извозот на стоки и услуги. 

12. Со оглед на намалените можности за користење 
на странските средства и неопходноста од намалување на 
степенот на задолженост на земјата, задолжувањето во 
странство ќе биде усогласено со можностите на извоз и от-
плата на долговите од страна на субјектите на здружува-
њето и со платнобилансните можности на земјата во це-
лост. Притоа, користењето на странски кредити мора да 
се движи до нивоата по структура на намената што се ут-
врдени во рамките на проекцијата на платниот биланс на 
Југославија во периодот од 1986 до 1990 година. 

Во иднина во странство можат да се задолжуваат са-
мо оние стопански субјекти кои можат да обезбедат отпла-
тување на долговите со зголемување на сопствениот извоз 
и девизниот прилив, или заедно со други организации на 
здружен труд меѓусебно здружени и поврзани, а за кои ов-
ластената банка гарантира отплатување на обврските по 
странските кредити и кои ги исполнуваат и другите про-
пишани услови. 

Странските средства ек повеќе треба да се користат 
во рамките на програмите за заедничко вложување на ор-
ганизациите на здружен труд со странски партнери, со 
преземање на ризиците на заедничите одговорности од те-
куштите вложувања. 

12.1. Консолидацијата на надворешниот долг на Ју-
гославија, како и на низа земји во развој, ќе бара изнаоѓа-
ње на трајни решенија врз долгорочна основа во рамките 
на пошироката акција за воспоставување поадекватен сис-
тем за регулирање на финансиските текови во светот и нов 
меѓународен економски поредок. 

13. Во планирањето на економските односи со стран-
ство тежиштето на активностите мора да се насочи кон за-
едничка подготовка и реализација на програмите и плано-
вите за извоз и увоз врз основа на поврзување и здружува-
ње на труд и средства на единствениот југословенски па-
зар. Ќе се преземат одлучни мерки за отстранување на 
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досегашните слабости и подобрување на организацијата 
на настапот на југословенското стопанство на меѓународ-
ниот пазар. 

VI. НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА 
1. Со заедничката развојна политика ќе се поддржува 

спроведувањето на стратегијата на технолошкиот развој 
јна Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
во рамките на тоа, посебно, техничката и технолошката 
модернизација и остварувањето на заедничките програми 
за развој, пред сб на оние сегменти на технолошката про-
грама во кои Југославија треба да изврши пробиви во 
врвот на светските технолошки достигања односно на 
оние што се од клучно значење за неопходните структурни 
промени и за динамизација на вкупниот стопански растеж 
на земјата, пред се на следните програми: (1) освојување 
на современа електроника (микропроцесори, роботика, ав-
томатизација, користење на сметачи, телекомуникација), 
вклучувајќи го и воведувањето на современи информацис-
ки системи; (2) следење и остварување на технологијата 
на нуклеарниот горивен циклус и на производството на 
дел од нуклеарната опрема; (3) развој и примена на гене-
тичкото инженерство и на други биотехнологии; (4) осво-
јување на нови извори на енергија на производството на 
нов материјал, и нови производи, посебно за извоз; (5) ис-
тражувања заради освојување на технологија за повеќек-
ратно облагородување на јагленот за остварување повисо-
ки фази на неговата преработка. Заради поттикнување на 
овие клучни техничко-технолошки процеси врз интеграци-
она основа, како и за образование на кадри и научно-ин-
формациона подлога за тие цели, ќе се обезбедат поттик-
нувачки средства. 

2. Со мерките на економската и развојната политика 
ќе се поттикнува најшироката научно-техничка соработка 
со странство и ќе се осигура неопходен увоз на странско 
знаење, технологија и лиценци, вклучувајќи го и изоставу-
вањето на рестриктивните развојни клаузули и ограничу-
вањата во користењето на домашни материјали и во ни-
вното пазарно пласирање. Странска технологија ќе се уве-
зува во согласност со стратегијата на технолошкиот раз-
вој на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и со рационализацијата на технолошката производстве-
на основа. 

Во рамките на производствената кооперација и заед-
ничките вложувања со странски партнери ќе се оствари со-
одветен трансфер на современата технологија и натамош-
но ширење на сопстевеното знаење, со што ќе се придоне-
сува за поуспешна извозна ориентација на земјата и созда-
вање материјални и други услови за развој на научноис-
тражувачката и развојната работа за побрз сопствен тех-
нолошки развој и поуспешен трансфер и користење на 
странска технологија. Врз таа основа е нужно да се покачи 
степенот на употреба на расположливите стопански и дру-
ги развојни ресурси. 

3. Тежиштето во развојот на науката и технологијата 
ќе биде врз забрзаното јакнење на истражувачките капаци-
тети и создавањето економски услови за нивно ангажира-
ње во заедничките програми за развој и во проектите на 
стопанството и на другите општествени дејности. 

4. Со мерките на економската и развојната политика, 
посебно со политиката за распределба и вреднување на на-
учната и истражувачката работа, на иновациската и други-
те видови креативна работа, со политиката на инвестира-
ње, како и со кредитната, даночната и царинската полити-
ка, ќе се создаваат институционални, кадровски, матери-
јални и други услови за забрзан развој на соодветните на-
учни, образовни и истражувачко-развојни дејности како 
клучни фактори за остварување на стратегијата и полити-
ката на научно-технолошкиот прогрес. Ќе се создаваат ма-
теријални и други услови уделот на вкупните средства за 
наука во општествениот производ до 1990 година да по-
расне на околу 2%, а вложувањата во научна и ис-
тражувачко-развојна работа што придонесува за техно-
лошки развој да растат по значително поголема просечна 
годишна стапка од стапката на растеж на општествениот 
производ. Ќе се создаваат услови кадровската основа на 
научноистражувачката дејност да се зголемува по стапка 
од околу 4% просечно годишно и до 1990 година да се зго-
леми бројот на истражувачите во истражувачко-развојни-

те единици и центри во состав на стопанските и други ор-
ганизации на здружен труд. 

5. Со мерките на заедничката развојна и економска 
политика ќе се поттикнуваат активностите за јакнење на 
материјалната и кадровската основа на научноис-
тражувачката работа во областа на истражувањето и раз-
војот на вооружувањето и воената опрема при максимал-
но користење и поврзување на научниот потенцијал на 
земјата во целост. 

6. Со оглед на потребата од побрз технолошки развој 
како и на неопходноста од изградба на масовна техничка 
култура, ќе се стимулираат иновациските работи и сите 
видови творештво, пронаоѓаштво, новаторство, рациона-
лизаторство и иницијативите и други креативни работи 
што придонесуваат за пораст на производните сили на оп-
штеството и за поуспешно управување, посебно во 
сложените потфати во производството, науката, техноло-
гијата, организацијата и др. 

Неопходно е опредметените знаења од различни ви-
дови (технолошки проекти и програми за производство, 
внатрешни и надворешни лиценци и патенти, иновации, 
разни крава на индустриска сопственост) да се третираат 
како и сите други видови општествена сопственост во про-
цесите на здружување на труд, знаење и средства, сб до со-
одветните системи за нивна амортизација. 

7. Неопходно е повеќе материјално и морално да се 
вреднуваат работните резултати, знаењето и способноста 
заради мотивирање на работниците за повисока продук-
тивност, иницијативност, рационализација, иновација и 
други видови на инвентивна активност. Во сите организа-
ции на здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници треба да се утврдат критериуми и мерила за 
вреднување на творештвото, пред се од становиште на 
придонесот на секоја иновација, пронаоѓаштво и техничко 
унапредување за растеж на вкупниот доход на целиот ко-
лектив. 

8. Ќе се изработи методологија за идентификација и 
дефинирање на техничко-технолошките информации за 
домашните и странските производствени технологии и 
техники и за оние од кооперација, како и на информации-
те за производите и ќе се забрза изградбата на единствен 
систем на научно-технолошки информации, а ќе се пропи-
ше и обврска за размена на информации помеѓу организа-
циите на здружен труд во земјата. Ќе се осигура достап-
ност и размена на техничко-технолошките информации 
(банка на податоци) помеѓу организациите на здружен 
труд и други корисници. 

9. Во рамките на полтиката и стратегијата на научни-
от и технолошкиот развој посебно ќе се поттикнува разво-
јот на природните и технолошките науки, со поддржување 
на соодветните програми за истражување и со јакнење на 
научноистражувачките и високообразовните организации. 
Притоа, предност ќе им се дава на програмите кои придо-
несуваат за согледување на условите и откривање на 
можностите за решавање на општествените и други раз-
војни проблеми од значење за вкупниот материјален, кул-
турен, самоуправен и општествен развој во целост. 

10. Развој на општествениот систем на информирање, 
како услов за технилошки развој, модернизација и пре-
структуирање на стопанството, ќе се обезбеди со реализа-
ција на неговите единствени основи и со негово натамош-
но приспособување кон потребите на сите субјекти на сис-
темот. За таа цел ќе се модернизира техничката основа на 
системот, ќе се воведуваат современи форми и технолош-
ки решенија заради навремено и поцелосно обезбедување 
и размена на статистички, плански, научно-технолошки, 
финансиски и други податоци и информации, со што ќе се 
обезбедат услови за зголемување на ефикасноста на одлу-
чувањето и кавалитетот на одлуките на органите на упра-
вување, работоводните органи, делегатските собранија на 
самоуправните организации и заедници и следење на реа-
лизацијата на одлуките. ^ 

11. На ниво на федерацијата ќе се формира соодветен 
орган кој во рамките на правата и должностите на федера-
цијата ќе ги поттикнува и координира научно-техничките 
активности во земјата, ќе обезбеди подобра организира-
ност на науката и со тоа ќе придонесе за ефикасност на на-
учно-технолошкиот развој и соодветна меѓународна сора-
ботка. 
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VII. ЕНЕРГЕТИКА И ОСНОВНИ СУРОВИНИ 
1. Развојот на енергетиката ќе се заснова врз економ-

ски оправдан развој и рационално користење на домашни-
те енергетски извори, врз развој и економски и рационал-
но користење на неконвенционалните извори на енергија, 
врз неопходен увоз, зголемување на ефикасноста во произ-
водството, транспортот и трансформацијата и врз рацио-
нална потрошувачка и штедење на сите видови енергија. 

Ќе се преземат мерки и активности за зголемување на 
ефикасноста на, работата на електраните, намалување на 
загубите во преносот и дистрибуцијата на електрична 
енергија, намалување на загубите во преработката на на-
фта, зголемување на коефициентот на искористување на 
енергетските суровини и намалување на потрошувачката 
на енергија по единица на општествен производ, за одно-
сот на стапката на растеж на потрошувачката на примар-
на енергија и стапката на растеж на општествениот произ-
вод да се приближи до нивото што се остварува во индус-
триски развиените земји. Врз тие основи коефициентот на 
еластичност на потрошувачката на енергија по единица на 
општествен производ треба до 1990 година да се намали 
на приближно околу 1,0 во однос на близу 1,6 колку што е 
остварено во изминатиот десетгодишен период. 

2. Тежиштето во развојот на енергетиката ќе биде на 
битно зголемување на производството и облагородување 
на јагленот, на интензивна изградба на хидроелектрани и 
термоелектрани со голема единична моќ на економски по-
волните лежишта на јаглен и на истражување и приведува-
ње кон експлоатација на откриените наоѓалишта на нафта 
и гас, како и на изградба на нуклеарни електрани. Пред-
ност ќе и се даде на изградбата на електроенергетски об-
јекти врз база на користење на лигнит во косовскиот басен 
и во други поголеми јаглени басени и на изградбата на 
хидроелектрани на сливовите (Дрина, Сава, Драва, Мура), 
како и на помалите водотеци со повеќенаменско користе-
ње на водата. Изградбата на нуклеарни електрани ќе се ос-
твари како интегрален дел на вкупниот развој на енерге-
тиката, со примена на Општествениот договор за един-
ствената постапка за избор на единствен нуклеарен гори-
вен циклус и тип на нуклеарни електрана 

3. Со заеднички план за развој на електростопанство-
то и со заеднички програми за развој во областа на енерге-
тиката кои, во согласност со Законот за основите на систе-
мот на општественото планирање и за Општествениот 
план на Југославија, врз самоуправна основа ги донесува-
ат заинтересираните организации на здружен труд, ќе се 
утврди потребниот обем на изградбата на соодветни капа-
цитети и неопходните механизми на самоуправна концен-
трација на потребните инвестициони средства за овие на-
мени, условите, меѓусебните права и обврски за нивна реа-
лизација и користење. 

Во рамките на заедничката енергетска политика ќе се 
создадат услови за воспоставување единствен енергетски 
систем на земјата во кој, врз самоуправни основи: заед-
нички ќе се планира производството и потрошувачката на 
енергија; ќе се формираат единствени критериуми за раз-
вој и изградба на енергетски капацитети што можат да да-
дат сигурни ефекти и ќе се придонесе заѓ намалување на 
увозната зависност и ќе се разработат заеднички елементи 
за формирање на цените, врз основа на определбите од 
Долгорочната програма за економска стабилизација. 
Овие критериуми ќе ги вклучуваат и трошоците за зашти-
та и ревитализација на животната средина, како и за реша-
вање на инфраструктурните и други проблеми што наста-
нуваат со изградбата на енергетски објекти. 

4. За предвидениот развој на индсутријата и задово-
лување на потребите на населението и на другите потро-
шувачи, ќе се изградат нови енергетски капацитети во 
електростопанството од околу 3.500 MW, со кои, при пого-
лемо користење на постојните капацитети, ќе се остварува 
вкупно производство од околу 98 млрд. kWh електрична 
енергија. Термоелектраните на течни горива ќе се корис-
тат во согласност со потребите што произлегуваат од 
електроенергетскиот биланс за соодветна година. Ќе се 
обезбеди производство од околу 92 милиони тони јаглен, 
околу 4,5 милиони тони сурова нафта и околу 4,5 млрд. ш3 

природен гас. 
Со заедничкиот план за развој на електростопанство-

то за периодот од 1986 до 1990 година ќе се утврдат и об-

јектите за континуитет што ќе се градат во тој период, а ќе 
се завршат по 1990 година. 

5. Интензивно и систематски ќе се истражуваат енер-
гетски извори, конвенционални, нови и обновливи, на сите 
потенцијални наоѓалишта во земјата. Истражувањето на 
енергетски извори во странство ќе се врши првенствено во 
земјите во развој. 

6. Ќе се интензивира истражувањето во освојувањето 
на нови технологии за добивање и подобро користење на 
енергијата, како и во производство на енергетска опрема. 
Домашната машиноградба директно ќе се вклучува во 
програмите за поголемо производство на енергетска опре-
ма, што ќе придонесе за побрзо оспособување на оваа 
гранка на стопанството за поуспешен настап на странски-
от пазар. 

7. Со развојната политика, како и со политиката на 
цените вклучувајќи и отстранување на диспаритетот на 
цените со поефикасно спроведување на програмите за 
штедење, ќе се придонесува за рационално трошење на" 
енергијата, пред сб во индустријата и за намалување на 
таа потрошувачка по единица производ. 

Во 1986, 1987 а најдоцна во текот на 1988 година со 
рамномерни промени ќе се отстранат диспаритетите на 
цените на електричната енергија, јагленот и земниот гас, 
врз основа на заедничките елементи за формирање на це-
ните на овие производи утврдени со ОВОЈ план. Врз основа 
на разработените заеднички елементи за формирањето на 
цените на овие производи, во првата половина на 1986 го-
дина ќе се согледаат можностите да се отстранат овие дис-
паритет и порано. 

8. Заради реализација на техничкиот и економскиот 
оптимален обем на изградбата на енергетски капацитети, 
се предвидува учество на инвестициите во енергетиката во 
вкупните стопански инвестиции од приближно 15% однос-
но близу 35% од вкупните инвестиции во индустријата. 

9. Основни извори на средства за развој на енергети-
ката ќе бидат: сопствени средства на организациите на 
здружен труд од областа на енергетиката; здружени сред-
ства на потрошувачите на енергија; средства што се обез-
бедуваат по пат на надомести врз цената на производите-
лите на енергија, од самопридонеси, јавни заеми и со насо-
чување на штедењето на граѓаните; средства од делот на 
доходот на енергетиката што се резултат од исклучително 
поволни природни услови или посебни погодности на па-
зарот или од други посебни погодности во остварувањето 
на доход и од домашни и странски финансиски и комерци-
јални кредити. 

10. Ќе се создадат услови и во овој период да се оси-
гура дел од средствата за модернизација на постојните и 
за отворање на нови рудници на јаглен и експлоатациони 
полиња на нафта и гас, како што тоа е обезбедувано во пе-
риодот од 1981 до 1985 година, со тоа што ќе се елимини-
ра обезвреднувањето на издвојувањата за овие намени. 

11. Ќе се создадат услови за зголемување на произ-
водството на основни суровини и примарни производи во 
металургијата, неметалите, хемиската, текстилната и 
кожната индустрија и шумарството, заради постабилно 
снабдување на преработувачките, пред се на извозно ори-
ентираните капацитети под конкурентни услови, како и 
ублажување на нескладот во досегашниот развој на базни-
от и преработувачкиот дел. 

Развој на производството на определени основни су-
ровини и примарни производи ќе се обезбеди со интензив-
но истражување и со активирање на лежиштата на мине-
рални суровини, со рационално и ефикасно инвестирање 
во реконструкцијата, модернизацијата и изградбата на по-
требни капацитети, со постигање економски и технолош-
ки оптимум во производството, со рационално користење 
и намалување на специфичната потрошувачка на енергија 
и суровини по единица производ и со зголемено користе-
ње на секундарните суровини. Развој на определени основ-
ни суровини ќе се остварува првенствено врз база на заед-
нички програми за развој на производството и извозот. 

12. Со подобро користење на постојните капацитети 
и со изградба на нови рудници на метали и неметали со 
капацитети за облагородување и збогатување на рудите, 
топилниците во металургијата и капацитетите на неме-
тални суровини и базната хемија и со проширување на по-
вршините под индустриски растенија со подигање на заса-
ди и со сеча, ќе се зголеми производството на: железна 
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руда, сурово железо и челик, алуминиум, бакар, олово, 
цинк, хром и феро-легури, соли (натриум хлорид), сурови-
ни за огноотпорен материјал, азбестно влакно, каолин и 
пирофилит, суровини за вештачки ѓубриња (азотни и фос-
форна!), суровини за средства за заштита на растенијата, 
суровини за вештачки материи, суровини за хемиски влак-
на, фармацевтски суровини, суровини за производство на 
гума, технички гасови и калциум карбид, текстилни при-
родни влакна (памук, природна свила, кадела, лен, волна), 
сурови кожи, дрвни суровини за целулозно влакно, дрвни 
плочи и огрев. 

VIII. ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
1. Во земјоделството, со мерките на развојната и еко-

номската политика, ќе се создадат услови за поцелосно и 
порационално користење на земјиштето и на другите про-
изводствени потенцијали и остварување на обем и струк-
тура на производството што ќе ги задоволат потребите на 
потрошувачката во земјата и ќе овозможат соодветни ре-
зерви и динамичен растеж на извозот за земјоделски и пре-
хранбени производи. Зголемувањето на извозот е битна 
задача во развојот на агроиндустрискиот комплекс и прет-
поставка за негово оспособување за поекономично и по-
квалитетно производство. 

2. Со мерките на заедничката развојна и економска 
политика ќе се подобрат условите за стопанисување, со 
кои ќе се обезбеди економска мотивираност на производи-
телите на земјоделски и прехранбени производи, туриз-
мот, трговијата, индустријата на репродукционен матери-
јал и опрема за здружување средства и труд заради зголе-
мување на вложувањата во развојот на општествено орга-
низираното земјоделско производство и за извоз на земјо- -
делски и прехранбени производи. 

3. Организациите на здружен труд во земјоделството 
и агроиндустријата, здружените земјоделци, прометните и 
туристичките организации, банките и други заинтересира-
ни субјекти, со самоуправно здружување на труд и сред-
ства во долгорочни односи, ќе донесуваат и ќе реализира-
ат заеднички програми за развој на земјоделски и пре-
хранбени производи. Со заеднички програми за развој на 
производството и извозот, ќе се привлекуваат додатни ин-
вестициони средства неопходни за растеж на производ-
ството и на извозот на храна. 

4. Ќе се поттикнува побрзиот развој на земјоделското 
производство на: жито, кабеста добиточна храна, месо, 
млеко, маслодајни култури (сончоглед, соја, маслодајна 
ранка), шеќерна репка, тутун, како и на производството на 
зеленчук, овошје, грозје, риба и други земјоделски произ-
води во обем што ги обезбедува потребите на домашниот 
пазар и зголемен извоз. 

5. Организациите на здружен труд во земјоделството 
ќе обезбедат пораст на производството со порационално 
користење на расположивите капацитети и фондови, со 
ширење на обработливите површини и со зголемување на 
бројот на добиток и на другите капацитети, со натамошно 
интензивирање на производството со поголема примена 
на биотехнолошки и други достигања на науката и техни-
ката, со зголемување на економичноста на работењето, со 
растеж на продуктивноста на трудот и со натамошно 
унапредување на производствената соработка со индиви-
дуалните земјоделски стопанства во рамките на нивните 
задружни организации и на основните организации на ко-
операнти. 

6. Ќе се поттикнува развојот на општествено-економ-
ските односи на село и ќе се осигураат подобри услови за 
развој на земјодеското задругарство и на други видови 
здружување, за поцелосно и порационално користење на 
производствените потенцијали на индивидуалните сто-
панства, за зголемување на нивното вкупно, а посебно сто-
ковно производство и за посигурен пласман на земјодел-
ските производи. Со ширење на општествено организира-
ното пазарно насочено производство и со развој на оп-
штествено-економските односи што ќе се засноваат врз за-
едничко планирање и обезбедување репродукционен мате-
ријал и средства за текушто производство и вложување, 
како и со зголемување на бројот на задруги, основни орга-
низации на кооперанти и други видови на здружување на 
земјоделците ќе се поттикнува унапредувањето на вкупно-
то земјоделско производство. 

7. Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат ефикасни 
мерки за зачувување и порационално користење на земјо-
делското земјиште, ќе се врши крупнење и уредување на 
имотите со здружување, арондација, комасација, хидроме-
лиорација и со други мерки во согласност со специфичнос-
тите на одделни подрачја. Со проширување на општестве-
но организираното производство ќе се зголемува интензи-
тетот на обработката и користењето на земјиштето, ќе се 
врши рекултивација на земјишните површини на подрач-
јето деградирано со површинска експлоатација на мине-
рални и енергетски суровини. Со мерките на даночната 
политка и со други активности, републиките и автономни-
те покраини ќе обезбедат услови и ќе донесат прописи за 
поттикнување на поцелосно обработување на земјиштето. 
Со договорот на собранијата на републиките и на собра-
нијата на авотномните покраини за основите на заеднич-
ката земјишна политика ќе се осигураат услови и мерки за 
поефикасна заштита и поинтензивно искористување на 
земјиштето, ширење на површините во општествено про-
изводство, зголемување на земјишниот максимум и др. 

8. Ќе се преземат мерки и активности за значително 
поголемо користење на водата како значаен фактор за по-
стигање на стабилни и високи приноси во земјоделството. 
Републиките и автономните покраини, заинтересираните 
организации и заедници, ќе донесат Општествен договор 
за развојот, изградбата и за поефикасното користење на 
системот за одводнување и наводнување и за обезбедува-
ње на финансиски услови за таа намена. Во рамките на 
системот Дунав-Тиса-Дунав и на другите системи, ќе се 
реализира заедничка програма за производство и извоз на 
храна, што во поголемиот дел ќе се заснова врз извозна 
ориентација, односно обезбедување на дополнителни фи-
нансиски средства од странство, што ќе се враќаат врз ос-
нова на зголеменото производство на храна за извоз. 

9. Ќе се поттикнува зголемувањето на употребата на 
вештачки ѓубрива на околу 165 kg активна материја по 
еден хектар обработлива површина и на други средства за 
поголем пораст на̂  приносот во растителното и сточарско-
то производство. Ќе се обезбеди наполна примена на ква-
литетно сортно семе, одгледување на расен приплоден 
подмладок, селекција во сточарството и користење на на-
учни методи во зголемувањето на производството на 
сточна храна и рационалната исхрана на добитокот. Ќе се 
осигураат регреси за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе. До крајот 
на јануари 1986 година ќе се донесе закон со кој ќе се осно-
ва фонд и ќе се обезбедат постојани и стабилни извори на 
средства за регреси на вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе. Општес-
твено-политичките заедници можат да обезбедат субвен-
ционирање и на други намени за унапредување на разво-
јот на стоковното земјоделско производство. 

10. Ќе се преземат посебни мерки на економската по-
литика и ќе се донесат системски решенија заради создава-
ње на услови за функционирање на единствениот југосло-
венски пазар на земјоделски и прехранбени производи. За 
усогласување на понудата и побарувачката, обезбедување 
на сигурност во исхраната на населението, стабилност и 
континуитет на извозот и урамнотеженост на цените на 
земјоделските и прехранбените производи, ќе се обезбедат 
неопходните пазарни механизми како што се: системот на 
резерви, утврдувањето на биланси, кредитирањето, цените 
и др. Во општествено-политичките заедници, под услови-
те утврдени со закон ќе се формираат единствени стоков-
ни резерви на основни земјоделски и прехранбени произ-
води, и тоа: пченица, пченка, шеќер, масло за јадење и 
протеинска добиточна храна на ниво најмалку од 10% и на 
месо најмалку од 5% од годишната комерцијална потро-
шувачка. За кредитирање на резервите ќе се обезбедат нај-
поволни камати. 

11. Ќе се зголеми извозот на земјоделски и прехранбе-
ни производи, што ќе придонесе за развојот на агроиндус-
трискиот комплекс и за подобрување на неговата структу-
ра. Физичкиот обем на извозот на земјоделски и прехран-
бени прозводи од 1986 до 1990 година би требало да се 
зголемува најмалку по стапка од околу 5% просечно го-
дишно. Заради подинамично зголемување на извозот на 
стоки и услуги од областа на агроиндустрискиот ком-
плекс, потребно е, покрај мерките за зголемување на про-
изводството и за подобрување на квалитетот, да се обезбе-
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дат поттикнувања за извоз на земјоделски и прехранбени 
производи, со кои ќе се намалат негативните последици на 
аграрниот протекционизам и на дугите видови прекумер-
на заштита на светскиот, а посебно на конвертибилниот 
пазар. Со соодветни мерки ќе се спречува увозот на аграр-
ни производи над билансно договорените количини, а во 
согласност со стоковниот режим на иадворешнотрговска-
та размена. При тоа царинските и други мерки за заштита 
на домашното производство треба да бидат најмалку на 
ниво на заштитните цени. Извозот на аграрни производи 
мора да биде организиран, при што е неопходно да се из-
градат соодветни механизми што се од значење за разме-
ната на земјоделски производи. Општествено-политички-
те заедници, во рамките на своите права и должности, ќе 
ги утврдат поттикнувачките мерки за долгорочно догова-
рање на производство на храна однапред и за нејзината 
испорака за потребите на домашниот пазар, неопходните 
резерви и извозот. 

12. Согласно со Законот за системот на општествена-
та контрола на цените, цените на земјоделските произво-
ди ќе се формираат спрема условите на пазарот, како што 
се формираат цените во другите стопански дејности, со 
тоа што ќе се воведат специфични облици на организација 
на пазарот на земјоделски производи. За да се обезбеди до-
логрочен економски интерес на производителите за зголе-
мување на производството, секоја година до 15 септември, 
на ниво на федерацијата, за наредната година ќе се пропи-
шуваат заштитните цени за следните земјоделски произ-
води: пченицата и 'ржта, пченката, оризовата арпа, шеќер-
ната репка, сончогледот, сојата, маслената репка, паму-
ков суровиот тутун, гоените јуниња, месестите свињи, ов-
ците (јагнињата), бројлерите, млекото и волната. 

13. Инвестициите во земјоделското производство на 
општествениот сектор и во општествено организираното 
производство на индивидуалните земјоделски стопанства 
од 1986 до 1990 година треба да учествуваат во вкупните 
стопански инвестиции на општествениот сектор најмалку 
9% (спрема 6% во периодот од 1981 до 1985 година). За реа-
лизација на предвидените инвестиции во земјоделството, 
поради недоволна сопствена акумулација, потребно е да 
се осигураат додатни средства што ќе се обезбедуваат со 
здружување на труд и средства врз база на заедничи про-
грами за развој на производството и извозот, односно за-
едничко планирање и доходовно поврзување на земјодел-
ските производители и на другите субјекти заинтересира-
ни за развој на земјоделското производство. Со кредитна-
та политика ќе се поттикнува самоуправното здружување 
на трудот и средствата заради вложувања во развој на 
земјоделското производство, при што условите на креди-
тирањето ќе се приспособуваат кон специфичностите на 
земјоделството, а при определувањето на височината на 
каматните стапки на земјоделството ќе му се обезбедува 
најмалку ист третман како и на другите приоритетни деј-
ности. 

14. Ќе се преземаат посебни мерки заради активира-
ње на производствените потенцијали на ридско-планин-
ските подрачја и за нивно вклучување во општествено ор-
ганизираното производство заради зголемување на вкуп-
ното и стоковното производство и на доходот на произво-
дителите. Репбуликите и автономните покраини ќе доне-
сат договор за развој на агроиндустриското производство 
во ридско-планинското подрачје, со кој ќе се предвидат 
посебни поттикнувачки мерки на економската и развојна-
та политика за побрз развој на агроиндустриското произ-
водство на тоа подрачје. Со договорот ќе се разработат 
следните прашања: изборот на производствената ориента-
ција (стон арство-го ве д ар ство, овчарство и коњарство, 
житарици, овошје, зеленчук, лековити растенија, пчелар-
ство, шумски плодови и др,), развој и усогласување на 
преработувачките капацитети, изградба на инфраструкту-
ра и објекти на општествениот стандард, развој на задру-
гарството, обезбедување на стручни служби и кадри и дру-
ги можности за вработување и активирање на население-
то. Ќе се создаваат услови за побрз развој на земјодел-
ството, туризмот и на другите дејности во ридско-планин-
ските подрачја заради посестрано активирање на произ-
водствените потенцијали на овие подрачја за поголемо 
производство, вработување, извоз и задоволување на по-
требите на потрошувачите, посебно на одделни категории 
како што се: детските установи, болниците, туристичкото 
стопанство и др. 

15. Ќе се организира побрзо и поцелосно пренесување 
на современите научни и техночко-технолошките достига-
ња и информации во земјоделското производство. За таа 
цел ќе се организира соодветна стручна служба за унапре-
дување на производството на стопанствата на земјоделци-
те. Ќе се организира континуирано стручно оспособување 
на земјоделските производители заради примена на резул-
татите од техничко-технолошкиот прогрес во оваа област. 

IX. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
1. Со заедничка развојна политика во сообраќајот и 

врските ќе се обезбеди отстранување на структурните неу-
согласеност, пред ct со побрз развој на железничкиот, по-
морскиот и речниот сообраќај, поефикасно вклучување во 
меѓународниот сообраќаен систем, зголемување на девиз-
ниот прилив, посебно од транзитот, унапредување на тех-
нологијата и организацијата на работата и рационално 
користење на општествените средства и енергијата. Со 
тоа ќе се создадат услови за поголема ефикасност и рацио-
налност на сообраќајниот систем, намалување на тран-
спортните трошоци, поквалитетно намирување на потре-
бите на стопанството и општеството, побрз развој на ту-
ризмот и поголема конкурентност на нашите стоки io ме-
ѓународната стоковна размена, зголемување на безбеднос-
та на сообраќајот и на вкупната општествена рентабил-
ност на превозот. Ваквиот развој на сообраќајниот систем 
ќе бобезбеди негово функционирање и во вонредни и од-
бранбени прилики. 

Услов за реализација на утврдените задачи на развој-
ната политика е самоуправната трансформација, посебно 
во железничкиот и ПТТ сообраќај, унапредување на орга-
низираноста и самоуправната поврзаност во самите и по-
меѓу одделни гранки во рамките на сообраќајниот систем, 
како и со корисниците на нивните услуги заради побрзо 
приспособување на услугите кон потребите на корисници-
те. 

2. Приоритет во развојот и модернизацијата на сооб-
раќајниот систем имаат железничкиот, поморскиот и реч-
ниот сообраќај. Меѓународниот воздушен сообраќај ќе се 
развива во согласност со потребите на туризмот и оства-
рувањето на девизниот прилив. Во изградбата и рекон-
струкцијата на сообраќајната инфраструктура приоритет 
ќе имаат определени магистрални сообраќајници вклуче-
ни во европскиот систем, магистралниот систем на врски 
и капацитетите на интегралниот транспорт. 

Зч Една од главните задачи во развојот на сообраќа-
јот е модернизацијата и побрзиот развој на железницата и 
нејзиното оспособување за позначително зголемување на 
превозот на стоки и патници и за учество во вкупниот су-
воземен транспорт. Приоритетни задачи во развојот на 
железницата се оспособување на магистралните пруги 
што претставуваат дел од еворопската мрежа за зголеме-
ни брзини и есен притисок, отстранување на тесните грла, 
пред се на магистралната пруга Јесенице/Сежана - Ѓевѓе-
лија/Димитровград и нејзино оспособување за брзини над 
120 km/h и Лапово-Кралево-Косово Поле-Скопје за брзи-
ни над 100 km/h и осен притисок од 22,5 t, изградба на за-
едничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Суботица и на дру-
ги објекти утврдени со заедничкиот план на организации-
те на здружен труд здружени во Заедницата на Југословен-
ските железници. 

Ќе се води заедничка политика за набавка на шински 
возила и на друга опрема и ќе се создадат услови за пое-
фикасно одржување на влечните и возните средства и за 
намалување на нивната имобилизација. Ќе се воведе един-
ствен информационен систем за управување и рационално 
користење на превозните капацитети. Ќе се преземат мер-
ки за финансиска санација и консолидација на организаци-
ите на здружен труд во железничкиот сообраќај и со тоа, 
при активност на овие организации, ќе се создадат услови 
за ефикасна и единствена технологија на работата и оства-
рување на заедничкиот план за развој на овој систем. 

4. Задачи во развојот на поморскиот сообраќај се из-
градбата и обновата на флотата со бродови со современа 
технологија заради зголемување на ефикасноста на прево-
зот, подобрување квалитетот на услугите и за конкурент-
ност во превозот на стоки од нашата надворешнотрговска 
размена, зголемување на девизниот прилив по основ на 
извоз на услуги и намалување на користењето на услуги 
на странските превезувачи. Заради намирување на потре-
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бите од бродски капацитети првенствено од домашно про-
изводство ќе се врши кредитирање на набавката на бродо-
ви на домашниот пазар под услови што нема да бидат 
понеповолни од условите за продажба на бродови на 
странски корисници. Ќе се овозможи набавка на бродови 
од увоз со користење на хипотекарни и други кредити. Ќе 
се обезбеди подобро и поквалитетно поврзување на остро-
вите со копното. Ќе се зголеми безбедноста на пловидбата 
на поморските пловни патишта. 

5. Во развојот на речниот сообраќај акцент ќе се ста-
ви на набавката и реконструкцијата на капацитетите за 
превоз на товари во внатрешниот и меѓународниот сооб-
раќај во согласност со потребите на нашата надворешнот-
рговска размена, транзитот и комбинираниот превоз. Ќе 
се овозможи набавка на речни бродови во домашните бро-
доградилишта под истите услови на кредитирање како во 
поморскиот сообраќај. Заради порационално користење 
на капацитетите на речната флота ќе се зголеми степенот 
на опременоста на пристаништата и ќе се подобри нивна-
та организација на работата. Ќе се обезбеди редовно 
одржување и регулација на внатрешните пловни патишта, 
заради зголемување на пловноста и безбедноста на пло-
видбата. 

6. Со подобрување на врските на луките и приста-
ништата со магистралните сообраќајници во заднината и 
со развој на слободните царински зони ќе се создадат ус-
лови за зголемување на транзитот и производството за из-
воз, при вложувања со странски партнери. Со подобра ор-
ганизација и синхронизација на работата во луките и при-
станишта ќе се подобри квалитетот на услугите и нивната 
конкурентност. 

7. Во воздушниот сообраќај акцент ќе се стави врз 
зголемувањето и модернизацијата на флотата за меѓуна-
роден сообраќај, заради развој на туризмот и зголемување 
на девизниот прилив. Побрзиот развој на воздушниот соо-
браќај треба да ја следи подобрата поврзаност на југосло-
венските авиопревозници заради порационално, нередов-
но и поквалитетно давање укажување на услуги. 

Во развојот на воздушниот сообраќај приоритет ќе 
му се дава на зголемувањето на капацитетите и на модер-
низацијата на опремата заради зголемување на безбеднос-
та на воздушната пловидба. 

Набавката на авиони од увоз може да се врши и пре-
ку хипотекарни и други кредити. 

8. Во развојот на магистралната мрежа на патишта' 
приоритет ќе има изградбата на автопатот „Братство-
-единство", вклучувајќи го и Тунелот „Караванки". Ќе се 
донесе заедничка програма за изградба на автопатот 
„Братство-единство" со динамика на работите и со начин 
на обезбедување на средствата од домашни извори и 
странски кредити. Со развојната политика ќе се поттикну-
ва и отстранувањето на тесните грла на магистралните 
патишта заради поцелосно ефектуирање на досега 
вложените средства за одржување на патиштата, како и за 
изградба на патишта во согласност со Осимските спогод-
би. Покрај тоа, ќе се изврши подготовка и ќе се донесе за-
едничка програма со динамика на работите врз рекон-
струкцијата и модернизацијата на Јадранската магистра-
ла. 

Јавниот друмски сообраќај ќе се развива за потребите 
на превозот во меѓународниот сообраќај, за превози на по-
кратки растојанија и за подолги растојанија на подрачјата 
каде што не постои железница, со побавен развој на сооб-
раќајот за сопствени потреби. 

9. Во развојот и модернизацијата на ПТТ сообраќа-
јот, приоритет ќе има завршувањето на изградбата на пре-
чениот кабелски систем „Централ", изградбата на магис-
трални и меѓународни преносни системи, изградбата на 
единствена јавна југословенска мрежа за пренос на пода-
тоци, изградбата на мобилна радиотелефонска мрежа на, 
врски во ридско-планинските, пограничните и туристички-
те подрачја и поврзување и заедничка изградба на пренос-
ни системи на другите иматели со ПТТ системот на врски. 
Во развојот и модернизацијата на преносните системи ќе 
се обезбеди примена на современи техничко-технолошки 
решенија, типизација и стандардизација на опремата и 
синхронизирање на изградбата на ПТТ капацитети. 

10. Во развојот на интегралниот транспорт акцентот 
ќе се стави врз изградбата и опремувањето на стоковно-
-транспортните центри, посебно на магистралните сооб-

раќајни правци и на поголемите сообраќајни центри, по-
брзо воведување на контејнерски превози и единствени 
стандарди, за да се обезбеди техничко-технолошкото 
единство во функционирањето на сообраќајниот систем. 

11. Остварувањето на задачите во развојот на сообра-
ќајот и врските, ќе се поттикнува со уедначување на усло-
вите за стекнување на доход и со зголемување на акумула-
тивната и репродуктивната способност со постепено от-
странување на нескладот во релативните односи на цени-
те, со мерки на монетарно-кредитната политика, со нама-
лување на царините и другите увозни давачки на увозот 
на опрема и резервни делови што не се произведуваат во 
земјата и со други мерки, за да се обезбеди складен развој 
и ефикасно функционирање на сообраќајот и врските, по-
себно на големите системи. Првенствено ќе се поттикнува 
набавката на капацитети и опрема од домашно производ-
ство. 

12. Републиките и автономните покраини и другите 
општествено-политички заедници, како и корисниците на 
услуги, односно самоуправните интересни заедници ќе 
преземат обврска во финансирањето на изградбата и мо-
дернизацијата на објектите на инфраструктурата во желез-
ничкиот сообраќај. 

Републиките и автономните покраини и заинтереси-
раните самоуправни организации и заедници ќе учествува-
ат во заедничкото финансирање на работите во инфрас-
труктурните објекти што ќе бидат договорени со заеднич-
ки план на организациите на здружен труд во Заедницата 
на југословенските железници на пругата Јесенице-
/Сежана-Ѓевѓелија/Димитровград и нејзиното оспособу-
вање за поголеми брзини и осен притисок, како и за из-
градба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Субо-
тица. 

Критериумите за учество во финансирањето, начинот 
на финансирањето и поблиските обврски и права на репуб-
ликите и автономните покраини и на другите субјекти ќе 
се утврдат со посебен договор. 

Со закон на републиката односно на автономната по-
краина, во согласност со уставот, ќе се утврди за-
должително здружување на средствата, доколку за потре-
бите на развојот на железницата, што организациите на 
здруже труд ќе ги утврдат со заеднички план, не се обезбе-
дат потребните средства со самоуправно здружување. 

13. За финансирање на изградбата и модернизацијата 
на магистралната пруга Јесенице/Сежана-Гевѓелија/Ди-
митровград и на автопатот „Братство-единство" ќе се ко-
ристат и средства од странските финансиски кредити, по-
себно на Меѓународната банка за обнова и развој и на 
Европската инвестициона банка. 

14. Изградбата на меѓународни и магистрални пре-
носни системи на врски ќе се финансира од здружените 
средства на ПТТ организации во рамките на Заедницата 
на ЈПТТ сообраќај, што ќе се утврдат со посебни самоу-
правни спогодби. 

15. Средства што републиките и автономиите покра-
ини ќе ги насочуваат за одржување на патиштата ќе се 
обезбедат од надоместот за патишта во малопродажната 
цена на дериватите на нафтата и од диференцираниот над-
омест при регистрацијата на возилата. 

X. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

1. Основни заеднички интереси и цели на развојот на 
општонародната одбрана и безбедноста на земјата се: 

- натамошно јакнење и оспособување на вооружени-
те сили, посебно на Југословенската народна армија како 
заеднички вооружени сили на работничката класа и на си-

^ те народи и народности на Југославија; 
- оспособување на самоуправните организации и за-

едници од стопанството и од општествените дејности за 
побрзо преминување од мирновременски услови на рабо-
та и функционирање во услови на војна, подготвување на 
мерки, обезбедување на услови и оспособување на органи-
те и организациите во општествено-политичките заедници 
за успешно функционирање на општественото уредување 
во војна; 

- јакнење на општествениот и економскиот развој кој 
обезбедува посилна одбранбена способност на земјата; 

- поголем степен на поопштествување на работите на 
општонародната одбрана и општествената самозаштита, 
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низ натамошен развој на социјалистичките самоуправни 
општествени односи; 

- натамошно негување на слободарските традиции, 
придобивките на револуцијата и на југословенскиот пат-
риотизам на работничката класа, младината и на сите гра-
ѓани и на сите народи и народности на Југославија. 

2. Ќе продолжи натамошното усовршување на орга-
низацијата и кадровската и техничката модернизација и ќе 
се зголеми борбената, а посебно огнената можност на вое-
ните и на мирновременските единици на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. За таа цел треба да се обезбеди: 

- со развојот и модернизацијата на Југословенската 
народна армија и натаму да се осовременуватат видовите 
и родовите и борбените системи за противвоздушна, про-
тивоклопна и противдесантна борба; 

- да се продолжи техничката модернизација на Југос-
ловенската народна армија; 

- да се интензивира работата врз развојот, освојува-
њето и побрзото остварување на наменското производ-
ство, засновано првенствено врз истражувачко-развојните 
и производствените капацитети во земјата, како и врз 
усовршувањето на технологијата на материјалите за по-
требите на тоа производство, со што, покрај другото, би 
се обезбедила уште поголема независност на нашата земја 
во наменското производство и значително би се придоне-
ло за намалување на техничко-технолошката зависност на 
југословенското стопанство од странство. 

3. Територијалната одбрана и натаму ќе се развива 
врз единствени основи и критериуми, како моќен и масо-
вен дел на единствените вооружени сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и најширок општо-
народен облик на организирање и подготвување на оп-
штеството за вооружена борба и за други облици на отпор 
спрема агресорот. 

За таа цел: 
- првенствено ќе се јакне борбената способност на 

маневарските единици на територијалната одбрана и во 
согласност со вкупното јакнење на вооружените сили на 
земјата ќе се опремува со поадекватно вооружување; 

- натаму квалитативно ќе се јакнат просторните еди-
ници на територијалната одбрана во согласност со потре-
бите и можностите на организациите на здружен труд, на 
месните заедници и на општините; 

- ќе се продолжи опремувањето на единиците на те-
риторијалната одбрана со современи борбени средства, 
особено со вооружување и муниција за противоклопна 
борба, противвоздушна одбрана, диверзантски и против-
диверзантски дејства и со средства за огнена поддршка, 
првенствено од домашно производство. 

4. Посебно ќе се преземаат мерки за доградба на сис-
темот на заднинското обезбедување на вооружените сили, 
со акцент врз развојот на нејзината територијална компо-
нента (формирање на заднински бази), со што ќе се созда-
ваат услови за функционирање на единствениот систем на 
заднинското обезбедување со посебно оспособување за ра-
бота на привремено заземена територија. 
г 5. Со плановите и програмите за развој и модерниза-
ција на капацитетите за наменско производство ќе се обез-
беди од домашно производство до 1990 година 80% (по 
вредност) од средствата за вооружување и воена опрема за 

ј потребите на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Со посебни мерки на економската политика ќе се соз-
даваат поповолни услови за работење на организациите 
на здружен труд од наменското производство. 

6. Тежиштето во развојот на цивилната заштита ќе 
биде врз поинтензивното опремување со современи мате-
ријално-технички средства на единиците и штабовите и 
врз нивното оспособување за ефикасна заштита на луѓето 
и материјалните блага. 

Во таа смисла е неопходно да се интензивира вграду-
вањето на мерки за заштита и спасување во просторните и 
урбанистичките планови, изградбата на засолништа - по 
правило како двонаменски објекти, обезбедување на мини-
мум средства за лична и колективна заштита и оспособу-
вање за заштита и спасување на луѓе, растенија, животни и 
други материјални блага од воени разурнувања, од деј-
ство на радиолошко-хемиско-биолошки средства и од еле-
ментарни непогоди, како што се: пожари, поплави, земјот-
реси и др. 

7. Системот на набљудување и известување на оп-
штествено-политичките заедници и натаму ќе се изграду-
ва, опремува и оспособува да може навремено и ефикасно 
да ги открива сите видови опасности, заради правовреме-
но известување и тревожење. 

Во развојот на службата за набљудување и известува-
ње посебно внимание ќе му се обрне на техничкото опре-
мување на службата, на обуката на стручните кадри и на 
меѓусебното поврзување на центрите за известување од 
општината до федерацијата. 

8. Во системот на врски и криптозаштита за потреби-
те на раководењето ќе се продолжи со м атер иј ал и о-тех-
ничкото опремување со современи средства, со кадровско 
оспособување и меѓусебно поврзување на овој систем со 
функционалните системи на врски. 

9. Развојот на стопанството и на општествените деј-
ности ќе се усогласува со потребите на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита. Во таа смисла ак-
центот на активностите ќе биде особено врз: 

- подготовка на производствените и на другите капа-
цитети за работа во воени услови; 

- обезбедувањето на потребниот број извршители на 
работните задачи и работи во услови на војна и нивното 
стручно оспособување; 

- постепеното создавање на потребниот обем и струк-
тура на резерви од енергетски горива, суровини, репродук-
ционен материјал, делови и алат, посебно на оние што не 
се произведуваат или недоволно се произведуваат во зем-
јата, за успешно функционирање во услови на војна; 

- диференцираните и селективните мерки на општес-
твено-политичките заедници, со кои ќе се поттикнува из-
градбата и одржувањето на производствените и услужни-
те капацитети во ридско-планинските и приграничните 
подрачја, приморскиот појас и на островите; 

- посебните мерки и средства за стимулирање на из-
градбата на мали енергетски капацитети, како и на капа-
цитети во малото стопанство; 

- создавањето на постојани стоковни резерви на оп-
штествено-политичките заедници и на организациите на 
здружен труд до потребното ниво; 

- развојот на научноистражувачката работа заради 
поедноставување на техничко-технолошките процеси на 
производство и освојување на производството на нови 
производи, со максимална ориентација врз користењето 
на домашните извори и знаење и врз намалувањето на сте-
пенот на зависноста од странство. 

10. Во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат секоја 
година средства спрема Среднорочниот план на развојот, 
изградбата и опремувањето на Југословенската народна 
армија со издвојување на 5,20% средства од остварениот 
национален доход на Југославија по текуштите цени. ^ 

Заради обезбедување на поголема сигурност во по-
глед на изворите на средствата и стабилноста во реализа-
цијата на плановите и програмите за развој на Југословен-
ската народна армија треба да се забрза донесувањето на 
прописи за новиот начин на финансирање. 

11. Во републиките и автономните покраини ќе се из-
двојува најмалку 0,40% од националниот доход за финан-
сирање на развојот на општонародната одбрана. Од тие 
средства нема да се финансира изградбата, опремувањето 
и одржувањето на засолништа, како и финансирањето на 
стоковните резерви и на потребниот складишен простор. 

12. Со соодвети мерки ќе се поддржуваат активности-
те на општествените организации што придонесуваат за 
организирањето и оспособувањето на работните луѓе и 
граѓаните за вооружена борба и други облици на отпор, 
извршување на здравствени, социјални и други хумани-
тарни задачи значајни за општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита. 

13. Јакнењето на системот на општествената само-
заштита ќе се заснова врз патриотската свест и уставната 
обврска на сите граѓани да го штитат уставниот поредок и 
да придонесат за ефикасното функционирање на системот 
на безбедност, што претставува усогласена и координира-
на дејност на сите општествени фактори. Со такви актив-
ности на граѓаните, основните организации на здружен 
труд, општествено-политичките заедници и на нивните 
органи, како на основни фактори во организирањето и 
спроведувањето на мерките и акциите на општествената 
самозаштита ќе зајакнува општествената моќ на самозаш-
титата и нејзината уставна улога. 
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14. Натаму ќе се продолжи со кадровското оспособу-
вање и материјално-техничко осовременување на специја-
лизираните органи и служби за заштита на општеството, 
посебно на органите за внатрешни работи. 

15.Во организациите на здружен труд, во другите са-
моуправни организации и заедници, во општините и дру-
гите општествено-политички заедници ќе се продолжи со 
јакнењето на општествената самозаштита во кадровското 
оспособување и материјално-техничкото опремување, за 
да не се заостанува во Некои елементи на системот на оп-
штествената самозаштита зад реалните потреби на без-
бедноста на општеството. 

16. Одбранбено-заштитната компонента ќе се вграду-
ва во плановите и заедничките програми за развој на орга-
низациите на здружен труд и други самоуправни органи-
зации и заедници, во општествените планови на општес-
твено-политичките заедници и во просторните и урбанис-
тичките планови за изградба на населби заради создавање 
на материјална основа на општеството и за јакнење на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита. 

XI. МАЛО СТОПАНСТВО 
1. Малото стопанство побрзо ќе се развива, зашто 

овозможува со минимални вложувања да се забрза вкуп-
ниот стопански развој и да се зголеми вработеноста. Зара-
ди тоа, посебно ќе се поттикнуваат вложувањата на сред-
ства од граѓаните. Организациите на здружен труд, посеб-
но големите системи, со плановите за развој побрзо ќе го 
развиваат и вклучуваат малото стопанство во програмите 
за производство заради неговата рационализација. Со це-
локупната економска политика, посебно во општините, 
автономните покраини и републиките ќе се создаваат ус-
лови за побрз развој на малото стопанство, особено со от-
странување на административните и на другите пречки за 
основање и работа на организациите од малото стопан-
ство и за остварување на правото на работа, како и со по-
ттикнувало и поефикасна даночна политика. 

2. Основните тежишта во развојот на малрто стопан-
ство ќе бидат врз: развојот на помалите производствени 
капацитети заради специјализација на произдводството и 
кооперација и поцелосно и порационално користење на 
постојните и на нови капацитети и домашни суровини; 
развоЈ на капацитетите за производство на специјални 
производи во мали серии по порачка, за приоизводство на 
резервни делови и разни делови во областа на електроин-
дустријата и другата индустрија што се увезуваат за по-
требите на репродукцијата, како и за производство на раз-
ни производи за широка потрошувачка; развој на помали 
преработувачки капацитети за користење на сите видови 
отпадоци; развој и модернизација на капацитетите за 
укажување сервисни услуги за одржување и ременот на оп-
рема и апарати за домаќинството, автомобили, земјодел-
ска механизација и на други технички средства на стопан-
ството и населението. 

3. Развојот на малото стопанство ќе се заснова врз 
поширокото воспоставување и значително побрзиот раз-
вој на разни облици општествено организирање, задруги, 
кооперација на индивидуалниот и општествениот сектор, 
договорни организации на здружен труд, основни органи-
зации на кооперанти и на други облици на здружување на 
труд и средства во согласност со потребите на организа-
циите на здружен труд и на општествениот и економскиот 
развој. 

4. Заради создавање на услови за значително побрз 
развој на малото стопанство во републиките и автономни-
те покраини треба и понатаму да се преземаат мерки и ак-
тивности за усогласување и доградба на прописите за 
вршење на дејности со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓаните, прописите за даночната политика, про-
грамите за насоченото образование и други мерки предви-
дени со Општествениот договор за основите на заедничко-
то дејствуваање во спроведувањето на политиката за раз-
вој на малото стопанство во СФРЈ и со соодветни догово-
ри во републиките и автономните покраини. Посебно е 
значајно банките со својата кредитна политика и адекват-
на организација за присобирана и пласман на средствата 
за малото стопанство, како и штедните задруги, повеќе да 
се ангажираат за обезбедување на средства за забрзување 
на развојот на малото стопанство. 

5. Општините ќе обезбедуваат поповолни услови за 
побрз и порамномерен развој на капацитетите на малото 
стопанство, пред се, со преземање на мерки и активности 
во областа на даночната, земјишната, урбанистичко-кому-
напната и друга политика, со обезбедување на деловен 
простор, со поедноставување на процедурата за добивање 
на дозвола за работа и со насочување на средствата за по-
брз развој за стопански недоволно развиените подрачја, 
заедниците за вработување, банките и др., во склопот на 
реализацијата на конкретните општински програми за 
развој на малото стопанство и на програмите за вработу-
вање. 

6. Заради создавање на поттикнувачки услови за раз-
вој на малото стопанство, органите на федерацијата, во 
рамките на своите права и надлежности, ќе вршат измени 
и дополненија на постојните и ќе донесуваат нови пропи-
си во областа на царинската, девизната, Надворешно-
трговско^ и кредитната политика и ќе преземаат актив-
ности за усогласување на рамките на даночниот систем. 

XII. СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ 
Заради динамизирање на вкупната стопанска актив-

ност и заради поцелосно задоволување на станбените по-
треби на работните лѓе и граѓаните, како важен фактор на 
животниот стандард и социјалната сигурност, ќе се по-
ттикнува побрзиот развој на станбената и комуналната из-
градба. 

1. Во согласност со Општествениот договор за ут-
врдување на заедничките елементи на станбената и кому-
налната политика, изградбата на станови и реализацијата 
на други задачи во оваа област ќе се заснова врз програ-
мите за комплексна станбена изградба и реконструкција 
на станбените населби и комуналните објекти. 

2. Во рамките на стопанскиот систем и на развојната 
политика ќе се создаваат услови работните луѓе и граѓани-
те да ги решаваат своите станбени потреби, а општестве-
но-политичките заедници и банките со свои мерки да ги 
создаваат нужните поттикнувачки услови за поефикасна 
станбена изградба и унапредување на станбените и кому-
налните услуги. 

3. Во финансирањето на станбената изградба се по-
значајна улога ќе имаат средствата на населението. Оп-
штествените средства од дохода и натаму ќе се користат 
за солидарна станбена изградба, а од чистиот доход се по-
веќе за поттикнување на поголемо ангажирање на сред-
ства и работа од граѓаните. 

4. Со мерките на економската политика ќе се поттик-
нува изградбата на станови за пазорот. Ќе се создаваат ус-
лови за порационално користење на станбениот фонд и ќе 
се овозможи продажба на становите во општествена соп-
ственост на нивните корисници, при реален пазарен надо-
мест, со тоа што средствата од продажбата на тие станови 
да се насочат кон нова станбена изградба. 

5с Ќе се преиспита работењето на самоуправните ин-
тересни заедници за домување и ќе се преземаат мерки за 
рационализација на нивната работа. 

6. Републиките, автономните покраини и општините 
со мерките на економската политика ќе создаваат услови 
за порационално користење на објектите на комуналната 
инфраструктура. Височината на станарината и на цените 
на комуналните услуги постепено ќе се зголемува најмал-
ку до нивото што обезбедува средства за амортизација и 
одржување на станбените и комуналните објекти, при суб-
венционирање на трошоците за домување на домаќин-
ствата со понизок доход. 

XIII. ВРАБОТЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА 
ТРУДОТ 

1. Поуспешното решавање на продуктивното врабо-
тување, како битен фактор на општествено-економскиот 
развој на земјата во целост, ќе се остварува со соодветна 
развојна и економска политика насочена кон поголемо и 
порационално користење на производствените и кадров-
ските потенцијали, расположивите природни ресурси и 
други услови за развој, како и со солидарност на вработе-
ните во однос на невработените. Врз таа основа, организа-
циите на здружен труд, други организации и заедници и 
општествено-политичките заедници во сите социјалистич-
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ки републики и социјалистички автономни покраини ќе 
донесат програми за вработување. Ќе се преземаат соод-
ветни мерки за зголемено вработување во подрачјата на 
земјата со изразена невработеност, особено по пат на по-
ттикнување на здружувањето на труд и средства со орга-
низациите на здружен труд од развиените подрачја. 

Одговорноста на вработените во однос на невработе-
ните ќе се афирмира, пред се, како обврска на вработените 
со одговорна работа, со подобро стопанисување и со вове-
дување на повеќе смени да создаваат услови за зголемено 
вработување, како и низ директни форми на издвојување 
на средства по пат на заеми и самопридонеси за отворање 
на нови работни места, за преквалификација и др. при пре-
тходна стручна подготвка на соодветни проекти со кои ќе 
се обезбеди продуктивно вработување. 

2. Со мерките и активностите на политиката, на вра-
ботување на сите нивоа и во сите средини, во периодот од 
1986 до 1990 година треба работно да се ангажира што П9-
голем број од вкупно 2,6 милиони граѓани на Југославија 
што во тој период ќе бараат вработување. Според согледа-
ните можности за вработување по основ на замена на при-
родниот одлив и прирастот на работната ангажираност во 
функција на планираниот стопански и општествен развој, 
во овој период ќе може да се обезбеди вработување за око-
лу 1,750 илјади жители. Уделот на школуваните кадри во 
општествениот сектор ќе се зголеми од 71% во 1985 година 
на околу 76% во 1990 година. За тоа ќе придонесе и презе-
мањето на мерки заради вработување на околу 400 илјади 
приправници на сите нивоа на стручност. 

3. Основните тежишта на активната политика на про-
дуктивното вработување, која треба да се остварува во си-
те републики и автономни покраини, ќе бидат врз: (1) оп-
тималното користење на материјалните ресурси на тру-
дот, што подразбира нивно структурно усогласување и 
продолжување на погонското време за користење на по-
стројките, опремата и на другите средства на трудот; (2) 
зголемувањето на продуктивноста на живиот труд и, по 
тој основ, скратувањето на работното време на работни-
ците со просечната 42-часовна седмична работа на 40-ча-
совна работна седмица до 1990 година, постепено и селек-
тивно, со обезбедување на продолжување на времето на 
користењето на средствата на трудот и зголемување на 
обемот на производството по работник при поголем или 
Ист доход, акумулација и личен дохот по работник; (3) 
зголемувањето на обемот и диверзификацијата на произ-
водството, со збогатување на асортиманот и квалитетот 
во сите стопански дејности; (4) развивањето на компле-
ментарни работно интензивни дејности врз основа на во-
ведување нови современи технологии; (5) побрзиот развој 
на помалите индустриски погони со висококвалитетно 
специјализирано производство со средства во општестве-
на и индивидуална сопственост; (6) засиленото стимули-
рање на самовработувањето и вработувањето врз основа 
на ангажирање средстава во лична сопственост на граѓа-
ните, пред се во малото стопанство и во услужните дејнос-
ти; (7) Јакнењето на општиот степен на индустријализаци-
ја на земјата и на општествениот сектор, со истовремен 
забрзан развој на производствените, услужните и другите 
дејности, ангажирање на средства во индивидуална соп-
ственост на граѓаните; (8) поинтензивното вработување 
на млади школувани кадри во агроиндустрискиот ком-
плекс; (9) создавањето услови за поголема територијална 
подвижност на работно способното население на целиот 
југословенски простор. 

4. Согласно со политиката на продуктивно вработу-
вање, ќе се води политика за подобро наградување на про-
изводствениот и творечкиот труд и ќе се создадат услови 
за ефикасна преквалификација за продуктивни занимања 
што се дефицитарни. Можности за вработување постојат 
во проширувањето на стопанската активност во сите гран-
ки и дејности, во поинтензивниот развој на земјоделското 
производство и во побрзото основање на производствени 
и услужни капацитети во малото стопанство, посебно во 
областа на личниот труд со средства во сопственост на 
граѓаните. Во овој период треба да се оствари суштински 
пресврт во работната ангажираност на населението со 
усогласување на структурата на директно призводствени-
от и непроизводствениот труд, така што значително, во 
апсолутна и релативна смисла, да се поттикнува произ-
водствениот и креативниот труд, да се отстрани непотреб-
ното администрирање и да се укинат работните места што 

не придонесуваат кон општиот растеж на општествената 
продуктивност на трудот. 

Во областа на земјоделството неопходно е организи-
рано и постојано ангажирање за поефикасен развој на сите 
форми на поврзување и здружување на индивидуалниот и 
општествениот сектор, за подобрување на условите за 
живот и работа и за создавање услови за задржување на 
младите стручни кадри во земјоделството и на село. 

5. Заради зголемување на вработеноста, призводство-
то и доходот, зачувување на здравјето и зголемување на 
работните способности на работниците, ќе се воведе пове-
ќесменска работа, а ќе се скратува работното време на ра-
ботниците, првенствено на оние што работат под отежна-
ти услови во производствените дејности. За таа цел, во 
сите средини ќе се создаваат потребни услови и ќе се вос-
поставува усогласен систем на мерки и активности, вклу-
чувајќи ги и соодветните измени во работното законодав-
ство на републиките и автономните покраини. 

6. Заради зголемување на продуктивноста на трудот, 
економијата на средствата и другите квалитативни факто-
ри на стопанисувањето, ќе се поддржува, пред се, развојот 
и примената на техничкиот прогрес, активирањето на 
оние фактори на развојот кои не бараат или минимално 
бараат нови вложувања, како што се подобро користење 
на призводствените капацитети, работното време и знае-
њето на работниците, воведување на повеќе смени, про-
должување на погонското време, посовремена организаци-
ја на работата и стимулација за повисока продуктивност 
на трудот. Ито така, треба да се покренат оние потенција-
ли чие активирање го комплетира и забрзува развојот на 
вкупното стопанство, а не бара значително учество на 
увозната компонента. 

7. Со поголема и порационална употреба на создаде-
ните материјални и кадровски потенцијали, природни ре-
сурси и други погодности, при нивното постојано зголе-
мување, ќе се создаваат услови општествениот производ 
на општественото стопанство да расте во периодот од 
1986 до 1990 година по просечна стапка од околу 4%, про-
дуктивноста на трудот од околу 2% и вработеноста исто 
така од околу 2%, а се смета и со пораст на ефикасноста на 
употребата на основните средства за околу 0,5% просечно 
годишно. 

8. За побрзиот растеж на продуктивноста на трудот 
ќе се преземаат првенствено мерки од економска природа 
и ќе се развиваат економски стимуланси за поддржување 
на оние заеднички програми на организациите на здружен 
труд со кои се обезбедува зголемено призводство, извоз и 
доход, првенствено со здружување на труд и средства, со 
зголемување на степенот на користењето на капацитетите, 
со намалување на трошоците по единица производ и со 
поголем девизен ефект во извозот. 

Критериумите за порастот на продуктивноста на 
трудот и за ефикасноста на употребата на средствата ќе 
претставуваат клучна основа за утврдување на инвестици-
оната и производствената политика, посебно на заеднич-
ките развојни програми, како и на политиката за распре-
делба на личните доходи. 

9. Во функција на порастот на продуктивноста на 
трудот во сите средини треба да бидат и активностите и 
мерките за оживување и на следните определби: 

9.1. Општите услови за стопанисување мораат да би-
дат максимално засновани врз економските законитости и 
пазарните критериуми, со што би се отстраниле деформа-
циите во односите на цените и во системот на стекнување 
и распределба на доходот. Стопанството мора да биде из-
ложено на постојани влијанија на светскиот пазар и на 
светските критериуми за стопанисување. 

9.2. Со распределба на доходот треба да се обезбеди 
зголемено учество на стопанството во доходот, заштита 
на интегритетот на општествените средства и нивното 
проширено репродуцирање. Во организациите на здружен 
труд ќе се обезбеди остварување на законита меѓузавис-
ност на бруто личните доходи по работник и на акумула-
цијата според ангажираните средства, со што ќе се објек-
тивизира распределбата на чистиот доход на лични дохо-
ди и акумулација по основ на живиот и минатиот труд. 

9.3. Неопходно е селективно и дефиренцирано да се 
стимулираат основните организации на здружен труд за 
воведување на повеќесменска работа и зголемување на 
степенот на користењето на расположливите ресурси со 
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примена на даночни, кредитни и други олесненија, завис-
но од бројот на смените. 

9.4, Личните доходи мораат да бидат во функција на 
придонесот на работниците кон растежот на доходот - со 
текуштиот труд, со рационалната употреба на средствата 
и предметите на трудот и со придонесот кон управувачка-
та функција. 

9.9. Ќе се развива поширока поделба на трудот и по-
врзување на организациите на здружен труд во повисоки-
форми на самоуправна организираност со здружување на 
труд и средства врз база на заеднички интерес и меѓуза-
висност, со што ќе се отстрануваат фазните несклади во 
техничките капацитети и ќе се создаваат услови за пови-
сок степен на нивното користење, што ќе ооуслови пораст 
на призводството и на доходот. 

9.6. Инвестициите мораат да бидат во директна фун-
кција на остварувањето на целите и задачите на политика-
та на развојот, а изборот на инвестициите ќе се врши со 
примена на општествено-економските критериуми за ра-
ционалност на вложувањата, при поголема ефикасност и 
побрзо активирање на инвестициите. 

9.7. За порастот на продуктивноста на трудот и еко-
номичноста на работењето ќе се придонесе и со промени 
во структурата на вкупниот фонд на трудот, со намалува-
ње на управната и режиска работа и со усогласување на 
структурата на фондот на трудот со потребите на стопан-
ството и општеството. За таа цел треба повеќе да се вред-
нува производствениот труд. 

9.8. Постојано ќе се усовршува организацијата на ра-
ботата и работењето во организациите на здружен труд од 
стопанството и општествените дејности со воведување но-
ви системи и методи на работа со кои се остварува поголе-
мо и поквалитетно призводство и се унапредува хуманиза-
цијата на работата. 

9.9. Заради унапредување на условите на работата ка-
ко предуслов за постигнување на висока продуктивност, 
неопходно е во сите работни средини да се обезбеди опти-
мална заштита при работата и да се скратува работното 
време на работниците кои работат под посебно отежнати 
и по здравјето на работниците штетни услови. 

XIV. РАЗВОЈ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
1. Развојот на општествените дејности, како интегра-

лен дел општествената репродукција, ќе се остварува во 
рамките на материјалните можности. Потенцијалните из-
вори на понатамошниот развој на општествените дејнос-
ти се наоѓаат, пред се, во квалитатавните промени и во ни-
вната рационална организација. Притоа, одговорноста на 
републиките и автономните покраини треба да дојде до 
полн израз во поглед на договарањето, усогласувањето и 
доследното остварување на она што е заедничко за целата 
земја. Заради подобрување на поефикасното и порацио-
налното користење на кадрите, ефикасноста, рационал-
носта и квалитетот на услугите во задоволување на рас-
течките потреби на здружениот труд и населението, ќе се 
преиспитаат програмите на работа и функционирање на 
организацијата и мрежата на организациите на здружен 
труд, на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности и на другите вонстопански организации 
и, врз тие основи, ќе се извршат квалитативни промени во 
организацијата на тие институции. 

2. Со мерките на заедничката економска политика и 
со договарањето меѓу републиките и автономните покраи-
ни, ќе се создаваат услови за реализација на долгорочните 
приоритети на развојот, заради осигурување единствено 
функционирање во рамките на одделните општестени деј-
ности, посебно при увозот на опрема за потребите на 
здравството, науката и образованието, како и поповолни 
услови за издавање, пласман, извоз и увоз на книги, особе-
но на дела од посебен општествен интерес. 

3. Во рамките на правата и должностите на републи-
ките и автономните покраини, со договарање и усогласу-
вање на развојот, ќе се создаваат услови за подобрување 
на материјалната положба на општествените дејности, 
пред се, со развивање на слободна размена на трудот и со 
јакнење на непосредните односи на слободната размена на 
трудот. 

4. Во областа на образованието, согласно со Општес-
твениот договор за заедничките основи на системот на 
воспитување и образование, ќе се обезбеди подоследно ос-

тварување на преобразбата на целокупниот систем на вос-
питување и образование во согласност со потребите на 
развојот на стопанството и општеството, при што првен-
ствено ќе се создаваат услови за стекнување на такви зани-
мања кои овозможуваат побрзо вработување и работно 
ангажирање. Во вишото и високото образование ќе про-
должи започнатата рационализација на мрежата и капаци-
тите, со зголемување на ефикасноста и завршувањето на 
школувањето во рок. Ќе се приспособат студиите покрај 
работа во согласност со потребите на организациите на 
здружен труд, развојот и пренасочувањето на производ-
ството. Ќе се создаваат услови за рамноправно третирање 
на образованието покрај работа и од работа со редовното 
образование. Во системот на перманентното образование, 
ќе јакнсе постдипломското усовршување и специјализаци-
ја. Ќе се зголемува бројот на студентите во областа на 
природните и техничките науки. Ќе се преземаат мерки за 
модернизација на системот и процесот на образованието 
со воведување нова технологија и зголемување на ефикас-
носта, економичноста и рационалноста. 

5. Во областа на културата, со понатамошна хумани-
зација на општествените односи низ социјалистичкото са-
моуправување треба да се обезбедува оптимален и непре-
чен развој и проникнување на сите национални култури во 
СФРЈ. 

Заради остварување на целите и задачите на полити-
ката во областа на културата, неопходно е да се создаваат 
такви општествени услови кои ќе го поттикнуваат тво-
рештвото и развојот на културата. 

Со мерките на економската политика и со други мер-
ки ќе се обезбедат неопходни услови за реализација на 
клучните задачи во областа на културата. 

6. Во областа на здравствената заштита приоритет ќе 
има: намалувањето на смртноста на доенчињата на ниво 
под 20 на 1.000 живородени деца; искоренувањето или све-
дувањето на најмало ниво на зачестеноста на заразните и 
паразитарните болести; запирањето на растежот на зачес-
теноста на болестите на срцето и крвните садови, малигни 
и други масовни незаразни заболувања; намалувањето на 
работната неспособност и инвалидноста. 

Ќе се остварува преориентација кон примарната 
здравствена заштита и нејзината целосна достапност на 
работните луѓе и граѓаните. Ќе се подобрува квалитетот и^ 
ефикасноста на лекувањето со осовременување на услови-
те за работа во постојните капацитети на стационарните и 
други специјализирани работни организации. 

7. Особено внимание ќе и се посветува на организира-
ната и општествена грижа за заштита на децата, посебно 
на грижата за децата без родителско старателство, за де-
цата спречени во физичкиот и психичкиот развој и помош-
та на семејствата со повеќе деца. Во областа на социјална-
та заштита на возрасните, тежиштето треба да биде врз 
унапредувањето на животните услови на остарените лица, 
јакнењето на превенцијата во отстранувањето на причини-
те на инвалидитетот и унапредувањето на рехабилитаци-
јата на инвалидите и хендикепираните лица. 

8. Во развојот на физичката култура особено винима-
ние ќе им се посвети на физичкото воспитување и образо-
вание на младината и на спортската рекреација на возрас-
ните. Нејзиниот развој неопходно е да се усогласи со оп^ 
штиот општествен развој, со потребата од јакнење на 
здравјето, како и на работната и одбранбената способност 
на наслението. 

9. Ќе се создаваат услови за унапредување на технич-' 
ката култура како значаен фактор за зголемување на ефи-
касноста на користењето на средствата на трудот и про-
дуктивноста, за подготовка за општонародна одбрана и за 
покултурен живот во семејството и во поширокиот оп-
штествен амбиент. Основната насока на развојот во таа 
област ќе биде техничкото образование на децата и млади-
ната. На развојот на техничката култура во работните ор-
ганизации и на техничкото образование на работниците ќе 
им: би де посветено поголемо внимание, како и на масовна-
та техничка култура на граѓаните во градските и индус-
триските центри. Истоврмено, поинтензивно ќе се развива 
техничката култура во земјодеството и на село. 

XV. ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 
1. Посебно внимание ќе му се посвети на развојот на 

системот за јавно информирање. 

V 
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2. Ќе се обезбедат услови за понатамошен поинтензи-
вен развој на системот за јавно информирање со воведува-
ње посовремена техника во „Борба" Радио-Југославцја, 
Танјуг и др. и со понатамошен развој и примена на совре-
мени форми и техничко-технолошки решенија (изградба 
на јавна мрежа за пренос на податоци, систем на телекси, 
видеотекст, факсимил - текст и други системи и програ-
ми), заради побрзо, поефикасно и порационално информи-
рање на сите субјекти во нашиот општествено-политички 
систем и размена на информации со сватот, а особено со 
неврзаните земји и со земјите во развој, во согласност со 
определбите од Долгорочната прогрма за економска ста-
билизација. 

2.1. Заради подобрување на достапноста на печатот 
на работните луѓе и граѓаните, ќе се создават поповолни 
материјални услови за работа и положба на информатив-
но-политичките јавни гласила и новински организации, 
вклучувајќи го и обезедувањето на услови за стабилно 
снабдување со ротохартија од постојните капацитети. 

2.2. Ќе се унапредуваат програмите, видовите и фор-
мите за информирање на јавноста преку радиото и телеви-
зијата. Основниот правец на развојот ќе биде во здружува-
њето и во заедничкото вршење и распределба на одделни-
те фунцкии, и тоа: со остварување единствени основи на 
програмската политика и на заедничките програми, не са-
мо за емитување туку и за производство на програми; со 
остварување на заеднички програмски потфати; со обеди-
нување на увозот на странска програма; со заеднички на-
стап спрема странство и со остварување на заедничката 
развојна политика. Во тој период ќе се подготви и израбо-
ти проект за воведување на сателитска радиодифузија во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

3. Во рамките на општествениот систем за информи-
рање ќе се унапредува и развива информациониот систем 
на федерацијата како негов интегрален дел, со реализаци-
ја на усогласени програми за развој на службите на оп-
штествениот систем за информирање и програми за раз-
вој на информациониот систем на федерацијата. Ќе се из-
врши усогласување на институционалните основи на 
службите ца општествениот систем за информирање со ба-
рањата и во роковите утврдени со Законот за основите на 
општествениот систем на информирање и за информацио-
ниот систем на федерацијата и ќе се приспособи информа-
циониот систем на федерацијата кон потребите на оддел-
ните субјекти на системите (Собранието на СФРЈ, СИС, 
општествено-политичките органи и организации на ниво 
на федерацијата и др.) и негово поцелосно поврзување со 
инфорационите системи на републиките и авономните по-
краини. Ќе се врши понатамошно поопштествување на 
информациониот систем на федерацијата со развој на по-
стојните и со воведување нови форми на општественото 
управување и контрола. 

XVI. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 
И РАБОТНАТА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО УРЕДУВА-

ЊЕ 
1. Со мерките на развојната и економската политика 

и со прописите ќе се обезбеди рационално користење на 
природните ресурси, посебно на енергетските и минерал-
ните суровини, а загадувањето на водите, земјиштето, воз-
духот и храната постепено ќе се сведува во еколошки при-
фатливи рамки. За таа цел ќе се обезбедат издвојувања на 
определени средства. 

2. Во овој период, тежиштето на активностите и мер-
ките во областа на заштитата и унапредувањето на живот-
ната и работната средина треба да биде врз воспоставува-
ње и стриктно почитување на законитоста и одговорноста 
за зачувување и подобрување на квалитетот на животната 
и работната средина спрема единствените критериуми и 
норми за целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. Потребно е да се заострат и 
изедначат мерките и прописите за Заштита, како и контро-
лата на нивното спроведување. Заради заштита на целина-
та на просторот на Југославија, неопходно е со измени во 
сојузното законодавство да се зајакне надлежноста на со-
одветните органи и да се обезбеди ефикасна инспекциска 
контрола за сите форми на загадување. На ниво на феде-
рацијата, републиките и автномните покраини и општини-
те треба да се воведат катастри на загадувачите, евиденци-
ја на трошоците од штетите настанати со загадување на 

средината и мерки за заштита и санација. При одлучува-
њето за инвестиционите вложувања, ќе се тргнува од кри-
териумите утврдени со овој план, кои вклучуват и обезбе-
дување на рационално користење на просторот и заштита 
на животната и работната средина. Притоа, ќе се изнаоѓа-
ат современи технолошки решенија, како и мерки со кои 
ќе се спречува штетното влијание врз земјиштето, водата, 
ваздухот, храната и здравјето на луѓето. 

3. Ќе се поттикнува воведувањето на чиста, рецик-
лажна, флексибилна и заштитна технологија заради зачу-
вување, заштита и унапредување на квалитетот на работ-
ната и животната средина. Ќе се воведе систем на постоја-
на контрола и одржување на допуштеното ниво на ис-
црпеноста на природните ресурси и задушеноста на про-
сторот, со систем за спречување на биолошка, радијацио-
на, хемиска и механичка загаденост на почвата, водата и 
воздухот и деградација на животната и работната среди-
на. Ќе се организира собирање на секундарни суровини и 
ќе се овозможи тие позначително, со разни технолошки 
постапки, одново да се користат во производството. 

4. Ќе се утврдат единствени стандарди за производ-
ство и одржување на здрава1 храна и хранива, како и за 
други производи, и ќе се обезбеди нивна ефикасна контро-
ла. 

5. Треба да се заостри контролата на производството, 
складирањето, преносот и користењето на хемиски, а по-
себно на штетни и опасни материи, како и мерки за безо-
пасно депонирање на хемиски и др^ги отпадоци воопшто. 
Исто така ќе се унифицира и ќе се подобри контролата на 
прометот со тие материи и нивното користење во земјо-
делството. 

6. Ќе се обезбедат мерки на развојната и економската 
политика во областа на водостопанството заради опти-
мално господарење со водите, на планот на заштита од 
штетно дејствување на водите заштита и користење на во-
дите. Користењето на водите како ресурси, а посебно за 
потребите на водостопанството, заштитата на површин-
ските и подземните води, како и на пошироките подрачја 
на извориштата на водите, уредувањето на водотеците и 
друго, ќе биде во овој период во средиштето на мерките и 
активностите на ниво на федерацијата, републиките-и ав-
тономните покраини, општините и здружениот труд. Во 
тие рамки, посебно внимание ќе им се посвети на мерките 
за постепено елиминирање на испуштањето на отпадни 
комунални и индустриски води во реципиенти, без пре-
тходно пречистување. За да се запази квалитетот на води-
те на Јадранското Море, ќе се преземат обемни мерки за 
заштита на крајбрежјето и ќе се засили контролата на за-
гадувањето на морето од бродови. Особено ќе му се посве-
ти внимание на јакнењето на системот за одбрана од по-
плави и на зголемувањето на наводнуваните површини. 

7. Посебно внимание ќе им се посвети на последиците 
од се поголемото користење на домашните енергетски ре-
сурси, посебно на дигнитет, со оглед на зголемената за-
грозеност предизвикана со отворени копови, јаловина, пе-
пел, димни гасови, сулфур и испуштена топлина, па затоа 
е неопходно вградување на уреди за спречување и отстра-
нување на штетните дејства. Во согласност со преземени-
те обврски од Конвенцијата за прекугранично загадување 
на воздухот, ќе се преземат мерки за намалување на ниво-
то на загаденоста на воздухот со сулфур и ќе се̂  донесат 
мерки за ефикасна заштита на шумите. Освен мерките за 
заштита на воздухот во термоелектраните и топланите, за 
гасификација, ликвенфикација, брикетирање и отсулфуру-
вање на јаглени и соодветните мерки во металургијата, ќе 
се преземаат и покомплексни мерки за топлификација и 
гасификација на градовите, како и за користење на сонче-
вата енергија и биомасата и за намалување на емисијата 
на штетни гасови од моторните возила и котли за чија ра-
бота се користат нафтени деривати. 

8. Со оглед на очекуваната поголема примена на нук-
леарната енергија во иднина, како и поради побрзиот тех-
нолошки развој, треба навремено да се решаваат пробле-
мите за заштита од јонизирачко зрачење и за безопасно 
депонирање на радиоактивните отпадни материјали и ис-
луженото нуклеарно гориво, за кое ќе се применуваат сов-
ремени техники на депонирање, согласно со соодветните 
прописи. Исто така треба да и се посвети соодветно вни-
мание на заштитата од ^јонизирачки зрачења, како и од 
бучава, вибрации и друго. Во рамките на политиката за 
општествено-економскиот развој, посебно ќе се преземаат 
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мерки и активности за заштита на природното и гради-
телското наследство, на историските и културните вред-
ности, како и мерки за реституција на просторите дегра-
дирани со експлоатација на енергетски и минерални суро-
вини. 

9. Заради заштита на целината на просторот во Југо-
славија и осигурување на координирано санирање и унап-
редување на состојбата и условите на животната и работ-
ната средина, до крајот на 1986 година ќе се донесат сите 
прописи што недостигаат во таа област и ќе се склучи оп-
штествен договор за елементите на заедничката политика 
и за критериумите за заштита на животната средина и за 
уредување на просторот. Начинот на уредувањето, корис-
тењето и заштитата на водите на речните сливови и по-
стапката за отстранување на причините и за санирање на 
состојбата во подрачјата на засилено и прекумерно зага-
дување на воздухот, како и на сите други видови загрозу-
вање на животната средина, ќе се утврдат со посебни дого-
вори на републиките и автономните покраини, како и со 
договори на општините на кои се однесуваат конкретните 
проблеми за заштита на одделни сливови и водотеци. 

10. Организациите на здружен труд, општествено-по-
литичките заедници и други субјекти на планирањето ќе 
обезбедат материјални, кадровски и други услови за спро-
ведување на преземените меѓународни обврски на нашата 
земја во примената на мерките за заштита на Јадранот, 
како дел на Средоземното море, за уредување, користење 
и заштита на водите на Дунав, за спречување на прекугра-
нично загадување на воздухот и др. 

И. Со договор на републиките и автономните покра-
инни ќе се утврдат заедничките основи на просторното 
планирање и уредување во Југославија, со кои ќе се ут-
врдат заедничките елементи на долгорочната основа на 
просторната организација, посебно оние што се однесува-
ат на обезбедување единствен третман на југословенските 
и меѓународните просторни системи (сообраќајни, енер-
гетски, водени и др.), врзани за процесите на урбанизаци-
јата, како и за воспоставување на определени заеднички 
критериуми, норми и стандарди на уредување и планира-
ње на стопанските и општествените функции во просто-
рот. 

12. Ќе се пристапи кон изработка на нови и, по потре-
ба, новелирање на постојните просторни и урбанистички 
планови на сите нивоа во рамките на републиките и авто-
номните покраини, заради планирање на развојот на на-
селбите во согласност со зголемените потреби за унапре-
дување на уредувањето на просторот, полицентричен раз-
вој на населбите и усогласен распоред на стопанските и 
други општествени функции во просторот, вклучувајќи ја 
и рационализацијата на мрежата на инфраструктурата и 
заштитата на земјиштето од ненаменско користење. 

XVII. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И НА САП КОСОВО 

1. Цели и задачи на регионалниот развој 
1.1 Ќе се води активна политика на регионален развој 

и ќе се обезбедат услови за поцелосно и порационално ко-
ристење на работните, изградените и природните потен-
цијали и на квалитативни^ фактори на економскиот и со-
цијалниот развој, и, врз тие основи, ќе се создаваат услови 
за порамномерен регионален развој. Политиката на реги-
оналниот развој, како составен дел на политиката на вкуп-
ниот развој на Југославија, треба да овозможи поголема 
специјализација и натамошна поделба на трудот меѓу ор-
ганизациите на здружен труд во земјата и економски пора-
ционално вклучување во меѓународната поделба на тру-
дот, што ќе придонесе кон поцелосно активирање и корис-
тење на расположливите ресурси и, на тој начин, ќе овоз-
можи постигање на економски рационален развој на земја-
та. Поради тоа, со соодветни мерки и акции ќе се обезбеди 
поинтензивно и поуспешно самоуправно поврзување на 
организациите на здружен труд од сите делови на земјата 
и здружување на трудот и средствата врз доходовни осно-
ви и во заеднички интерес, за да стане здружувањето на 
трудот и средствата основен метод во остварувањето на 
политиката на регионален развој на земјата. 

1.2. Во согласност со определбите од Долгорочната 
програма за економска стабилизација, запирањето на ре-

/ 

лативното заостанување во стопанскиот развој на терито-
ријата на СР Србија надвор од териториите на автоном-
ните покраини во однос на просекот на земјата ќе се врши 
потпирајќи се врз сопствените сили, со здружување на 
труд и средства и со преземање мерки на економската и 
развојната политика. 

2. Цели и задачи на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и најбрз развој на САП 

Косово 
2.1. Во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се созда-

ваат услови за побрз развој на производствените сили на 
секоја стопански недоволно развиена република и најбрз 
развој на САП Косово за да се намали нивното релативно 
заостанување во степенот на развиеноста и во условите за 
живот и работа на работните луѓе во однос на просечната 
развиеност на земјата. Со поттикнувањето на мерките, 
при максимално користење и ангажирање на сопствените 
потенцијали, ќе се овозможи остварување на соодветна 
динамика на развој, на потребните структурни промени 
во стопанството и ублажување на проблемите на неврабо-
теноста, како и на другите социјално-економски пробле-
ми. 

2.2. Со соодветен обем и квалитет на средствата од 
Фондот на федерацијата и со посебни поттикнувачки мер-
ки ќе се создаваат услови за најбрз развој на САП Косово 
како изразито стопански неразвиено подрачје во земјата. 

2.3. Социјалистичките републики Босна и Херцегови-
на, Црна Гора и Македонија и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 година има-
ат статус на стопански недоволно развиени, со тоа што 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово има трет-
ман на стопански изразито недоволно развиено подрачје. 

2.4. Со потпирање врз сопствените сили, со поцелос-
но и рационално користење и активирање на расположли-
вите потенцијали и фактори на развојот, со здружување на 
труд и средства врз доходовни основи и заеднички инте-
рес и со преземање поттикнувачки мерки ќе се оствари по-
брзиот развој на производствените сили од просечниот 
развој на земјата во секоја стопански недоволно развиена 
република и најбрз развој на САП Косово. 

В т о р д е л 

НАСОКИ И РАМКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ МЕРКИ НА 
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И ДРУГИ МЕРКИ 

Тргнувајќи од Долгорочната програма за економска 
стабилизација и од утврдените тежишни цели и заеднички 
интереси, како и од производствената ориентација и од ос-
новните пропорции на развојот за периодот од 1986 до 
1990 година, неопходниот квалитативен пресврт кон ин-
тензивниот развој и неопходните динамични и структурни 
промени можно е да се реализираат со зголемени напори 
на сите субјекти на општеството и со приспособување на 
стопански-системските решенија и мерки на економската 
политика кон барањата на економската стабилизација. 

I. ФИНАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, НА БАНКИТЕ И НА ДРУ-
ГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СИСТЕМ -
1. Кон почетокот на 1986 година ќе се донесат соод-

ветни прописи и по утврдена динамика ќе се изврши фи-
нансиска консолидација односно санирање и нормализа-
ција на финансиската состојба на организациите на 
здружен труд, на банките и на други корисници на оп-
штествени средства и ќе се унапреди финансискиот систем 
заради зголемување на ефикасноста на неговото антиин-
флационо функционирање, вклучувајќи ги промените во 
банкарскиот, кредитниот и пресметковниот систем, сог-
ласно со определбите од Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. 

Со спроведувањето на финансиската консолидација 
на организациите на здружен труд, на банките и на други 
корисници на општествени средства ќе се обезбедат еко-
номски пообјективни и стопански системски постабилни 
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услови за стопанисување со поттикнувачка улога на фун-
кционирањето на стопанскиот систем и на единствениот 
југословенски пазар како најважни фактори за полна 
афирмација на работата и творештвото, ефикасно пазарно 
стопанисување и натамошен развој на материјалната ос-
нова на самоуправувањето. 

Со остварувањето на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација нужно е да се совлада инфлациони-
от начин на стопанисување и да се афирмираат факторите 
на реална економија во процесот на нормализирањето на 
стоковно-паричните односи на општествената репродук-
ција кое треба да придонесе за постигнување на складен, 
динамичен и урамнотежен развој, а особено за остварува-
ње на офанзивна извозна ориентација, забрзување на тех-
нолошкиот прогрес, поголем пораст на продуктивноста 
на трудот и ефикасноста на стопанисувањето. 

Со остварувањето на мерките на финансиската кон-
солидација ќе се оствари постапно елиминирање на сите 
фактори на финалната потрошувачка без реално покритие 
во остварениот доход, ќе се санира финансискиот дефицит 
и нерегуларните финансирања, ќе се елиминираат фиктив-
ните вредности во финансиските биланси на сите корисни-
ци на општествени средства, ќе се зацврсти финансиската 
дисциплина и ќе се оневозможи настанување на нови фи-
нансиски дефицити. Со јакнењето на факторите на реална-
та економија треба осетно да се подобри реалното ис-
кажување на средствата, резулатите во билансите на орга-
низациите на здружен труд, на банките и на други корис-
ници на општествени средства. Остварувањето на финан-
сиската консолидација, со оглед на нејзината тежина, ќе се 
спроведе во текот на планскиот период. 

Утврдувањето на реалните материјални услови за 
стопанисување претставува суштествена претпоставка на 
реалистичноста на планските задачи и неизоставен услов 
за поголем степен на селективност на постојното и развој 
на новото производство. Тоа е услов за зголемување на 
економската успешност, а особено за поголема афирмаци-
ја на работните организации како успешни самостојни де-
ловни субјекти и јакнење на материјалната основа на 
здружениот труд односно здружените работници поус-
пешно да овладеат со условите за стекнување и распореду-
вање на доходот и мерките и активностите на економска-
та политика да имаат поголема ефикасност. Притоа, се 
тргнува од доследно уважување на дејствувањето на објек-
тивните економски законитости и на пазарните критериу-
ми како единствено можен пат за премин од екстензивно 
врз интензивно производство и економски реални услови 
за предвидените структурни и други промени односно од 
потребата за елиминирање на инфлаторниот начин на сто-
панисување. 

По вложувањето на напорите надворешниот долг на 
земјата да се доведе под контролата, внатрешната нелик-
видност претствува најсложена и материјално најтешка 
задача. Во прашање е таков обем на дефицит и дубиози та-
ка што мора да се отпочне со нивното санирање кое ќе 
трае повеќе години. 

Предуслов за натамошна финансиска консолидација 
е зголемување на производството и динамизирање на 
вкупната стоданска активност врз основа на јакнењето на 
квалитативни^ фактори на стопанисувањето со зголему-
вање на продуктивноста на трудот, економичноста и рен-
табилност на производството, со зголемување на степе-
нот на користењето на капацитетите и со побрзо пре-
структуирање на стопанството во согласност со барањата 
на домашниот и странскиот пазар. Тежиштето на актив-
ностите и натамошните мерки мора да биде во организа-
циите на здружен труд и во нивните асоцијации, со соод-
ветна поддршка на механизмот на стопанскиот систем и 
мерките на економската полтика на сите нивоа, како и не-
посредно ангажирање на сите субјективни сили. 

2. Заради остварување на Долгорочната програма за 
економска стабилизација, треба да се обезбеди афирмаци-
ја на критериумите на пазарното стопанство со реални 
економски категории, така што заедно со доградбата на 
стопанскиот систем, да дејствуваат врз отстранувањето на 
причините на растечката инфлација. Поради тоа, ќе се 
преземат мерки и активности во следните правци: 

2.1. За средување на паричните и финансиските теко-
ви, така што стопанството да се доведе во положба да 
може да ги прифати економските и пазарните критериуми 

и, од општествено становиште, да се обезбеди финансиска 
дисциплина и зголемување на ефикасноста на стопанису-
вањето; 

2.2. Во областа на еконмските односи со странство за 
поттикнување на извозната ориентација, водење политика 
на реален курс на динарот, соодветен царински режим и 
политика на заштита, како и поттикнување на заеднички 
вложувања со странски партнери и за поуспешно настапу-
вање на странските пазари; 

2.3. За промена на односите на внатрешниот пазар и 
во потрошувачката насочена кон усогласување на односи-
те на понудата и побарувачката на единствениот југосло-
венски пазар; 

2.4. За доградба на даночниот систем и политика во 
функција на јакнењето на единствениот југословенски па-
зар и остварувањето на социјалните и економските задачи 
на заедничката економска политика; 

2.5. Во подготвувањето на предлозите за надоместу-
вање и разграничување на дел од курсните разлики во На-
родната банка на Југославија, во деловните банки и во ор-
ганизациите на здружен труд, посебно ќе се има предвид 
оптовареноста на организациите на здружен труд со кур-
сните разлики. 

2.6. За растоварување на стопанството со тежиште 
врз: намалување на оштествената режија во стопанството 
и во вонстопанството; намалување на задолженоста на 
стопанството од домашни извори (посебно од емисијата); 
санација на загубите и другите дубиози, вклучувајќи ги 
промените во пресметковниот систем, утврдувањето на 
реалната вредност на средствата и обврските; решавање 
на проблемите на должничко-доверителските односи и др. 

3. Мерките и активностите за финансиска консолида-
ција и санација на организациите на здружен труд во сто-
панството, на банките и на други корисници на општес-
твени средства ќе се засноваат врз такви критериуми врз 
основа на кои е можно, врз објективна основа, да се проце-
нува перспективноста на програамите за производство и 
оправданоста на натамошните вложувања во нивниот раз-
вој. Основниот критериум на финансиската консолидација 
ќе биде рентабилноста на производството и услугите, по-
крај другите изведени елементи од економско развојно 
значење. Притоа ќе се тргнува од критериумите ра развој-
ната политика што се утврдени со овој план (оддел IV, 
Прв дел). 

Врз основа на овие критериуми ќе се утврдат содвет-
ните мерки и активности, а особено: 

3.1. Организациите на здружен труд во стопанството, 
банките и други корисници на општествени средства во 
определен рок (што ќе се утврди со пропис), ќе состават 
збирни и консолидирани биланси на активата и пасивата 
на средствата (консолидарни биланси на состојбата и ус-
пехот) за секоја година, по основни организации на 
здружен труд, но на ниво на работната организација. 

3.2. При изработката на консолидираните биланси ќе 
се применат критериумите и мерилата кои ќе ги изразува-
ат ефектите од реалната вредност на основните и обртни-
те средства, обврските за покритие на соодветен дел од об-
ртните средства што недостигаат од трајните и долгороч-
ните извори, (според важечкиот пропис) и од средствата 
потребни за финансирање на започнатите инвестициони 
вложувања во програмите што ги задоволуваат критериу-
мите на економската ефикасност и општествената оправ-
даност (критериум на рентабилност). 

3.3. Организациите на здружен труд и сите корисници 
на општествени средства ќе ги утврдат програмите на фи-
нансиската консолидација заедно со своите деловни пар-
тнери - доверители и со деловните банки. Финансиската 
консолидација на организациите на здружен труд чијашто 
дејност е од суштествено значење за условите на животот 
и работата на работните луѓе и граѓаните ќе се обезбедува 
со здружување на средства и со други активности во рам-
ките на самоуправните интересовни заедници, како и од 
средствата на општествено-политичките заедници, во сог-
ласност со нивните одлуки. 

3.4. Ќе се извршат соодветни измени во пресметков-
ниот систем и во финансиската статистика, за да се овоз-
можи постојано билансирање и следење на финансиската 
актива и пасива, како основа за преземање мерки на те-
куштата економска политика, со однапред согледаните 
ефекти од тие мерки. 
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4. За да се оневозможи репродуцирање на дефицити и 
дубиозни позиции во билансите на средствата на органи-
зациите на здружен труд, на банките и на други корисници 
на општествени средства, и да се зајакнат финансиските 
извори на општествената репродукција, ќе се преземат 
следните мерки и активности: 

4.1. Формирањето на средствата за инвестиции ќе се 
врши од реалните извори, така што само инвестирањето 
ќе зависи,од остварените средства за инвестиции. 

4.2. Ќе се разроботи системот на поттикнувачки мер-
ки за поглемо ангажирање на средствата на граѓаните и на 
нашите работници на привремена работа во странство за 
вложување во малото стопанство, во туризмот, станбена-
та изградба и друго. Ќе се утврди механизам за привреме-
но ослободување од плаќање данок (една до две години) 
во почетниот период на производството. 

4.3. Ќе се разработат поттикнувачките мерки за само-
управно здружување на средства од расположивата акуму-
лација за реализација на заедничките планови и програми 
за развој и други програми што се во согласност со произ-
водствената ориентација утврдена во овој план. Истовре-
мено, ќе се утврдат мерките со кои ќе се дестимулираат 
вложувањата во заеднички програми за развој што не при-
донесуваат за предвидената развојна ориентација. 

4.4. Ќе се преземат соодветни мерки за зголемување 
на улогата на организациите на здружен труд од трговија-
та (проширување на дејности и др.), што ќе придонесе за 
поефикасно одвивање на процесот на репродукција и за 
намалување на вкупните трошоци. 

5. Во текот на остварувањето на Општествениот план 
на Југославија, а особено во рамките на мерките и актив-
ностите за финансиска консолидација на основните орга-
низации на здружен труд, на банките и другите корисници 
на општествени средства, ќе се преземаат потребните мер-
ки за развој и на економската политика за ублажување на 
тешката материјална положба на СР Црна Гора, СР Маке-
донија и САП Косово, имајќи го притоа предвид најпо-
волниот третман на САП Косово. 

И. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХО-
ДОТ 

1. Активната развојна политика, со мерките на еко-
номската политика и со инструментите на стопанскиот 
систем ќе се обезбедуваат за сите субјекти изедначени ус-
лови за стекнување на доходот на единствениот југосло-
венски пазар. Тие услови треба да се засноваат врз еко-
номските критериуми и да ја поттикнуваат економската 
мотивација и селекција на организациите на здружен труд 
во остварувањето на планските задачи. 

2. Стекнувањето и распределбата на доходот мораат 
да се засноваат врз начелото за распределба спрема тру-
дот, и резултатите од трудот и мораат да придонесуваат 
за јакнењето на мотивационите фактори на трудот и тво-
рештвото во сите организации на здружен труд, за зголе-
мувањето на продуктивноста на трудот, за економичноста 
и рационалноста на стопанисувањето, за унапредување на 
рационализацијата и иновација и за поголемо вреднува-
ње на производствениот и креативниот труд. Заради соз-
давање на поголем реален доход, ќе се воспостават објек-
тивизирани критериуми и мерила за деловниот успех, а со 
тоа и пореални односи во стекнувањето и распоредување-
то на доходот и чистиот доход на средства за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка и акумулација, тргнувајќи 
од самоуправно и општествено договорените мерила со 
примена на показателите: доход по работник, доход спре-
ма ангажираните средства, бруто-личен доход по работ-
ник и другите показатели. Вкупната развојна економска 
политика предвидена со планот и со системските решени-
ја бара нужно и работниците во организациите на здружен 
труд да ја јакнат мотивацијата во распределбата спрема 
трудот, битно да се стимулираат сите ефекти од индивиду-
алниот и колективниот труд, од работењето, творештвото 
и др. Во располагањето со доходот мораат да се почитува-
ат објективните економски законитости кои произлегува-
ат од природата на општествената сопствена и на стоков-
ното производство и кои се пројавуваат во неопходноста 
за воспоставување на такви односи меѓу потрошувачката 
и акумулацијата кои обезбедуваат нормално обновување 
на општествената сопственост и постојано проширување 

на материјалната основа на здружениот труд. Заради тоа, 
ќе се создадат услови за реално пресметување, искажува-
ње и планирање на доходот и рационално распоредување 
на доходот на потрошувачка акумулација (средства за јак-
нење на материјалната основа на здружениот труд и сред-
ства на резервите). 

3. Согласно со одредбите од Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила за самоуправно уредува-
ње на односите во стекнување и распределба на доходот 
во СФРЈ, со соодветни пропорции и инструменти ќе се 
обезбеди остварување на меѓузависност на движењата на 
бруто-личните доходи по работник и акумулација спрема 
ангажираните средства и ќе се спречи групносопственич-
кото однесување спрема средствата и акумулацијата. Кон 
тоа посебно ќе придонесе примената на начелата дека, при 
остварување на поголем доход по работник и по ан-
гажирани средства, се остварува и поголем бруто-личен 
доход по работник под услов истовремено да се остварува 
и поголема акумулација по ангажираните средства. Со оп-
штествените договори во републиките и во автономните 
покраини и со самоуправните спогодби во гранките и гру-
пациите, како и со мерките на економска политика, ќе се 
создадат услови за доследно применување на системот на 
распределба на личните доходи спрема трудот и резулта-
тите од трудот. Пореално ќе се вреднува производствени-
от, продуктивниот и креативниот труд и трудот што се 
врши под тешки услови. Со тоа ќе се елиминира појавата 
на урамниловка и на т.и. социјализација на негативните 
резултати од трудот. Согласно со Законот за здружениот 
труд, ќе се воведе годишна пресметка на личниот доход на 
работниците по сите основи на стекнување и намена на 
бруто-личните доходи. Ќе се поттикнува развивањето на 
стимулативни'^ методи и системи на распределба на лич-
ните доходи. 

4. Со мерките на даночната политика, со насочување-
то на дел од доходот, по основа на исклучителни погод-
ности во проширувањето на материјалната основа на тру-
дот, со заедничката политика на личните доходи и со по-
литиката на цените ќе се намалуваат и меѓугранските раз-
лики односно разликите што произлегуваат по основ на 
поповолни услови за работа, а ќе се зголемуваат разлики-
те внатре во гранките и групациите, како и разликите во 
рамките на организациите на здружен труд што произле-
гуваат од разликите во резултатите од трудот, особено од 
поефикасното користење на сите расположиви деловни 
средства и од продуктивноста на вкупниот труд. Со посеб-
ни мерки на даночната политика и на политиката за рас-
пределбата на доходот ќе се исклучи можноста за стекну-
вање на парични средства надвор од реално остварениот 
доход и ќе се спречува дефицитарно финансирање на ин-
вестиции и на сите други видови потрошувачка. 

5. Ќе се води политика на реални и урамнотежени од-
носи на вреднување на сите производствени фактори, за-
ради реално утврдување на доходот и на сите негови еле-
менти на формирањето и распределбата. 

5.1. Ќе се изврши процена и ќе се утврди реалната 
вредност на општествениот имот и ќе се усоврши систе-
мот на постојана Ревалоризација на основните и други 
средства. Согласно со тоа, според единствените критериу-
ми за целата земја, ќе се воведе автоматизам во Ревалори-
зацијата на основните и обртните средства, а нивната ре-
ална вредност ќе се искажува и ќе се вклучува во пресмет-
ката на финансиските резултати. 

5.2. Ќе се преиспита стапката на амортизација и ќе се 
зголеми до нивото кое овозможува финкционално аморти-
зирање на основните средства. Ревалоризацијата и зголе-
мувањето на вредноста на залихите, поради растежот на 
цените, не можат да бидат основа за распределба за фи-
налната потрошувачка. 

5.3. Ќе се регулираат односите на употребата на оп-
штествените средства врз основа на пазарните критериу-
ми и нивното вреднување како сите други пазарни катего-
рии. 

6. Федерацијата, републиките и автономните покраи-
ни, во рамките на своите надлежности, ќе создаваат усло-
ви за трајно отстранување на растројствата во тековите 
на општествената репродукција предизвикани со нерамно-
тежа меќу сите видови потрошувачка и расположиви сред-
ства односно ќе преземаат мерки за усогласување на сите 
форми на потрошувачката со реалните материјални рам-
ки, и тоа врз селективна основа. На тој начин со трошоци" 
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те на општествената надградба релативно помалку ќе се 
оптоварат приходите на трудот од стопанството, а рела-
тивно повеќе ќе се оптоварат приходите на населението и 
на стопанството на кои извор не им е работата, како и 
другите видови рента поради поповолни природни, пазар-
ни и други услови. 

7. Со решително спроведување на Договорот за усог-
ласување на даночниот систем и Договорот за основите 
на даночната политика на републиките и автономните по-
краини и со неопходна доградба на постојните договори 
во согласност со Долгорочната програма за економска 
стабилизација, ќе се утврдат решенијата што ќе ги зајак-
нат економските, развојните, класните и социјалните фун-
кции на даночниот систем и на даночната политика. Со 
тоа ќе се обезбеди да се остварува начелото секој да при-
донесе за задоволување на општите општествените и заед-
ничките потреби сразмерно на својата економска сила и 
дел од даночниот товар од стопанството да се пренесе врз 
населението, пред ед врз оние што остваруваат високи 
приходи од имот и рента. За таа цел ќе се обезбедат един-
ствени критериуми за диференцирано оданочување: по ос-
нов на катастарски приход, приход од имот и промет на 
имот и други приходи на граѓани, со намалување на дано-
кот и придонесот од доходот и личните доходи. Со осло-
бодување од данок на соодветни приходи ќе се создадат 
поповолни услови за развој на иноваторството, рациона-
лизаторството, науката и другите видови творештво. 

8. На организацијата на здружен труд која работи со 
загуба, а за која е прифатена санационата програма можат 
да и се намалат обврските по основ на данок и придонес. 

III. ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. Ќе продолжи политиката на реален курс на дина-

рот заради поттикнување на извозот, остварување на 
платнобилансна рамнотежа и, врз основа на спроведува-
њето на мерките на економската и развојната политика, 
заради заштита на вредноста на динарот заедно со други-
те мерки на економската политика и поттикнувања со кои 
се обезбедува насочување на деловните одлуки и на развој-
ната политика на економските субјекти и инструменти за 
одржување на нивната конкурентна способност, со цел 
најголем дел од стопанството да биде доходовно заинте-
ресиран за извоз, при што и со другите мерки и инстру-
менти ќе се поттикнува да има доходовна положба како на 
домашниот пазар. Зголемувањето на ценовната и вкупна-
та конкурентност на домашното производство во однос 
на странското производство битно ќе придонесе за реали-
зација на планираните пропорции на платниот биланс и 
ќе обезбедува подробрување на положбата на земјата во 
меѓународната поделба на трудот. 

1.1. Од посебно значење со оние инструменти на сто-
панскиот систем, мерки и активности во областа на еко-
номските односи со странство што ќе создадат услови за 
постепено воспоставување на непречена циркулација на 
девизите со посредство на организираниот девизен пазар. 
Притоа динарот, како единствено законско средство за 
плаќање во земјата, со остварување на другите услови за 
стопанисување, одржување на реални каматни стапки, ре-
ален курс на динарот и др., ќе биде одраз и мерило на 
вредноста на остварените резултати во земјата и во одно-
сите со странство и постапно ќе зајакнува во правец на ос-
тварување на негова полна конвертибилност. 

Притоа во согласност со Законот за девизното рабо-
тење и Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство ќе се обезбедува приоритет во правата на увоз на ор-
ганизациите на здружен труд што остваруваат поголем 
извоз и девизен прилив од увозот, што се поврзуваат и ос-
тваруваат заеднички развојни програми заради заеднички 
извоз и меѓусебни испораки, како и на организациите на 
здружен труд чиј извоз е забранет или ограничен во текот 
на годината. 

Остварувањето на овие и на другите предвидени цели 
и задачи во областа на економските односи со странство 
ќе се заснова врз доследното спроведување на определби-
те од Долгорочната програма за економска стабилизација 
со примена на системските закони во оваа област: за де-
визното работење, за кредитните односи со странство и за 
прометот на стоки и услуги со странство. 

1.2. Побрз и посестран развој на економските односи 
со странство и отвореност на домашното стопанство кон 

поголемо влијание на критериумите на светскиот пазар ќе 
се обезбеди и со стоковниот режим. Либерализацијата на 
извозот и увозот во периодот од 1986 до 1990 година ќе се 
остварува зависно од: врамнотеженоста на платниот би-
ланс, усогласеноста на стоковната размена, покриеноста 
на увозот со извоз на југословенски производи и услуги, 
остварувањето на структурните промени во производ-
ството, зголемувањето на конкурентноста и извозната 
ориентација и намалувањето на степенот на задолженоста 
и ослободувањето на поголем дел од девизниот прилив на 
плаќање на увозот. 

Правци на либерализацијата на извозот и увозот ќе 
бидат: либерализација на извозот и увозот на стоки и ус-
луги (стоковен режим), стеснување на платнобилансните 
ограничувања и рационална заштита на политиките (ца-
ринска и вонцаринска, освен стоковните режими). 

Либерализацијата на извозот и увозот на стоки и ус-
луги ќе се одвива: 

- со намалување на улогата на стоковниот режим ка-
као инструмент за платнобилансно ограничување, и тоа 
со зголемување на видот на стоките чиј увоз (и плаќање) е 
слободен. Со процесот на либерализација на увозот ќе се 
опфатат стоките за сите намени (репродукцијата, опрема-
та, широката потрошувачка), со тоа што на слободен увоз 
првенствено ќе се распоредат стоките со чиј увоз се обезбе-
дува поцелосно и поефикасно користење и модернизација 
на производството наменето за извоз, како и за производ-
ство со кое рационално се заменува и намалува увозот; 

- со стеснување на квантитативните ограничувања за 
увоз на стоки - стоковниот режим да е во функција на за-
штитата, и тоа така што стоковниот режим да биде дода-
тен инструмент за рационална заштита заради развој на 
домашното производство; 

- со укинување на квантитативните ограничувања на 
извозот зависно од зголемувањето на производството и 
снабденоста на домашниот пазар; 

- со развивање на повисоките форми за соработка на 
домашните организации на здружен труд со странство, 
пред сд, долгорочна производствена кооперација, заради 
унапредување и развивање на сопствената технологија и 
освојување на странските пазари. 

2. Во рамките на мерките и активностите за оствару-
вање на предвидените цели во ед поострите услови и огра-
ничувања на светскиот пазар, зависно од околностите, ќе 
се спроведува политиката на заштита и ќе се изградува и 
соодветен одбранбен механизам за поуспешно соочување 
со појавите на протекционистички и други бариери на 
странските пазари и за отстранување на нивните последи-
ци. 

2.1. Основни цели на заштитата по пат на стоковниот 
режим се: унапредување на работата и поефикасно и пое-
кономично работење на организациите на здружен труд, 
рационално зголемување на извозот, намалување на уво-
зот, примена на сопствените технолошки решенија во про-
изводството, а ед заради поголемо вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот. Притоа во согласност со Зако-
нот, ќе се спроведува политиката на постепено намалува-
ње на нивото на заштитата и натамошната либерализаци-
ја на стоковниот режим. 

Во согласност со развојната политика додатна за-
штита ќе се врши особено за производи во областа на 
енергетиката, примарното производство и за основните-
земјоделски и прехранбени производи. Во согласност со 
утврдената политика ќе се штитат производите што се 
значајни за домашното производство и за пазарот заради 
развој на тоа производство, подобрување на стопанската 
структура и зголемување на извозот. 

Во годишните акти за остварување на развојната по-
литика, во согласност со правците на заштитата утврдени 
со овој план, ќе се разработи политиката на заштита и на-
чинот на нејзиното остварување. 

2.2. (Зсновните тежишта на мерките за јакнење на до-
машните извозни услуги ќе бидат зголемување на ефикас-
носта и економичноста на работењето на организациите 
на здружен труд што вршат стопански услуги, при поголе-
мо користење на постојните капацитети и др., заради по-
големо давање на стопански услуги на домашни и стран-
ски лица. 

Регулирањето на извозот и увозот на стопански услу-
ги треба да придонесе за модернизација и проширување 
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на капацитетите заради зголемување на девизниот прилив 
од конвертибилното подрачје, посебно во меѓународниот 
сообраќај и туризмот. Истовремено, ќе се преземаат мер-
ки за зголемување на конкурентната способност на стран-
скиот пазар, посебно при изведувањето на комплетни ин-
вестициони објекти во странство, кои вклучуваат извоз на 
домашна опрема, материјали и технологија. 

При користењето на услуги на превоз во меѓународ-
ниот поморски, речен, воздушен, железнички и друмски 
сообраќај, предност ќе имаат домашните организации на 
здружен труд што ги даваат тие услуги, под услов тие ус-
луги да можат да ги даваат под приближно исти услови 
(цена, рокови и др.) под кои ги даваат странски лица. 

3. Со соодветни активности и мерки на економската 
и развојната политика ќе се поттикнува организирано на-
стапување на трети пазари, особено во реализацијата на 
комплетни проекти, врз рамноправни основи на заемност 
на интересите и на искористување на компаративните 
предности. 

4. Ќе се преземаат мерки и поконкретни акции за 
трансформација и квалитетна доградба на надворешно-
трговската мрежа и нејзиното оспособување да стане уште 
позначаен фактор на нашите вкупни економски односи со 
странство. Ќе продолжи општествената акција за рацио-
нализација на надворешнотрговската мрежа во странство 
во согласност со утврдената политика. 

5. Сите носители на работите во областа на економ-
ските односи со странство треба да преземаат постојани 
мерки и активности за непрекинато подобрување на ква-
литетот на кадрите што работат на надворешноеконом-
ските работи. Посебно внимание треба да им се посветува 
на стручноста и одговорноста на кадрите во вршењето на 
извозните зделки и во воведувањето на повисоки форми за 
економска соработка. 

6. Стопанската комора на Југославија и другите суб-
јекти, со поддршка на сојузните органи, ќе преземаат мер-
ки за воспоставување и унапредување на системот за ин-
формирање со кој на организациите на здружен труд и на 
другите носители на економската соработка со странство 
им се даваат проверени и навремени деловни информа-
ции, што би служеле за поуспешно работење со странство 
и соодветно приспособување на југословенското стопан-
ство и на политиката на економските односи со странство 
кон движењата на светскиот пазар. 

IV. МОНЕТАРНА И КРЕДИТНА ПОЛИТИКА 
1. Монетарната и кредитната политика првенствено 

ќе се користат како инструмент за остварување на целите 
на економската политика во поглед на стопанскиот рас-
теж, зголемувањето на производството, движењето на це-
ните и платниот биланс. Во тие рамки, со монетарната и 
кредитната политика посебно ќе се влијае: врз остварува-
њето на планираните текови на потрошувачката; врз зго-
лемувањето на штедењето; врз остварувањето на плани-
раниот обем и структурата на производството и инвести-
циите; врз остварувањето на планираниот извоз, увоз и 
другите тековни трансакции на платниот биланс, особено 
во конвертибилни валути; врз поголемото уважување на 
економските критериуми, особено во областа на инвести-
циите и елиминирањето на нерегулираните стопански те-
кови и однесувања. Со мерките и активностите за финан-
сиска консолидација на организациите на здружен труд, 
банките и на другите корисници на општествени средства, 
треба да се обезбедат и услови за јакнење на позицијата на 
домашната валута и за приближување кон положба на не-
јзина конвертибилност. 

2. За остварување на тие цели, со монетарната и кре-
дитната политика ќе се обезбеди соодветно движење на ко-
личината на парите, пласманите на банките, примарната 
емисија и каматните стапки. 

3. Заради обезбедување поголема флексибилност и 
ефикасност на монетарната и кредитната политика во 
функција на обезбедување потребна количина на пари, во 
комбинација со ограничувањето на пласманите на банки-
те, во поголема мера ќе се користат и други инструменти 
за насочување на кредитниот потенцијал на банките. 

4. Во согласност со целите на антиинфлационата по-
литика ќе се обезбеди потребно усогласување на порастот 
на количината на парите, што поблиску ќе се утврди со го-

дишните акти. При утврдувањето на потребното зголему-
вање на количината на парите ќе се води сметка за факто-
рите што влијаат врз измените во брзината на оптекот на 
парите, особено во условите на преземање мерки за зголе-
мување на финансиската дисциплина и мерки што влијаат 
врз елиминирањето на користење нерегуларни инструмен-
ти за стоковен промет. Заради поефикасно дејствување на 
монетарната и кредитната политика, ќе се обезбеди по-
требна еластичност во поглед на приспособувањето на за-
дачите на монетарната и кредитната политика кон поста-
вените цели на економската политика. Со промените во 
кредитно-монетарниот систем ќе се елиминира креирање-
то на кредитни средства без реално покритие. Ќе се ели-
минираат сите канали на нерегуларна емисија на пари и 
финансирањето на дефицитот и загубите. 

Ќе се преземат мерки за ликвидација на меѓусебните 
побарувања помеѓу субјектите на платниот промет, вклу-
чувајќи го репрограмирањето на долговите и другите мер-
ки за финансиска санација. Истовремено, ќе се унапреди 
платниот промет заради поголема мобилност на финан-
сиските средства и ефикасност на нивното користење. 

5. Со монетарната и кредитната политика ќе се обез-
беди селективно насочување на пласманите на банките и 
примарната емисија во согласност со приоритетните зада-
чи на развојната и економската политика и утврдените на-
мени на селективното кредитирање, посебно на извозот и 
земјоделското производство, при што ќе се уважува нејзи-
ниот сезонски карактер, производството на енергија и су-
ровини и другите приоритетни намени што се утврдуваат 
со овој план. 

5.1. Во утврдените монетарни мерки, примарна еми-
сија ќе се користи и за поддршка на остварувањето на се-
лективните цели на кредитната политика, и тоа: за извоз 
на стоки и услуги; за производство и подготвување на сто-
ки и вршење на услуги за извоз; за производство, залихи и 
резерви на основни земјоделски прехранбени производи и 
тоа на: пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодај-
ни култури, (вклучувајќи и соја) сурово масло, оризова ар-
па и ориз, за организирање гоење на добиток (говеда, сви-
њи, овци и живина), риби, месо во ладилници, млеко и 
млечни преработки од домашно производство и тутун, 
грозје и вино во вински визби во општествениот сектор, ја-
болка во ладилници; за производство и залихи на мине-
рални ѓубрива; за залихи на јаглен; за продажба односно 
купување на домашна опрема, бродови и шински возила 
на кредит во земјата и за увоз на најважни суровини од 
земјите во развој и други земји на определени валутни 
подрачја. Со Резолуцијата за политиката на остварување-
то на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година ќе се обезбеди постепено стеснување 
на опфатот на производите што ќе се поддржуваат со при-
марна емисија во рамките на селективните намени. 

5.2. Пресметка на вредноста на производството, зали-
хите и резервите на земјоделски и прехранбени производи, 
што ќе служи како основица за кредитирање, вклучително 
и кредити и од примарна емисија, ќе се врши на следниот 
начин: за производи за кои се пропишуваат заштитни це-
ни пресметка на вредноста на производството ќе се врши 
по заштитните цени зголемени за 10%, а за производи за 
кои не се пропишуваат заштитни цени, пресметка ќе се 
врши по пазарните цени (цени на производителот, според 
податоците од Сојузниот завод за статистика). 

5.3. Во остварувањето на селективна кредитна поли-
тика постепено во согласност со јакнењето на репродук-
тивната способност ќе се зголеми партиципацијата на бан-
ките и организациите на здружен труд, што ќе се утврдува 
со годишните акти за остварувањето на Општествениот 
план на Југославија. 

5.4. Со мерките на монетарната и кредитната полити-
ка што ги спроведуваат Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, како и со кредитната политика на 
банките, ќе се обезбедат најповолни услови за кредитира-
ње на производството и подготовка на стоки и услуги за 
извоз и на извозот, посебно на конвертибилното подрачје, 
како и на производството на залихи и резерви на основни 
земјоделски и прехранбени производи и на производство-
то на минерални ѓубрива во однос на другите селективни 
намени. Притоа стриктно ќе се води сметка за рамките на 
монетарниот растеж, утврдени во согласност со целите на 
економската стабилизација. 
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5.5. Примарна емисија нема да се користи за финан-
сирање на инвестициона, општа и заедничка потрошувач-
ка. По исклучок, примарна емисија, врз основа на посебен 
сојузен закон, може да се користи во случај на поголеми 
елементарни непогоди, и тоа само краткорочно, заради 
временско премостување на притекнувањето на средства 
што, во согласност со системот, се користат за отстрану-
вање на ,штетите од елементарни непогоди. 

6. Ќе се подобрува методологијата на монетарното 
планирање и ќе се обезбеди нејзина доследна примена. Ќе 
се обезбеди навремено усогласување на задачите на моне-
тарната и кредитната политика во случаите на значително 
отстапување на остварените движења од претпоставките 
на почетокот на годината. Исто така, ќе се обезбеди усог-
ласеност на мерките и прописите во немонетарните облас-
ти со поставените цели и задачи на монетарната и кредит-
ната политика. 

7. За поефикасно спроведување на задачите на моне-
тарната и кредитната политика ќе се обезбеди банките до-
следно да ги спроведуваат мерките на монетарната и кре-
дитната политика, со поголема ефикасност на контролна-
та функција на Народната банка на Југославија и народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и со доследна примена на санкции и по-
стапка во случаи на отстапување од прописите и мерките 
на целата територија на земјата. Со поефикасна контрола 
и доследна примена на санкции ќе се обезбеди уредно из-
вршување на обврските во земјата и во странство, уредно 
плаќање на купените девизи, елиминирање на негативните 
салда на жиро-сметките на банките, придржување кон кри-
териумите на ликвидноста од страна на банките и нивната 
кредитна способност. За спроведување на мерките на мо-
нетарната и кредитната политика ќе придонесе подослед-
ната примена на законските и економските санкции за не-
регуларно однесување, пред се со адекватна примена на 
затезни камати, но и со други мерки. 

8. Со мерките насочени кон отстранување на терито-
ријалните ограничувања во работењето на банките и со 
обезбедување услови за полна слобода на одлучување на 
организациите на здружен труд за деловната политика на 
банките ќе се подобрува на функционирањето на банкар-
скиот систем, пред се со прецизно дефинирање на односи-
те на банките со општествено-политичките заедници. Ис-
товремено, ќе се обезбеди подоследна примена на санкции 
за полно поднесување на последиците за неадекватно ра-
ботење на банките. 

9. Во рамките на монетарната и кредитната политика 
ќе се води политика на реална каматна стапка и со тоа ќе 
се поттикнува насочувањето на општествените средства 
заради остварување на целите и задачите утврдени со овој 
план. Ќе се води политика на селективни и диференцира-
ни каматни стапки, при што, при бенифицирани каматни 
стапки, предност ќе се дава на извозот, на оспособувањето 
на заедничките програми за извоз и на земјоделското про-
изводство. 

Начинот на остварување на политиката на каматни 
стапки ќе се утврдува со годишните документи за полити-
ката на остварувањето на планот. 

10. Со мерките на кредитната и монетарната полити-
ка ќе се поттикнува порастот на вкупното штедење на на-
селението и ќе се обезбедат услови за негово поголемо на-
сочување и вложување во производствени намени и стан-
бена изградба според економските критериуми. 

V. ПОЛИТИКА НА ЦЕНИТЕ 
1. Во ситуацијата на длабоки растројства во општес-

твената репродукција и на пазарот, решителното намалу-
вање на инфлацијата и усогласувањето на реалните одно-
си на цените е првокласна задача. Политиката на цените 
ќе биде во функција на економската стабилизација и про-
мените во материјалните односи и структурните промени 
предвидени со Долгорочната програма за економска ста-, 
билизација, вклучувајќи ги и промените во ценовните од-
носи на производствените фактори, поаѓајќи од потребата 
за обезбедување приближно еднакви услови за стопанису-
вање за сите субјекти. 

Согласно со закон цените во што поголема мера са-
мостојно ќе ги формираат производителите според усло-
вите и односите на пазарот. Еден од основните механизми 
за формирање на цените на Суровини и репродукциони ма-

теријали во областа на производството ќе биде самоуп-
равното спогодување на меѓусебно доходовно поврзаните 
и зависните производители и потрошувачи на тие произ-
води односно услуги. Цените на инвестиционите блага и 
на градежните работи ќе се утврдуваат со механизмот на 
јавно наддавање. При утврдување на цените на финалните 
производи, значајна улога треба да имаат организираните 
потрошувачи. Доследно ќе се обезбедуваат услови за пое-
фикасна општествена контрола на цените. 

1.1. Цените на производите и услугите во производ-
ството на енергија и енергетски суровини и на вршењето 
на услуги на железничкиот и ПТТ сообраќај ќе се форми-
раат во согласност со заедничките елементи за формира-
ње на цените. 

Заеднички елементи за формирање на цените се: про-
сечните потрошоци и користењето на факторите на произ-
водството врз база на единствени стандарди и нормативи, 
односите и нивоата на светските цени односите на цените 
на енергентите и услугите, при што влијанието на оддел-
ни заеднички елементи врз нивото на цените на овие про-
изводи и услуги треба да биде во согласност со определби-
те содржани во Долгорочната програма за економска ста-
билизација тргнувајќи од долгорочните економски инте-
реси на производителите и потрошувачите за континуира-
но и стабилно обезбедување на овие производи и услуги. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на овие производи и услуги до 31 март 
1986 година, ќе ги разработат заедничките елементи, и ќе 
утврдат кои производи и услуги се сметаат како основни и 
тоа: во Заедницата на југословенското електростопанство, 
во Заедницата на југословенските железници, во Заедница-
та на југословенските пошти, телефони и телеграфи и во 
рамките на соодветните форми на организирање во Сто-
панската комора на Југославија за јаглен, нафта, земен гас 
и нафтени деривати, и врз основа на така утврдените заед-
нички елементи ќе ги формираат цените. 

Цените на електричната енергија за потрошувачите 
ќе ги утврдуваат електростопацските заедници врз основа 
на заедничките елементи за формирање на цените. 

1.2. Сојузниот извршен совет, во првата половина на 
тековната година за која се пропишани заштитни цени, ќе 
изврши нивно преиспитување и по потреба ќе ги усогласи 
со тековните трошоци на земјоделското производство и 
со другите цени. 

При пропишувањето на заштитни цени на основните 
земјоделски производи ќе се поаѓа од: 

. - просечните потрошоци и користењето на фактори-
те на производството врз база на единствените стандарди 
и нормативи и просечните приноси во производството на 
пченица, вклучувајќи ја и најмалку просечната акумулаци-
ја во земјоделството со која се обезбедува долгорочниот 
економски интерес на производителите на земјоделски 
производи за зголемување на земјоделското производ-
ство; 

- меѓусебните односи на цените (паритетот) на основ-
ните земјоделски производи според цената на пченицата. 

Во Стопанската комора на Југославија ќе се утврдат 
единствени стандарди и нормативи на потрошоците и ко-
ристењето на факторите на производството на пченица. 

Заштитните цени за другите земјоделски производи 
ќе се пропишуваат во зависност од односот на цените (па-
ркетот) на овие производи според цената на пченицата. 

2. Ќе се води политика на усогласени односи на цени-
те според критериумите од Долгорочната програма за 
економска стабилизација. Усогласувањето на цените на 
производите и услугите на домашниот пазар ќе се поттик-
нува, пред се со економските мерки, како што се: системот 
и политиката на заштита на домашното производство; 
политиката на курсот на динарот; политиката на камат-
ните стапки и другите мерки на монетарната и кредитната 
политика; политиката ,на распределба и употреба на оп-
штествениот производ и доход; даночната политика; на-
сочувањето на доходот стекнат под исклучително повол-
ни услови на пазарот и под други поповолни услови во 
проширувањето на материјалната основа на трудот, како 
и прописите со кои се уредува спречувањето на создавање 
монополска положба на единствениот југословенски па-
зар. Меѓутоа, усогласувањето на цените на производите и 
услугите на единствениот југословенски пазар според кри-
териумите утврдени во Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација ќе се врши, по потреба, и со приме-
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дување на мерки за непосредна контрола на цените. Со 
ќерките на економската политика ќе се создаваат услови 
за" отстранување на диспаритетите во односите на цените, 
така што системски да се поттикнува мотивација на суб-
јектите на стопанисувањето за здружување на труд и сред-
ства и побрз пораст на реалните квалитативни фактори на 
стопанисувањето. 

VI. ЗАЕДНИЧКА ПОЛИТИКА НА СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ 

1. Општествено-политичките заедници и организаци-
ите на здружен труд, во склад со обврските и одговорнос-
тите, треба да создаваат услови за формирање на резерви 
до нивото што овозможува нормално функционирање на 
пазарот, го спречува нарушувањето на цените и овоз-
можува нормален ритам на производството, со цел успеш-
но да се спречуваат и отстрануваат недостигањата на од-
делни видови стоки и монополските појави на пазарот. 

2. Ќе се обезбеди воспоставување и функционирање 
на единствениот систем на стоковните резерви во земјата, 
почнувајќи од организациите на здружен труд до федера-
цијата и врз таа основа ќе се подготват и реализираат про-
грами за формирање на стоковните резерви и, ќе се реша-
ваат другите прашања, вклучувајќи го и утврдувањето на 
условите кога и како, по обем, динамика и редослед се 
вршат интервенции на пазарот. Заради обезбедување на 
континуитет во системот на стоковните резерви ќе се пре-
земат мерки во републиките и автономните покраини да 

. се обезбеди доследно спроведување на Законот за основи-
те на системот на стоковните резерви и за сојузните сто-
ковни резерви, како и на Општествениот договор за ут-
врдување на изворите на средства за финансирање на сто-
ковните резерви. 

3. Заради обезбедување на усогласено формирање, об-
новување, користење, сместување и чување на стоковните 
резерви, во периодот од 1986 до 1990 година ќе се обезбеди 
договорно: утврдување на редоследот во спроведувањето 
на мерките и интервенциите на пазарот од стоковните ре-
зерви: меѓусебно известување за состојбата на стоковните 
резерви; размена на искуствата во врска со изворите на 
финансирање на стоковните резерви; единствен настап во 
откупот на земјоделски производи; пополнување на сто-
ковните резерви со обединети набавки од домашното про-
изводство и увоз и изградба и заедничко користење на 
складовниот простор. 

4. Со соодветен акт на организациите на здружен 
труд и со законите и другите прописи на општествено-по-
литичките заедници ќе се обезбедат трајни извори на фи-
нансирање на стоковните резерви наменети за интервен-
ции на пазарот. Ќе се оневозможи кредитирање на преку-
мерни залихи. Надлежните органи ќе ги пропишат крите-
риумите за утврдување на прекумерните залихи, водејќи 
сметка за сезонскиот карактер на производството^ на од-
делни видови производи, посебно на земјоделско-прехран-
бените производи. 

5. Програмата за резерви на месо во жив добиток на 
ридско-планинското подрачје ќе обезбеди зголемувањето 
на учеството на територијата на СР Србија без територии-
те на автономните покраини во 1986 година да биде 20%, а 
со рамномерниот годишен растеж тоа учество во 1990 го-
дина да достигне 30% од годишната програма за резерви 
месо во жив добиток. 

VII. ЗАЕДНИЧКА ДАНОЧНА ПОЛИТИКА 
1. Во согласност со определбите од Долгорочната 

програма за економска стабилизација, во целост ќе се 
спроведе реформата на даночниот систем и ќе се обезбеди 
стабилност и ефикасност на даночнаата политика. Во сис-
темот и политиката на даноци и придонеси ќе се извршат 
промени кои, наместо досегашните фискални функции, во 
практиката треба да ги афирмираат нивните економски и 
социјални функции. Тие промени треба да придонесат за 
остварување на начелото секој да придонесува за задово-
лување на општите општествени и заедничките потреби 
сразмерно на својата економска моќ. Со инструментите на 
даночната политика ќе се намалуваат социјалните разли-
ки. Заради тоа ќе се обезбеди соодветно диференцирање на 
обврските на организациите на здружен труд и на другите 
даночни обврзници. 

2. Доследно ќе се применува и натаму усовршува До-
говорот за основите на даночната политика заради уедна-
чување на единствените елементи на заедничката даночна 
полтика. Активната даночна политика ќе се води врз дого-
ворените заеднички основи. Заедничките основи на даноч-
ниот систем и на даночната политика ќе се применуваат 
договорно единствено во целата земја, а ќе се разработи и 
применува и целосна концепција на даночната политика 
во функција на економската и социјалната политика. По-
степено ќе се намалува уделот на данокот на промет и 
другите посредни даноци, а ќе се зголеми улогата на не-
посредните даноци. Политиката на посебните даноци на 
промет треба да биде во склад со економските и социјал-
ните функции на основниот данок на промет. Ќе се обезбе-
ди стапката на растежот на приходите по основ на посе-
бен данок на промет да биде пониска од стапката на рас-
тежот на приходите остварени од непосредни даноци, со 
што ќе се зголеми учеството на приходите од непосредни 
даноци во вкупните приходи за покритие на општите оп-
штествени потреби, со тоа што ќе се води полтика на на-
малување на растежот на даноците од општествениот сек-
тор, при побрз растеж на даноците од индивидуалниот 
сектор. 

3. Со диференцираната политика на даночните стап-
ки и со даночните олесненија ќе се придонесе за побрз раз-
вој на определени дејности и на другите развојни задачи и 
цели (поголемо вработување, мало стопанство, извоз, 
станбена изградба, наука, пронаоѓаштво и сл.), како и за 
подобро остварување на целите на социјалната политика. 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА 

1. Средствата за финансирање на функциите на феде-
рацијата (без извозните и другите поттикнувања) ќе учес-
твуваат со околу 7,5% во општествениот производ на сето 
стопанство, а ќе се обезбедуваат во буџетот на федерација-
та според следните критериуми: 

1.1. Средствата за финансирање на Југослоенската 
народна армија ќе се утврдуваат за секоја година во пери-
дот од 1986 до 1990 година во висина на стапката од 5,20% 
од националниот доход на Југославија остврен по теков-
ните цени; 

1.2. Средствата за финансирање на правата од облас-
та на боречката и инвалидската заштита и за дополнител-
но финансирање на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на воените осигуреници и на нивните семејства ќе се 
обезбедуваат согласно со прописите со кои се регулирани 
тие права: 

1.3. Дополнителните средства на стопански недовол-
но развиените републики и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово ќе се обезбедуваат во буџетот на федера-
цијата во годишен износ од 0,53% од проценетиот општес-
твен производ на сето стопанство на Југославија за секоја 
година во периодот од 1986 до 1990 година; 

1.4. Средствата за другите корисници на буџетот на 
федерацијата (средства за работа на органите на федера-
цијата и др.) ќе се обезбедуваат во склад со растежот на 
средствата за општите општествени и заеднички потреби 
утврдени во Резолуцијата за политиката на остварување 
на Општествениот план па Југославија за односната годи-
на. 

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ 

1. Средствата за задоволување на општите општес-
твени и на заедничките потреби, освен средствата за буџе-
тот на федерацијата, за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, за боречко-инвалидска заштита, за интервенции и ин-
вестиции во стопанството, за науката, додатни средства за 
вработување и надомести што имаат карактер на лични 
примања, ќе имаат побавен растеж од динамиката на ре-
алниот растеж на општествениот производ. 

Со годишните резолуции за политиката на оствару-
вање на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1990 година ќе се утврди секоја година процен-
тот на побавниот растеж на средствата за општи општес-
твени и за заеднички потреби во однос на номиналниот 
растеж на општествениот производ. 
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Во склад со утврдената политика, општествено-поли-
тичките заедници ќе ги утврдуваат средствата диференци-
рано за одделни намени. За спроведување на утврдената 
политика ќе се донесе Општествен договор за заедничките 
основи на финансирањето на општите општествени и на 
заедничките потреби во периодот од 1986 до 1990 година. 

2. Средствата за финансирање на правата од областа 
на пензиското ^ инвалидското сигурување ќе се обезбеду-
ваат во склад со прописите со кои се регулирани тие пра^ 
ва. Одредбата на член 25 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/82 и 77/82) ќе се применува од 1 ја-
нуари 1987 година на тој начин што личните доходи од по-
ранешните години на работење ќе се валоризираат според 
просекот на личните доходи во последната година од ра-
ботењето, со тоа што просекот на личните доходи од го-
дината што и претходи на последната година од работе-
њето ќе се зголеми за 25% од порастот на просечните лич-
ни доходи. Динамиката на целосната примена на член 25 
од Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе се утврди со измени и дополненија 
на овој закон. 

Во склад со чл. 30, 31 и 107 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување во ре-
публиките и автономните покраини ќе се преземат мерки 
и ќе се обезбедат средства заради поцелосно тековно усог-
ласување на пензиите со движењето на личните доходи. 

Расходите за пензиско и инвалидско осигурување ќе 
се искажуваат во склопот на личната потрошувачка и кон 
тоа ќе се приспособи општествената евиденција. 

3. Во текот на првиот квартал на 1986 година Сојуз-
ниот извршен совет ќе предложи измени и дополненија на 
Договорот за обезбедување средства на солидарноста за 
отстранување на последиците од земјотресот на Копаоник 
поради скратувањето на роковите за уплата на средствата 
и ќе го зголеми износот на вкупните уплати на републики-
те и на автономните покраини по основа на растежот на 
цените и ќе ја разгледа можноста за користење на сред-
ствата од примарната емисија заради премостување на 
приливот на средствата за санација на ова подрачје. 

X. ПОЛИТИКА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО 
1. Остварувањето на заедничките интереси и цели на 

политиката на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово ќе се поттикнува: 

1.1. Со здружување на трудот и средствата врз дохо-
довни основи и заеднички интереси на организациите на 
здружен труд од сите републики и автономни покраини, 
во рамките и надвор од рамките на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини; 

1.2. Со средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање, на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономи покраини; 

1.3. Со дополнителни средства од буџетот на федера-
цијата; 

1.4. Со странски средства; 
1.5. Со други поттикнувачки мерки. 
2. Најбрзиот развој на САП Косово, како изразито 

стопански, неразвиено подрчје во земјата, ќе се поттикну-
ва: 

2.1. Со обезбедување на поголем обем и поголемо 
учество во средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини и со дополни-
телни средства од буџетот на федерацијата за финансира-
ње на општествените дејности и другите служби; 

2.2. Со преземање и на посебни мерки што ќе се ут-
врдат со договорот на федерацијата, републиките и авто-
номните покраини со посебни мерки за остварување на 
најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 
година. 

3. Здружувањето на трудот и средствата на организа-
циите на здружен труд од сите републики и автономни по-
краини ќе се заснова врз економски мотиви во создавање-
то на што поголем заеднички доход и поефикасно корис-

тење на човечките и материјалните потенцијали во сто-
пански недоволно развиените републики и САП Косово. 

3.1. Остварувањето на процесот на здружување на 
трудот и средствата ќе се поттикнува: со мерките на еко-
номската политика, со поповолни кредитни услови на 
банките и другите финансиски организации во реализаци-
јата на програмите врз основа на здружување на труд и 
средства и со посебни мерки на општествено-политичките 
заедници, со кои се создаваат услови за поуспешна реали-
зација на заедничките развојни програми. 

3.2. Во републиките и автономните покраини ќе се 
разработат конкретни програми за здружување на трудот 
и средствата. 

3.3. Организациите на здружен труд кои здружуваат 
труд и средства, со самоуправна спогодба ги утврдуваат 
начинот, условите и динамиката на здружувањето врз ос-
нова на заеднички приход и доход. 

4. Средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот од 
1986 до 1990 година се формираат ,по стапка од 1,56% од 
општествениот производ на општественото стопанство, и 
тоа: 

- 60% со здружување на трудот и средствата на орга-
низациите на здружен труд врз доходовни основи и врз ос-
нова на заедничките интереси, а за Социјалистичка Авто-
номна Покраина Ќосова 50%; 

- 40% со задолжителен заем што го уплатуваат орга-
низациите на здружен труд што вршат стопанска дејност, 
а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%. 

5. Заинтересираните републики и автономни покраи-
ни можат договорно да утврдат и поголемо учество на 
средствата по основ на здружување во вкупните средства 
на Фондот на федерацијата од учеството утврдено со зако-
нот. 

6. Со посебни сојузни закони ќе се утврди: (а) распре-
делбата на средствата на Фондот на федерацијата за од-
делни стопански недоволно развиени републики и САП 
Косово; (б) кредитните услови за пласирање на средствата 
на Фондот на федерацијата. 

7. Средствата на Фондот на федерацијата што се фор-
мираат со здружување на труд и средства односно преку 
задолжителен заем,, ќе се насочуваат за изградба на сто-
пански објекти во стопански недоволно развиените соција-
листички републики и Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, кои обезбедуваат остварување на заедничките 
интереси и цели во развојот утврдени во овој план, во оп-
штествените планови на републиките и општествените 
планови на автономните покраини во согласност со ут-
врдените критериуми во овој план. 

8. Дополнителните средства од буџетот на федераци-
јата за финансирање на општествените дејности и на дру-
гите служби во стопански недоволно развиените републи-
ки и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово се 
утврдуваат во годишен износ од 0,53% од проценетиот оп-
штествен производ на вкупното стопанство на Југославија 
во периодот од 1986 до 1990 година, за секоја година. 

9. Распределбата на дополнителните средства по од-
делни стопански недоволно развиени републики и САП 
Косово се утврдува со посебен сојузен закон. Поблиската 
намена на користењето на дополнителните средства ќе ја 
утврдат стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово во своите општествени планови 

10. Во сагласност со основиве на единствениот сто-
пански систем, сите општествено-политички заедници ќе 
донесат соодветни мерки со кои ќе се поттикнува 
здружувањето на трудот и средствата (царински олеснени-
ја, поповолни услови за кредитирање соодветни стоковни 
режими и режим за увоз на опрема, даночни и други олес-
ненија). 

11. До крајот на март 1986 година Сојузниот извршен 
совет ќе предложи, а Собранието на СФРЈ до крајот на 
1986 година ќе донесе одлука за критериумите, показате-
лите и граничните вредности за определување на степенот 
на стопанската развиеност на републиките и автономните 
покраини, врз основа на кои ќе се утврди кои републики и 
автономни покраини ќе се сметаат за стопански недовол-
но развиени во периодот по 1990 година. 
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Т р е т д е л 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ И ЗАДАЧИ ВО ОСТАРУВАШЕ-
ТО НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА 

РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ 

1. Заедничките планови и заедничките програми за 
развој значајни за складен стопански развој на земјата ќе 
се остваруваат преку здружување на трудот и средствата 
на заинтересираните организации на здружен труд и ќе 
имаат поддршка во мерките на заедничката развојна и 
економска политика, чии рамки се утврдени со овој план и 
со законските прописи. 

Заедничките планови и програми за развој на произ-
водството и извозот значајни за складен стопански развој 
на земјата ќе се поттикнуваат и со мерки на заедничката 
кредитна политика, особено во поглед на висината на ка-
матните стапки, роковите за отплата и периодот на одла-
гање на плаќањето, со царински олесненија и царинска за-
штита, со соодветни стоковни режими и режими за увоз на 
опрема, вршење на услуги и др. 

2. Заедничките планови и програми за развој на про-
изводството и извозот од значење за складен стопански 
развој на земјата и другите планови и програми за развој 
на производството и извозот, што ги исполнуваат крите-
риумите и условите утврдени со овој план ќе се поттикну-
ваат и со мерки на општините, републиките и автономни-
те покраини, соглсно со нивните општествени планови. 

3. Во рамките на Стопанската комора на Југославија 
ќе се иницираат и организираат активности: врз подготов-
ката на заедничките програми за развој на производство-
то и извозот што се од суштествено значење за складниот 
стопански развој на земјата а што ги утврдуваат заинтере-
сираните организации на здружен труд поаѓајќи од основ-
ните правци и развојните критериуми утврдени со овој 
план и со Општествениот договор за давање мислење за 
општествената и економската оправданост на намерува-
ните инвестиции, како и на склучувањето на самоуправни-
те спогодби со кои организациите на здружен труд меѓу-
себно преземаат обврски за остварувањето на заедничките 
програми на развојот. 

Во рамките на стопанските комори и другите општи 
здруженија, организациите на здружен труд ќе ја органи-
зираат работата и активностите со кои во постапката на 
планирање ќе вршат усогласување на посебните, заеднич-
ките и општите општествени интереси и за таа цел: ќе да-
ваат иницијативи и ќе организаираат меѓусобно поврзува-
ње во подготвувањето на заедничките програми на развој, 
заедничките планови и другите планови на самоуправните 
организации и заедници и на општествените планови; ќе 
даваат иницијативи за склучување на самоуправни спогод-
би и општествени договори, а особено за остварување на 
заедничките програми за развој; ќе вршат поврзување за-
ради усогласување на интересите за унапредување и раз-
вој на производството, технологијата и економските одно-
си со странство; ќе ги оценуваат условите и можностите 
за развој и ќе преземаат мерки и активности за остварува-
ње на плановите. 

Во рамките на своите права и должности, општестве-
но-полигичките заедници навреме ќе преземаат активнос-
ти и мерки за поттикнување на донесувањето на заеднич-
ките планови и програми за развој на производството и 
извозот, тргнувајќи од критериумите на заедничката раз-
војна и економска политика и ќе ги утврдуваат мерките за 
остварување на донесените заеднички планови и гфогра-
ми за развој на производството и извозот. 

4. Согласно со Законот за основите на системот на 
општественото планирање и за општествениот план на Ју-
гославија, заедничкиот план на организациите на здружен 
труд здружени во Заедницата на југословенските железни-
ци, заедничкиот план на организациите на здружен труд 
здружени во Заедницата на југословенските пошти, телег-
рафи и телефони и заедничкиот план на организациите на 
здружен труд здружени во Заедницата на југословенското 
електростопанство ќе ги донесат соодветните организа-
ции на здружен труд најдоцна до 30 јуни 1986 година. 

968. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 62 од 
Законот за основите на системот на планирањето и за оп-
штествениот план на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/85), Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 28 декември 1985 година, до-
несе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1986 ГОДИНА 
Со оваа резолуција се утврдуваат задачите во оства-

рувањето на политиката на општествено-економскиот 
развој и мерките на економската политика врз основа на 
усогласеноста на целите и задачите од Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година со 
можностите и условите за развој во 1986 година. 

I. УСЛОВИ И МОЖНОСТИ НА РАЗВОЈОТ 
1. Сложеноста и тежината на економската ситуација 

и целите за забрзување на развојот, што треба да се оства-
рат во 1986 година, ја определуваат потребата од подлабо-
ки потфати што треба да се спроведат со извршување на 
основните задачи и мерки на антиинфлационата економ-
ска политика утврдени со оваа резолуција. Несовладаната 
стопанска стагнација, при неповолните надворешно еко-
номски околности, ги отежнува условите за економско за-
крепнување и за забрзување на развојот. 

2. Засновувајќи ја политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 во 1986 година врз достигнатиот степен на мате-
ријалната и самоуправната општествена развиеност, а 
пред се врз оцената на условите и можностите за стопан-
ски растеж и развој, росебно имајќи ги предвид распо-
ложивите работни, изградени, природни и други потенци-
јали и погодности за здружување на трудот и средствата, 
нужно е основните задачи и мерки на развојната и економ-
ската политика да се утврдат во функција на стратегијата 
со која опаѓањето ќе се претвори во растеж на економска-
та активност и ќе се зголеми вклучувањето во меѓународ-
ната размена со зголемување на продуктивноста на тру-
дот, забрзување на технолошкиот прогрес и со јакнење на 
другите фактори заради зголемување на ефикасноста на 
стопанисувањето како основен извор на економскиот рас-
теж и на успешниот развој на самоуправната општествена 
репродукција. Со спроведувањето на стопанско-системат-
ските закони и општествените планови ќе се јакне пазар-
ниот начин на стопанисување и самоуправната економска 
интеграција на единствениот југоловеснки пазар. Во такви 
услови е нужно најшироко работно ангажирање на сите 
работни луѓе, деловна иницијатива и унапредување на по-
стојното и освојување на ново производство и технологи-
ја. Согласно со тоа, нужно е да се активираат сите распо-
ложиви извори, вклучувајќи го и заборзаното активирање 
на потенцијалите на земјоделството, на малото стопан-
ство, на туризмот, станбената изградба и на другите про-
изводствени и услужни дејности од општествениот и ин-
дивидуалниот сектор, посебно со активирање на работни-
те, материјалните и паричните извори на населението (и 
на работниците на привремена работа во странство). 

Таквиот пресврт на економската ситуација налага не-
одложна потреба од целосно ангажирање на сите сили во 
општеството за да се остварат навремено позитивни про-
мени во процесот на репродукцијата, во условите и начи-
нот на стопанисување, на линијата на натамошно јакнење 
на социјалистичките самоуправни оштествено-економски 
односи. Согласно со тоа, во 1986 година, со зголемена мо-
билизација на сите сили и средства мора да се обзебеди ре-
ализација на соодветниот дел од целите и задачите ут-
врдени за среднорочниот период, за да се обезбеди нагор-
на линија на развојот и повисок степен на економска ста-
билност. Со тоа треба постепено да се создаваат матери-
јални и други услови за подинамичен развој на производ" 



Вторник, 31 декември 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 75 - Страна 2207 

ните сили со решително остварување на Долгорочната 
програма за економска стабилизација и на Долгорочниот 
општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 
2000 година. 

Тргнувајќи од дадените услови и можности и од оп-
штествените потреби за забрзување на развојот, тежиште-
то на развојната ориентација во 1986 и во наредните годи-
ни треба да биде врз остварувањето на позитивен пресврт 
на стагнантните и инфлаторните движења врз основа на 
активирањето на квалитативни^ фактори на растежот и 
развојот и нужните структурни промени. Со активна раз-
војна и економска политика и со поефикасно дејство на 
стопанско-системските решенија ќе се создаваат услови 
стопанството да изврши, што е можно поскоро, неизостав-
но приспособување за поефикасно пазарно стопанисување 
и да остварува стабилен растеж на производството, изво-
зот и доходот со зголемување на продуктивноста на тру-
дот, забрзување на технолошкиот прогрес и на другите 
фактори за ефикасно стопанисување. Врз таа основа ќе се 

ј создаваат услови за пораст на реалните лични доходи на 
работниците, за зголемување на продуктивното вработу-
вање и за подигање на животниот стандард. На таквата 
развојна ориентација и е подреден изборот на основните 
задачи, на општествените активности и на мерките на еко-
номската политика, утврдени во оваа резолуција. 

И. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПО-
ЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ 

РАЗВОЈ 
3. Тргнувајќи од целите и задачите на развојот ут-

врдени со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година и од дадените услови и 
можности на развојот, основни, меѓусебно поврзани зада-
чи на сите носители на стопанските и општествените ак-
тивности и на економската политика во 1986 година ќе би-
дат: 

1) Суштествено намалување на инфлацијата врз осно-
ва на отстранувањето на причините за инфлаторно стопа-
нисување, спроведување на финансиска консолидација, 
подигање на ефикасноста на стопанисувањето и јакнење 
на материјалната основа на здружениот труд. 

Приспособување^ на стопанството кон заострените 
пазарни барања во поглед на подигањето на ефикасноста 
на стопанисувањето и забрзување на квалитативните и 
структурните промени ќе биде поддржано со сите распо-
ложиви мерки на економската политика, за да може, по-
чнувајќи од 1986 година, да се обезбеди постојан и стаби-
лен растеж на продуктивоста на трудот, како најзначаен 
услов за остварување на сите други задачи на општестве-
но-економскиот развој, вклучувајќи го и неопходното јак-
нење на материјалната основа на стопанството. 

Во 1986 година мораат енергично да се отстрануваат 
жариштата и причините на инфлаторниот начин на стопа-
нисување, пред се со оневозможување на дефицитарното 
финансирање на производството, инвестициите и потро-
шувачката. Кон тоа ќе се приспособат пресметковниот 
систем и инструментите за распределба на личните дохо-
ди, на чистиот доходот и на доходот. Политиката на реал-
ните камати ќе се усогласува со политиката на намалува-
ње на стапката на инфлацијата. Политиката на реалниот 
девизен курс на динарот ќе се остварува согласно со кри-
териумите утврдени со Законот за девизното работење. 
Значајна задача во таа смисла е отстранувањето на причи-
ните за работење со загуби, санацијата на загубите и Hat 
другите дефицити, како и заострувањето на одговорноста 
на работоводните органи во организациите на здружен 
труд што работат со загуби, нормализацијата на финан-
сиските текови и воспоставувањето на финансиска дисцип-
лина заради зголемување на рентабилност на производ-
ството и на неговите позитивни техно-економски резулта-
ти. Заради тоа, ќе се преземат следните потфати: изработ-
ка и доследна реализација на санационите програми на 
организациите на здружен труд, банките и другите корис-
ници на општествени средства; сведување на имотот на 
реална вредност; репрограмирање и конверзија на кредит-
ните обврски врз селективна основа и регулирање на фи-
нансиските дефицити (курсните разлики и др.) врз база на 
утврдените критериуми; затворање на изворите на нерегу-
ларната емисија на пари и кредити; санирање на инвести-
ционите пречекорувања и намалување на зафаќањата од 

стопанството по основ на даноците, придонесите и други-
те обврски. Со извршените промени во паричниот, девиз-
ниот, кредитниот и банкарскиот систем, како и со проме-
на на улогата на трговијата, подоследно ќе се применува-
ат економските критериуми и мерилата за реално вредну-
вање на факторите и резултатите на производството и ин-
вестициите. Во целина, ќе се создаваат поттикнувачки ус-
лови за забрзување на процесот на здружување на трудот 
и средствата на југословенското стопанско подрачје и ќе 
се оспособуваат работните организации за успешно стопа-
нисување ^проширена репродукција. 

Со јакнењето на економската принуда и со усогласу-
вањето на односите на пазарот, како и со дејството на сто-
панскиот систем и на мерките на антинфлационата еко-
номска политика, субјектите на стопанисувањето ќе бидат 
се повеќе во ситуација зголемувањето на доходот да го ос-
тваруваат со попродуктивен труд, што ќе доведува и до 
значително понасочен растеж на трошоците и цените. Так-
вото соборување на инфлацијата е услов за остварување 
на сите други цели и задачи на самоуправниот општестве-
но-економски развој. Притоа, во зависност од движењето 
на инфлацијата, ќе биде зајакната вкупната општествена 
контрола на цените во самоуправните организации и заед-
ници и во општествено-политичките заедници. Со реши-
телно остварување на сите овие економски услови нужно е 
да се обезбеди просечниот текушт месечен растеж на цени-
те во 1986 година да биде сведен на околу 3%. 

2) Забрзување на растежот на производството и изво-
зот и обезбедување на надворешната ликвидност. 

Со првата година од среднорочниот план е нужно да 
се зацврти стабилната нагорна линија на економската ак-
тивност во која извозот на стоки и услуги мора да биде 
двигател на стопанскиот растеж и развојот и да има се по-
значајна улога, заедно со другите фактори, во зголемува-
њето на ефикасноста и на другите квалитети на стопанису-
вањето. . 

Реални материјални рамки на стопанскиот растеж со 
кој се изразува нужното стопанско закрепнување, треба да 
бидат: растежот на општествениот производ од најмалку 
3%, со растеж на индустриското производство од околу 3% 
и на земјоделското производство од околу 8%. Нужно е, во 
реалните стапки на растежот да се оствари извоз на стоки 
и услуги од околу 5%. Притоа е потребно да се оствари 
растеж на продуктивноста на трудот од околу 1%, на ин-
вестициите 2% и на вработеноста околу 2%, така што реал-
ниот просечен личен доход по работник би растел во сог-
ласност со растежот на продуктивноста на трудот, и да се 
создадат услови за растеж на животниот стандард од око-
лу 2%. Треба да се оствари суфицит во платниот биланс од 
најмалку 880 мил. долари, да се обезбеди надворешна лик-
видност и да се задржат девизните резерви на истото ниво. 

- Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и 
услуги треба да достигне ниво од 15,2 млрд долари (стап-
ка од 9%), во што извозот на стоки 11,4 млрд долари (9%), 
туризмот 1,3 млрд долари (околу 11%), сообраќајот 1,6 
млрд долари (6%), инвестиционите работи и другите не-
стоховни приходи 985 мил. долари (6%), додека дознаките 
од странство би изнесувале 3,3 млрд долари. Притоа, но-
миналниот увоз на стоки и услуги би достигнал 14,1 млрд 
долари (8%), а во тоа увозот на стоки околу 12,7 млрд до-
лари (7%), во што репродукционите материјали околу 10,3 
млрд долари (7%), опремата 1,8 млрд долари (10%) и сто-
ките за широка потрошувачка околу 550 мил. долари 

- Во индустријата и во другите производствени деј-
ности и услуги нужно е да се интензивира започнатиот 
процес на пазарно приспособување, на квалитативни и 
структурни промени насочени кон: технолошка модерни-
зација и подобро користење на капацитетите; подигање на 
квалитетот и намалување на трошоците на производство-
то по единица производ (енергија, увозни материјали, су-
ровини, ^производствени трошоци и др.); приспособува-
ње кон извозните барања и кон поголем извоз; репродук-
ционо поврзување заради остварување на заеднички при-
ход во извозот и намалување на неусогласеноста меѓу баз-
ниот и преработувачкиот сектор и внатре во нив; органи-
зациони и техничко-технолошки унапредувања; санирање, 
пренасочување или ликвидирање на нерентабилното про-
извдоство и на неуспешните инвестиции и др. Притоа, со 
мерки треба да се поттикнува најшироката примена на ин-
форматиката како нова инфраструктура на стопанството 
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и општеството, а посебно користењето на расположивите 
средства, производството и соодветниот увоз на нови 
средства, оспособувањето на кадрите и создавањето на 
други услови за забрзан развој на информатиката. Заедно 
со тоа треба да се развиваат нови видови на стопански ак-
тивности - интермедијарно, агрегатно и производство на 
парче, различни доработувачи и атестни операции, ис-
тражувачко-развојни, образовни и деловни центри, проек-
товодни, консултантски и опитни организации, бројни ви-
дови на агрокултурни, станбено-комукални, туристички, 
сообраќајни и други производствени и услужни дејности, 
вклучувајќи го занаетчиството, домашната ракотворба и 
целата област на малото стопанство. 

- Енергетска снабденост на производството и на на-
селението треба да се обезбеди со зголемување на произ-
водството од постојните и со завршување на градбата на 
енергетските капацитети чие пуштање во погон е предви-
дено за 1986 година, така што да се произведат околу 81 
млрда kWh електрична енергија, 75 мил. тони јаглен, 4,2 
ми. тони нафта и 3,1 млрд Nm3 природен гас и да се увезат 
3,8 мил. тони јаглен за коксирање, 10,8 мил. тони нафта и 
4,5 млрд Nm3 природен гас, при што ќе се преземат мерки 
за проширување на капацитетите за транспорт и склади-
рање на гас. Со Енергетскиот биланс на Југославија за 
1986 година се утврдуваат и мерките за неговото оствару-
вање. За ублажување на дефицитот во билансите на енер-
гијата (поради заостанувањето на изградбата на нови 
енергетски објекти и платнобилансните тешкотии, увозот 
на нафта и др.) нужно е до крајот на првото полугодие 
1986 година да се донесе Заеднички план на организациите 
на здружен труд здружени во Заедницата на југословен-
ското електростопанство, со мерки за неговото остварува-
ње, и Општествен договор за развојот на енергетиката до 
2000 година и да се надополни Програмата на мерки за ра-
ционализација на производството и потрошувачката на 
енергија (штедење). Ќе се продолжи остварувањето на по-
литиката на цените утврдена со Долгорочната програма 
за економска стабилизација. 

- Неопходно е да се забрза растежот на земјоделско-
то производство и извозот, да се зголеми стабилизацијата 
на пазарот, и да се обезбеди поповолна економска по-
ложба на производителите на земјоделски и прехранбени 
производи и подигање на конкурентската способност. Тре-
ба да се оствари производство на пченица од околу 4,8 ми-
лиони тони, на пченка од околу 11,5 милиони тони и на 
месо 1,3 милиони тони, а откуп на пченица околу 3 милио-
ни тони, откуп на пченка 4,5 милиони тони од што за па-
зарните резерви 400 илјади тони, додека пазарните резер-
ви на месо би изнесувале 50 илјади тони. Нужно е да се 
зголеми извозот на земјоделски и прехранбени производи 
за 6%. Ќе се преземат мерки и активности заради зголему-
вање на отвореноста на шумите и на обемот на шумско-
-одгледувачките работи, при поадекватна и поорганизира-
на заштита на шумите од шумски пожари, болести и 
штетници. 

- Треба да продолжи поддршката на натамошниот 
растеж и развој на туристичката активност и да се презе-
мат додатни мерки за поуспешна и побогата туристичка 
понуда, така што странскиот туристички промет да се зго-
леми најмалку за 6%, а домашниот - за околу 2% и да се 
зголеми девизниот приход за околу 11%. 

- Во областа на сообраќајот и врските тежишни зада-
чи се: подигање на квалитетот на стопанисувањето и на 
услугите; модернизација на капацитетите; унапредување 
на самоуправната и технолошката организираност; нама-
лување на потрошокот на енергија и на другите транспор-
тни трошоци; изградба на стоковно-транспортни центри 
на магистралните правци, поефикасно вклучувања во 
меѓународниот сообраќај и зголемување на девизниот 
приход. Притоа, развојот треба да се насочи кон: оствару-
вање на задачите утврдени со заедничките планови на ор-
ганизаците на здружен труд здружени во Заедницата на ју-
гословенските железници и во Заедницата на ЈПТТ, а 
првенствено кон: отстранување на тесните грла и модер-
низација на пругата Јесенице /Сежана-Ѓевѓелија/ Димит-
ровград и подготовка на изградбата на заедничката гра-
нична станица ЈЖ - МАВ кај Суботица, продолжување на 
изградбата на автопатот на братството и единството, за-
вршување на изградбата на коаксијално-кабловскиот. сис-
тем „Централ" и набавка на неопходните современи тран-
спортни средства. 

- Треба да се зголеми ангажирањето на расположиви-
те градежни капацитети во изградбата на објекти од значе-
ње за реализација на развојните цели во областа на стан-
бената изградба, енергетиката, индустријата, земјодел-
ството, собраќајот и водостопанството, со што ќе се за-
брза економското закрепнување на оваа дејност. Посебно 
треба да се забрза вклучувањето на градежните капаците-
ти во изведувањето на инвестициони работи во странство 
и, врз таа основа, да се обезбедат услови за остварување 
на поголеми девизни приходи. Ќе се поддржи заедничкиот 
настап на градежните организации и на производителите 
на опрема од целата земја во изведувањето на инвестицио-
ни работи во странство. 

- Мерките и активностите на економската политика 
ќе бидат насочени кон зголемување на производството за 
извоз, продуктивноста на трудот и доходот. Заради тоа, 
нужна е поголема селективност во политиката на насочу-
вање на расположивите средства, пред сб кон модернизи-
рање, отстранување на тесните грла и довршување на ин-
вестиционите објекти што се во завршна фаза, а се наоѓаат 
на основните правци на развојот утврдени со Среднороч-' 
ниот план, вклучувајќи ja реализацијата на заедничките 
планови и програми за развој на производството и изво-
зот и тоа, пред се на оние што даваат најбрзи економски 
резултати. Во инвестиционата политика неопходно е да се 
обезбеди усогласување на обемот на инвестициите со ре-
ално расположивите средства на акумулацијата и да се 
оневозможи дефицитарното финансирање. Со кредитно-
-монетарната политика ќе се дејствува врз остварувањето 
на планираниот обем и структура на производството и на 
економската размена со странство, заради што посебно ќе 
се обезбедуваат најповолни услови за кредитирање од се-
лективните намени. Во таа смисла е неопходно да се деј-
ствува со суштествено изменета даночна политика во 
смисла на поголема поддршка на рентабилното производ-
ство и на зголемувањето на извозот, како и зголемена уло-
га на даноците во остварувањето на целите на политиката 
на економскиот и социјалниот развој. 

- Заедничките планови и програми за развој на про-
изводството и извозот од значење за хармоничен стопан-
ски развој на земјата ќе се остваруваат по пат на 
здружување на трудот и средствата на заинтересираните 
организации на здружен труд и ќе имаат поддршка, врз 
основа на плански утврдените економски и развојни кри-
териуми, во мерките на заедничката развојна и економска 
политика чиишто рамки се утврдени со Општествениот 
план на Југославија и со посебни законски прописи. Овие 
планови и програми ќе се поттикнуваат и со соодветни 
мерки на општините, републиките и автономните покраи-
ни, согласно со нивните општествени планови, 

3) Зголемување на продуктивноста на трудот и на живот-
ниот стандард 

По долгогодишната стагнација и опаѓање на продук-
тивноста на трудот, нужно е да се оствари позитивен пре-
сврт, уважувајќи ја цврстата меѓузависност на растежот на 
продуктивноста, вработеноста, општествениот производ, 
доходот и на другите фактори на стопанската активност. 
Во 1986 година е неопходен просечен растеж на продук-
тивноста на трудот од најмалку 1%, со ориентација кон 
постепен растеж во наредните години, со тоа што е по-
требно вработеноста да се зголеми особено во малото сто-
панство, туризмот и во другите услужни дејности, како и 
да се создаваат услови за пошироко работно ангажирање 
на населението на село. 

- Во рамките на вкупниот растеж на општествениот 
производ и неговата распределба, како и на растежот на 
продуктивноста на трудот и позначителното намалување 
на нивото на инфлацијата, треба да се создаваат матери-
јални услови за зголемување на животниот стандард. 
Пред се, мора да се обезбеди реалните лични доходи во 
просек да не паѓаат под достигнатото ниво од претходна-
та година и да растат во согласност со растежот на про-
дуктивноста на трудот. Тоа подразбира дека личните до-
ходи, со стриктно врзување за растежот на продуктивнос-
та на трудот, можат да растат кај сите субјекти на стопа-
нисување кај кои се зголемува продуктивноста на трудот, 
а мораат да опаѓаат таму каде што доаѓа до опаѓање на 
продуктивноста на трудот. Во согласност со тоа, трреба 
да се приспособат основите и мерилата за распределба на 
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личните доходи. Во текот на првиот квартал наЈ986 годи-
на ќе се иницира донесување на единствена методологија 
за мерење на продуктивноста на трудот во организациите 
на здружен труд. 

- Нужно е да се запре продлабочувањето на социјал-
ните проблеми и на социјалната диференцијација на насе-
лението, за кое мора да придонесе и предвидениот растеж 
на продуктивната вработеност, продуктивноста на трудот 
и посебно даночната политика. Со активна економска и 
социјална политика треба да се запрат неповолните 
движења во општествените дејности и станбената изград-
ба, и да се обезбеди поцелосна материјална заштита на 
најзагрозените категории население. 

4. Со реализација на основните задачи, мерки и ак-
тивности на економската и развојната политика утврдени 
со оваа резолуција, ќе се создаават материјални и други 
услови за поуспешно остварување на целите на Општес-
твениот план на Југославија. Во таа рамка, ќе се создаават 
услови за поуспешно остварување и на политиката на за-
брзан развој на стопански недоволнр развиените републи-
ки и најбрз развој на САП Косово. Ќе се преземаат мерки 
и активности за запирање на релативното заостанување 
во стопанскиот развој на територијата на СР Србија над-
вор од териториите на САП. Ќе се продолжи со политика-
та на јакнење на општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита. 

III. ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ И МЕРКИ НА ЕКО-
НОМСКАТА ПОЛИТИКА 

А, Пазарот, цените, финансиската консолидација и др. 
5. Во областа на пазарот неопходно е да се преземаат 

поефикасни мерки за усогласување на односите меѓу пону-
дата и побарувачката, и тоа во следните правци: 

5.1. Во општествено-политичките заедници е неоп-
ходно да се создаваат услови за формирање на стоковни 
резерви со кои ќе се дејствува на пазарот. Истовремено, 
мора да се обезбеди единствен начин на функционирање 
на системот на сојузните, републичките, покраинските и 
општинските резерви и резервите на организациите на 
здружен труд, вклучувајќи го и постепеното обезбедување 
на пазарни резерви на основните земјоделски и прехранбе-
ни производи, како и обезбедување на средства за изград-
ба на складовен и разладувачки простор за кое ќе се доне-
се соодветен акт во првото тримесечје на 1986 година. 
Притоа, ќе се оспособува трговијата во функција на јакне-
ње и подобро функционирање на системот на стоковните 
резерви. 

5.2. Заради подобра снабденост на пазарот со стоки 
за широка потрошувачка, ќе се продолжи со политиката 
на обезбедување на увоз на производите од суштествено 
значење за снабдувањето на населението, како и на суро-
вините за нивното производство. За да се спречува порас-
тот на цените, како израз на стопанскиот и конјунктурни-
от несклад во односите помеѓу понудата и побарувачката, 
ќе се интервенира од стоковните резерви, а кога тра не е 
доволно 7 и со стоки од увоз. 

5.3. Ќе се создадат услови трговијата порационално и 
поефикасно да ја врши прометната функција на единстве-
ниот југословенски пазар. Организациите во трговијата со 
јакнење на својата економска положба, ќе обезбедат кон-
тинуирано снабдување на стопанството и населението, 
при повеќекратно помал обем на залихите од обемот што 
се формира кога секој учесник поединчно ги формира тие 
залихи. 

5.4. Со мерките на економската политика ќе се деј-
ствува врз остварувањето и на другите услови за подобра 
организација на прометот на единствениот југословенски 
пазар. 

5.5. Со програмата за резерви на месо во жив добиток 
на ридско-планинското подрачје, ќе се обезбеди учеството 
на СР Србија, надвор од териториите на автономните по-
краини, да биде 20% од програмата за резерви на месо во 
жив добиток во 1986 година. 

6. Цените на производите и услугите на единствениот 
југословенски пазар организациите на здружен труд, во 
здносите на меѓусебна зависност, поврзаност и одговор-
а т , ќе ги формираат самостојно според условите на па-
1арот, во согласност со законот. Со дејствувањето на о р -
ганскиот систем, на економската и развојната политика ќе 

се создадат услови за пазарно формирање на цените и за 
нивниот значително побавен растеж во 1986 година. Во 
1986 година ќе се оствари политиката на цените во соглас-
ност со определбите на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и на Општествениот план на Југос-
лавија за период од 1086 до 1990 година. 

6.1. Цените на суровините и на репродукциониот ма-
теријал ќе се формираат во репродукционата поврзаност, 
пред се, во рамките на заедничките развојни програми. 

6.2. Во 1986 година ќе се намалат разликите во одно-
сите на цените на електричната енергија, јагленот и при-
родниот гас, во согласност со определбата во Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 го-
дина и заедничките елементи за формирање на цените на 
овие производи, утврдени во тој план, во износ од 33% од 
постојните диспаритети на цените кон крајот на 1985 го-
дина. 

6.3. Цените на стоките за широка потрошувачка ќе се 
формираат според условите на пазарот, со тоа што со 
мерките на економската политика а, пред се, со интервен-
ции од стоковните резерви и од увоз, ќе се влијае врз поу-
мерен растеж на тие цени. ? 

6.4. Согласно со чл. 6 и 7 од Законот, цените на произ-
водите и услугите ќе се формираат во согласност со заед-
ничките елементи утврдени во Среднорочниот план (енер-
гетика, сообраќај и врски и заштитни цени во земјодел-
ството). 

6.5. Цените во прометот треба да се формираат во ос-
нова според условите на пазарот, во согласност со начи-
нот на формирање на цените на истите производи во про-
изводството, со тоа што Сојузниот извршен совет во 1986 
година да го пропише начинот на формирање на цените 
во прометот на големо, односно на мало, за производите 
и услугите за кои ќе бидат пропишани мерки за непосред-
на контрола на цените на производителите на индустрис-
ки производи. Сојузниот извршен совет за 1986 година ќе 
го пропише начинот на формирање на цените на произво-
дите од увоз. 

6.6. За отстранување на растројствата на пазарот ќе 
се преземат и посебни мерки на економската политика, а 
посебно: 

- интервенции на пазарот од стоковните резерви и од 
увоз; запирање на кредитирањето кај производите со ин-
флаторен растеж на цените; одземање на отечената корист 
од сите организации на здружен труд кај кои ќе се утврди 
монополско и друго незаконито формирање на цените; во-
ведување на данок на промет на определени производи ко-
га ќе се оцени дека треба да се апсорбира дел од побару-
вачката; менување на стоковниот режим и на нивото на 
заштитата кај определени производи и друго, согласно со 
законот. 

6.7. Сојузниот извршен совет, во согласност со зако-
нот, ќе преземе и неопходни мерки за непосредна контро-
ла на цените, ако тоа ситуацијата го побара. Сојузниот за-
вод за цени, врз основа на ориентациона^ параметри, ка-
ко аналитичко-документациона основа, ќе го следи 
движењето на цените и, врз основа на состојбата во произ-
водството и на пазарот, ќе предлага мерки на економската 
политика со кои би се влијаело врз побавен растеж на це-
ните, пред се, таму каде што се пројавува користење на 
монополската положба во формирањето на целите. 

7. Согласно со Општествениот план на Југославија, 
во рамките на програмата за финансиска консолидација 
на стопанството, на банките и на другите корисници на 
општествени средства, уважувајќи ги притоа проблемите 
на недоволно развиените републики и на САП Косово, ка-
ко и заостанување^ во развојот на територијата на СР 
Србија надвор од териториите на САП, ќе се преземат и 
следните мерки и активности: 

7.1. До крајот на март 1986 година, организациите на 
здружен труд, банките и другите корисници на општестве-
ни средства ќе ги регулираат во согласност во законот 
своите втасани обврски при целосна контрола од Служба-
та на општественото книговодство, Народната банка на 
Југославија и банките. 

Врз основа на однапред утврдени критериуми и усло-
ви, со посебен сојузен закон што ќе се предложи до крајот 
на март 1986 година, ќе се изврши претворање на дел од 
краткорочните кредити од примарната емисија во креди-
ти за трајни обртни средства на производителските орга-
низации на здружен труд. 
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Конверзијата на кредитите ќе се спроведува селектив-
но по намени, односно по корисници, посебно имајќи ја 
предвид положбата на организациите на здружен труд во 
стопански недоволно развиените републики, на територи-
јата на СР Србија надвор од териториите на САП, имајќи 
го предвид нејзиното релативно заостанување во развојот, 
а особено во САП Косово. Притоа, ќе се тргнува од еко-
номската положба на организациите на здружен труд и од 
намените на користењето на кредитите. 

Организациите на здружен труд што имаат неп6крие-
ни загуби ќе учествуваат во конверзијата на краткорочни-
те кредити од примарната емисија тргнувајќи од истите 
утврдени критериуми, а врз основа на поднесените и одоб-
рените санациони програми. Кај организациите чии сана-
циони програми се прифатени, спроведувањето на конвер-
зијата подразбира и обврски за банките што учествуваат 
во санирањето, да репрограмираат дел од обврските на 
тие организации. 

Паралелно со конверзијата на краткорочните креди-
ти од примарната емисија, Здружените на банките на Ју-
гославија ќе сочини програма за репрограмирање на об-
врските на стопанството спрема банките врз селективна 
основа, водејќи притоа сметка со репрограмата да се оп-
фатат, согласно со билансните можности на банките, во 
прв ред организациите на здружен труд што се наоѓаат на 
основните правци на развојот и организациите на здружен 
труд чии санациони програми се прифатени. 

7.2. До крајот на април 1986 година ќе се донесе закон 
и мерки да се регулира Брз трајна основа прашањето на 
курсните разлики во Народната банка на Југославија, во 
деловните банки и во организациите на здружен труд и 
притоа да се покрие делот од курсните разлики што наста-
нал по основ на стоковните кредити за производство на 
вештачки ѓубрива, производство на бакар и за црната ме-
талургија. 

7.3. Ќе се оневозможи користењето на нерегуларните 
инструменти на стоковниот промет, посебно на инстру-
менти за плаќање кои служат за формирање на вкупниот 
приход, така што вкупниот приход по овој основ да го со-
чинуваат само хартиите од вредност авалирани од страна 
на банките и на организациите на здружен труд од облас-
та на стопанството под поостри услови. 

7.4. Понатаму треба да се обезбеди доследно спрове-
дување на прописите за намирување на меѓусебните обвр-
ски и побарувања на организациите на здружен труд, бан-
ките и другите корисници на општествени средства и да се 
обезбеди уредност на извршувањето на меѓусебните обвр-
ски. 

7.5. Ќе се унапреди и ќе се направи поефикасен плат- Ј 
ниот промет, според посебна програма за модернизација 
на СОК. 

7.6. Постапно ќе се намалува учеството на приходите 
по основ на посебниот данок на промет (републички, по-
краински и општински) во буџетите на (овие) општестве-
но-политички заедници. 

7.7. Ќе се подготват и спроведат и други мерки од 
програмите за санација и нормализација на финансиската 
состојба на организациите на здружен труд, банките и дру-
гите корисници на општествени средства, а особено: 

- промени во системот на пресметувањето и биланси-
рањето заради пореално искажување на билансот на сос-
тојбата и билансот на успехот (доходот) и така подослед-
но да се реализира принципот на наплатена реализација; 

- промени во структурата на изворите на финансира-
ње на основните и смртните средства заради отстранува-
ње на нерегуларноста и неусогласеноста во изворите на 
средствата, како и мерки за побрза циркулација на об-
ртните средства; 

- определени промени во структурата на изворите за 
финансирање на општата и заедничката потрошувачка. 

Заедно со спроведувањето на Законот за кредитниот 
и банкарскиот систем, ќе се спроведе неопходна санација и 
консолидација на банките и на другите финансиски орга-
низации. 

Во организациите на здружен труд ќе се изготват кон-
солидирани биланси и ќе се спроведе сведување на имотот 
на реалната вредност, вклучувајќи го и отпишувањето на 
дел од имотот, во согласност со законот. Притоа, ќе се 
спроведе санирање на фиктивната актива со соодветна 
ликвидација на меѓусебните побарувања и долговите. Ќе 
се изврши репрограмирање на определени кредити и ќе се 

утврдат временски разграничувања во билансите на сто-
панските организации и банките и обврските што треба да 
се ликвидираат во текот на наредните години, согласно со 
соодветните прописи. 

8. Мерките на монетарната и кредитната политика ќе 
бидат во функција на антиинфлационата политика и на 
јакнењето на економските услови за пазарно стопанисува-
ње. Неопходно е да се обезбеди потребното забавање на 
растежот на монетарните агрегати (паричната маса) во 
однос на номиналниот растеж на општествениот произ-
вод. Притоа, обемот на примарната емисија и порастот на 
пласманите на банките ќе биде во согласност со порастот 
на паричната маса. Заради поефикасна реализација на ос-
новните задачи на економската политика нужно е, со по-
литика на Народната банка на Југославија и на деловното 
банкарство, да се обезбедат соодветни мерки за остварува-
ње на селективна монетарна и кредитна политика. 

8.1. Ќе се обезбедат најповолни услови за кредитира-
ња на: 

- производството и подготовката на стоки и услуги 
за извоз и на извозот посебно на конвертибилното подрач-
је, 

- производството, откупот, залихите и резервите на 
основни земјоделски и прехранбени производи, 

- производството и залихите на минерални ѓубрива, 
- заедничките програми за производство и извоз од 

значење за целата земја. 
Со монетарно-кредитната политика ќе се поттикнува 

реализацијата и на другите приоритети на развојот ут-
врдени во Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година. 

8.2. Каматните стапки ќе се усогласуваат со очекува-
ната стапка на инфлацијата. Во текот на годината ќе се 
врши усогласување со реалните движења во стопанството. 

Во јануари 1986 година ќе се подготви решение за во-
дење на политиката на каматите во однос на очекуваната 
инфлација, тргнувајќи од определбите за политиката на 
реалните камати. Истовремено ќе се предложат натамош-
ни мерки за финансиска консолидација и спречување на 
инфлацијата. 

8.3. Банките ќе го запрат давањето на нови кредити за 
обртни средства на производствените организации на 
здружен труд кои по кој и да било основ држат залихи на 
готови производи, освен залихи од производство за извоз 
и сезонските залихи во чие кредитирање учествува при-
марната емисија. 

8.4. Ќе се предложи закон за претворање на кратко-
рочните кредити на народните банки на републиките и на 
Народната банка на Војводина дадени на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка - во долгороч-
ни кредити за намените за дополнително кредитирање на 
извозот на опрема, бродови и изведување на инвестицио-
ни работи во странство. 

8.5 На Југословенската банка за меѓународна економ-
ска соработка ќе и се обезбеди, од средствата на поттикну-
вање на работите за извоз, регрес на дел од каматата на 
кредитите што таа банка им ги дава на банките за допол-ј 
ннтелно кредитирање на извозот на опрема, бродови и из-
ведување инвестициони работи во странство на кредит. 

Во првото тримесечје на 1986 година ќе се предложи 
нов закон за Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка врз основа на кој ќе се приспособи ста-
тусот на оваа банка и ќе се засилат нејзините банкарски 
функции во економската соработка со странство. 

8.6. Со самоуправна спогодба на банките, која ќе се 
склучи до крајот на февруари 1986 година, ќе се насочат 
средствата на деловното банкарство (62 млрд. динари) за-
ради обезбедување кредитирање на извозот на опрема и 
бродови и изведувањето инвестициони работи на кредит, 
кои се насочуваат преку Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка. Ако самоуправната спогодба 
не се склучи во предвидениот рок, со прописите на репуб 
ликите и на автономните покраини ќе се насочат предви 
дените средства за овие намени. Истовремено, врз основа 
на соодветниот договор на републиките и на автономните 
покраини, кој би бил потпишан до крајот на март 1986 го 
дина, ќе се обезбеди долгорочно насочување на средства^' 
за овие намени. ј 

8.7. Под контрола на монетарно-кредитната полити 
ка ќе се стават сите парични текови и ќе се спречат сите не 
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регуларни текови на емисијата на пари, при полна контро-
ла над спроведувањето на законските прописи и на финан-
сиската дисциплина. 

8.8. Во 1986 година нема да се стеснуваат селективни-
те намени, со тоа што ќе се зголемува учеството на банки-
те и на организациите на здружен труд во финансирањето 
на селективните намени од примарната емисија во соглас-
ност со јакнењето на репродуктивната способност, при ис-
товремено давање поголема поддршка на остварувањето 
на општа монетизацја на хартиите од вредност. 

9. Ќе се извршат промени во системот и политиката 
на даноците и придонесите и ќе се прошири примената на 
прогресивното и диференцираното оданочување заради 
јакнење на економската, развојната и социјалната функци-
ја на даноците. 

Во согласност со Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација и со Општествениот план на Југослави-
ја за периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година ќе се 
пристапи кон потемелни измени на системот и политика-
та на даноците и придонесите. 

9.1. Со даночната политика (диференцирани стапки, 
разни даночни олесненија и даночни ослободувања) ќе се 
поддржува побрзиот развој на определени дејности и дру-
ги задачи на развојот во 1986 година, а посебно производ-
ството за извоз и производството кое посуштествено ја ра-
ционализира потрошувачката на суровини и енергија, на-
малувањето на другите трошоци, подоброто користење на 
капацитетите и подигањето на техничко-технолошкото 
ниво, реализацијата на заедничките програми за произ-
водство и извоз од значење за целата земја, програмите во 
областа на малото стопанство и туризмот и трговијата со 
прехранбени производи. 

9.2. Ќе се испитаат можностите за укинување или на-
малување на општинскиот или републичкиот данок на 
промет. Истовремено, треба да се прошири и зголеми ода-
ночувањето на приходите од имот, од стопанска дејност и 
од други извори на приходи на населението врз основа на 
прогресивни стапки на данокот, во зависност од економ-
ската моќ на населението. 

9.3. Во првиот квартал на 1986 година ќе се донесе до-
говор за заедничките основи за финансирање на општите 
општествени и на заедничките потреби за периодот од 
1986 до 1990 година. 

9.4 Ќе се оспособат стручните служби и ќе се засили 
контролата на надлежните органи задолжени за спроведу-
вање на даночната политика и примената на санкции за 
утврдените прекршоци. 

10. Во рамките на политиката на стекнување и распо-
редување на доходот и на чистиот доход и на распределба 
на средствата за лични доходи, со организирање на 
здружениот труд, како и со синхронизирани економски 
мерки и активности односно со содејство на сите фактори 
за зголемување продуктивноста на трудот, производство-
то и ефикасноста на стопанисувањето, треба да се создава-
ат материјални и други услови за пораст на реалните лич-
ни доходи и за подигање на општото ниво на животниот 
стандард на работните луѓе и граѓаните, при истовремено 
остварување поголем обем на средствата за акумулација. 

10.1. Согласно со растежот на производството, врабо-
теноста и продуктивноста на трудот на општествениот 
сектор, масата на реалните лични доходи на стопанството 
ќе се зголеми за околу 2,5%, а по вработен за околу 0,5%, 
што е во согласност со растежот на продуктивноста на 
трудот. Личните доходи на работниците надвор од мате-
ријалното производство ќе го следат движењето на лични-
те доходи на стопанството по стапка што ќе ја овоз-
можуваат расположивите материјални средства, земајќи 
ја предвид и ефикасноста од спроведувањето на договоре-
ните програми за работа. Пензиите и другите примања по 
основ на здравственото и социјалното осигурување и со-
цијалната заштита ќе го следат движењето на личните до-
ходи, со што се обезбедува зачувување на нивната реална 
вредност и извесно зголемување на реалниот стандард. 

10.2. Со доследна примена на Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распоредувањето 
на доходот и чистиот доход и во распределбата на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците на СФРЈ и со примена на соодветни општестве-
ни договори на републиките и на автономните покраини и 

самоуправни спогодби на организациите на здружен труд 
за стекнување и распределба на доходот според резулта-
тите од трудот, ќе се воспостави поголема меѓузависност 
на личните доходи и остварените резултати на трудот из-
разено во доходот, на личните доходи и продуктивноста 
на трудот, како и на личните доходи и акумулацијата 
спрема просечно користените деловни средства ќе дејству-
ва врз мотивираноста на работниците за поефикасно ко-
ристење на општествените средства, поголемо производ-
ство и доход. 

Со разработка на соодветните основи и мерила за 
распределба на личните доходи во организациите на 
здружен труд треба да се обезбеди личните доходи на вра-
ботените работници во производството да растат сразмер-
но со растежот на производството и извозот односно на 
продуктивноста на трудот и доходот. 

10.3 Со политиката на распределба ќе се обезбеди по-
големо вреднување на производствениот и креативниот 
труд и на работата во потешки услови и ќе се создадат ус-
лови реалните лични доходи во организациите на здружен 
труд што постигнуваат позитивни резултати да растат во 
согласност со продуктивноста на трудот и ефикасноста на 
работењето, изразено во доходот. 

11. Во сите организации на здружен труд и други ор-
ганизации, како и во општествено-политичките заедници, 
ќе се обезбедат потребните услови за водење на поактивна 
социјална политика. 

11.1. Самоуправните интересовни заедници и општес-
твено-политичките заедници, посебно општините, со ре-
довни и дополнителни средства, во согласност со начело-
то на солидарност и заемност, ќе водат политика на за-
штита на животниот стандард на категориите население 
со најниски примања. 

11.2. Со зголемување на производството, на продук-
тивноста на трудот и на реалниот доход, како и со поголе-
ма ефикасност на трудот и подобро користење на распо-
ложивите материјални и човечки ресурси, со непрекинато 
зголемување вработувањето, при поголема одговорност 
на сите носители на стопанска активност, ќе се создаваат 
реални можности работниците својата социјална сигур-
ност и сигурноста на своите семејства да је обезбедуваат 
со работа, а со мерките на социјалната политика да се 
обезбедува социјалната сигурност само на оние кои од об-
јективни причини не можат тоа да го сторат со својот 
труд. 

11.3. Со мерки на економската и социјалната полити-
ка, а посебно со усовршување на даночната политика и со 
поголема одговорност на извршителите на даночната по-
литика ќе се отстрануваат и оневозможуваат причините за 
социјални разлики што не се засноваат врз резултати од 
трудот. 

11.4. Средствата на фондовите за заеднички резерви, 
средствата на самоуправните интересовни заедници за 
вработување и средствата на заинтересираните организа-
ции ќе се насочат пред се кон: развивање на новите про-
грами за производство, како и за остварување на мерките 
за економска и социјална сигурност на невработените ра-
ботници, за вработување и преквалификација на работни-
ците, посебно од организациите што се во постапка на са-
нација и ликвидација. 

12. Во областа на финансирањето на општите оп-
штествени и на заедничките потреби ќе се преземат мерки 
за рационализација на сите видови потрошувачка и ќе се 
усогласат со расположивите средства за потрошувачка. 

12.1. Вкупните средства за општи општествени и за-
еднички потреби, освен приходите на буџетот на федера-
цијата и приходите за пензиско-инвалидско осигурување, 
боречка заштита и примања на воените инвалиди, сред-
ствата што се издвојуваат за наука, додатните средства за 
школување, законските обврски што имаат карактер на 
лични примања, регресот за вештачки ѓубрива, средствата 
за заштита на растенијата, за инетервенции и инвестиции 
во стопанството и приходите од населението, ќе растат 
побавно за 5% од номиналниот растеж на доходот на оп-
штественото стопанство. Во рамките на вкупните сред-
ства за тие потреби, приходите од стопанството ќе растат 
побавно од другите приходи' (нестопанство, население и 
ДР). 

Средствата за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди, за премостување на разликите на-
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станати поради различните рокови за уплати и уплатите 
на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, на придонесите на Фон-

% дот на солидароста со неврзаните земји и со земјите во 
развој и за други обврски врз основа на договори на ре-
публиките и на автономните покраини и општествени до-
говори или сојузен закон, ќе растат согласно со прописите 
односно со договорите со кои се регулирани. 

12.2. Во републиките и во автономните покраини со 
селективна политика ќе се обезбеди диференциран растеж 
на средствата за општи општествени и за заеднички по-
треби во рамките на вкупниот растеж предвиден во точка 
11.1. 

12.3. Средствата за општи општествени и за заеднич-
ки потреби во републиките и во автономните покраини ќе 
се усогласат со движењето на доходот на општественото 
стопанство според периодичните пресметки за три, шест и 
девет месеци. Ако во текот на годината тие средства се ос-
тварат над нивото предвидено со Резолуцијата, во репуб-
ликите и во автономните покраини ќе се преземат мерки 
сразерно да се намалат стапките на даноците и придонеси-
те од доходот на организациите на здружен труд и од лич-
ните доходи на работниците. 

12.4. Републиките и автономните покраини на под-
рачјето на општествените дејности ќе преземат мерки за 
измена на соодветните закони и прописи во врска со само-
управното интересовно организирање. Тие промени би 
требало да опфатат рационализација на мрежата на систе-
мот на интересовно организирање, унапредување на рабо-
тата и одлучувањето во тие заедници. 

Сите општествено-политички заедници ќе ги утврдат 
програмите за реализација на оваа задача најдоцна до 
крајот на март 1986 година заради намалување на ^про-
изводствената потрошувачка (општествена режија). 

12.5. Во републиките и во автономиите покраини до 
крајот на I квартал на 1986 година ќе се донесе договор за 
заедничките основи на финансирање на општите општес-
твени и на заедничките потреби за периодот од 1986 до 
1990 година, со кој ќе се обезбеди усогласеност на начинот 
на финансирање на општата и заедничката потрошувачка 
во земјата, единствено следење на потрошувачката и ефи-
касност во спроведувањето на мерките на економската по-
литика. 

12.6. Во областа на образованието треба да се презе-
маат ефикасни мерки за рационализација и модернизација 
на образовниот систем и за подобрување на материјална-
та положба на образовните институции и на вработените 
во нив. 

12.7. Во областа на здравствената заштита активнос-
та мора да се насочи особено кон: побрзо намалување на 
смртноста на доенчињата, поефикасно сузбивање на зараз-
ните и паразитските болести; спречување и сузбивање на 
масовни незаразни болести, причини за инвалидност и ра-
ботна неспособност. Приоритет во развојот нужно е да и 
се даде на примарната здравствена заштита и на создава-
њето услови за што подоследна здравствена заштита во 
работните организации од материјалното производство, 
во месните заедници, како и на осовременувањето на рабо-
тата во стационарните здравствени организации. Ќе се 
обезбеди уредно снабдување со лекови и санитетски сред-
ства, со поголемо потпирање врз сопствените сили. 

13. Со буџетот на федерацијата за 1986 година, кој ќе 
биде искажан во два посебни дела; 

- дел за финансирање на Југословенската народна ар-
мија и 

- дел за финансирање на другите функции и обврски 
на федерацијата, 

- ќе се обезбеди финансирање на корисниците на бу-
џетот на федерацијата и враќање на дел од обврските на 
федерацијата. 

Во распоредот на средствата на буџетот на федераци-
јата приоритет ќе му се даде на финансирањето на Југос-
ловенската народна армија, за што ќе бидат обезбедени 
5,2% од остварениот национален доход на вкупното сто-
панство во 1986 година. 

За финансирање на инвалидско-борсчката заштита и 
воените пензии ќе се обезбедат средства за техушто из-
вршување на обврските според законските прописи. 

Во согласност со законските прописи ќе се обезбедат 
дополнителни средства за недоволно развиените републи-
ки и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

За финансирање на материјалните резерви ќе се обез-
бедат средства во височина од 2% од вкупните изворни 
приходи на Буџетот на федерацијата за 1986 година, како 
и 20% од данокот на промет на кафе од делот што му при-
паѓа на буџетот на федерацијата. 

Средства за другите корисници на буџетот на федера-
цијата ќе се обезбедат во согласност со точка 11.1. од Резо-
луцијата. 

Б. Производство и извоз 
14. За остварување на политиката на јакнење на еко-

номските односи со странство ќе се преземат следните 
мерки и активности: 

14.1. Ќе се продолжи со спроведувањето на политика-
та на реален курс на динарот заради одржување на гло-
балната ценовна конкурентност на домашните производи 
и услуги на нивото достигнато на крајот на 1985 година. 
Сојузниот извршен совет на предлог од Народната банка 
на Југославија ќе ги утврдува рамките на потребното при-
способување на курсот на динарот, во согласност со СОЈУЗ-
НИОТ закон. 

14.2. Извозот динарски ќе се поттикнува преку враќа-
ње на царините и другите увозни давачки, регрес на делот 
од трошоците за транспорт на странските релации, суб-
венции и стимулации, при што нивното релативно ниво ќе 
се намали и селективно ќе се насочува така што да ги по-
ттикнува промените во структурата на извозот со кои се 
остваруваат поголеми економски ефекти. Посебен поттик 
ќе се дава за извоз на земјоделски и прехранбени произво-
ди. 

Поголема доходовна мотивираност на организации-
те на здружен труд што имаат склучени договори за до-
лгорочна индустриска кооперација со партнери од земјите 
од конвертибилното подрачје и од земјите со кои е догово-
рен клириншки начин на плаќање ќе се постигнува и со ос-
лободување од плаќањето царина и увозни давачки во сог-
ласност со одредбите на член 50 од Царинскиот закон. 

14.3. Организациите на здружен труд, нивните асоци-
јации, банките и научните институции ќе ги интензивира-
ат сопствените мерки и активности за успешна реализаци-
ја на програмите за извоз на стоки и услуги, посебно на 
конвертибилното подрачје. 

14.4. Организациите на здружен труд, кои со своите и 
со заедничките програми за развој, производство и извоз 
подолгорочно остваруваат значаен извоз, ќе бидат под-
држани со соодветни мерки на развојната и економската 
политика, првенствено ако се извезува на конвертибилно-
то подрачје и ако со тие работи се остварува позитивен де-
визен ефект. 

14.5. Стопанската комора на Југославија, стопански-
те комори на републиките и стопанските кокори на авто-

; номните покраини ќе предлагаат критериуми за порацио-
нална организација и унапредување на работата на тргов-
ската мрежа во земјата и во странство. 

14.6. Со вкупната активна економска политика ќе се 
осигури најголем дел од стопанството да биде доходовно 
заинтересирен за извоз, така што во извозот да може да 
остварува доход најмалку на нивото што се остварува на 
домашниот пазар. ,Притоа, ќе се поддржува планираната 
валутна и регионална структура на извозот. 

14.7. Политиката на увозот ќе биде во функција на 
зголемување на предвиденото производство и извозот, а 
во согласност со платнобилансните можности на земјата. 
Приоритет ќе има увозот на суровини и други репродук-
циони материјали наменети за производството за извоз на 
конвертибилното подрачје. Со предвидениот увоз на опре-
ма ќе се поддржува, пред ед, модернизацијата и проширу-
вањето на капацитетите за извоз и во таа функција ната-
мошниот техничко-технолошки развој. Со увозот на сто-
ки за широка потрошувачка ќе се обезеди подобра снабде-
ност на домашниот пазар, а во тие рамки на туристичката 
побарувачка, како и позитивно влијание врз квалитетот, 
асортиманот и цените на домашното производство. 

14.8. Организациите на здружен труд во 1986 година 
можат да склучуваат договори за увоз на опрема од коњ 
вертибилното подрачје во височина од 31% од пресметана 
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та амортизација за опремата за 1985 година и во височина 
од 7% од остварениот извоз на конвертибилното подрачје 
во 1985 година. 

14.9. Ќе се овозможи вршењето на компензациони и 
други специфични работи со странство, увоз заради извоз, 
работи на извоз со наплата во стоки, како и развивање на 
повисоки форми на долгорочна производствена соработка 
и кооперација со земјите во развој и со други земји, во 
функција на остварувањето поурамнотежена размена на 
стоки и услуги. Ќе се поттикнува основањето и работата 
на царинските зони. 

Во рамките на компензационите работи ќе се овоз-
можи првенствено извозот на производи чиј пласман е 
отежнат на странските пазари. Притоа, предност ќе им се 
даде на оние производи со чиј извоз, по па пат на компен-
зација, се овозможува увоз на производите што се значај-
ни за снабдување на домашната репродукција и пазарот. 

Стоковната размена со соседните земји која се врши 
во согласност со склучените меѓудржавни аранжмани 
може да достигне 20% од вредноста на стоковната размена 
со одделната земја (размената според бесцаринските лис-
ти не е вклучена во оваа рамка). 

Извозот и увозот на стоки според меѓународните са-
емски компензациони работи ќе се врши според утврдени-
те стоковни листи во рамките на спогодбите помеѓу Сто-
панската комора на Југославија и соодветните странски 
органи. 

Во рамките на Секциите на Стопанската комора на 
Југославија ќе се формираат извозно-увозни пулови и кон-
зорциуми на организациите на здружен труд и банките за-
интересирани за соработка со партнери од земјите во раз-
вој. Ќе се продолжи со стимул аџијата на извозот во овие 
земји, меѓусебното кредитирање на стоковната размена, 
трансферот на технологија, заедничкото производство и 
заедничкото настапување на трети пазари по работи на из-
возот, увозот и изведувањето инвестициони работи и, во 
тие рамки, ќе се користат можностите што ги даваат раз-
личните видови компензациони, паралелни, бартер и 
слични работи, доколку се од заеднички интерес. 

14.10. Ќе се овозможи набавка на бродови и авиони 
на хипотекарен кредит, со обврска со нивното користење 
да се остварува девизен прилив најмалку во вредноста на 
отплатата на кредитот. Ќе се овозможи и набавка на авио-
ни на кредит, преку врзани работи на извоз на југословен-
ски стоки. Кај увозот на опрема од поголема вредност по 
правило треба да се обезбеди соодветен извоз на домашни 
стоки. 

14.11. Со мерките за царинска и вонцаринска заштита 
ќе се создаваат услови за поповолен увоз на стоки намене-
ти за производството на стоки и услуги за извоз на конвер-
тибилното подрачје. 

14.12. Со мерките на текуштата економска политика 
ќе се поддржува и ќе се стимулира економски оправданата 
и рационална супституција на увозот. 

14.13. Ќе се поттикнува девизниот прилив од работ-
ниците на привремена работа во странство и поинтензив-
но ќе се насочува во малото стопанство, земјоделството и 
за станбена изградба. 

14.14. Од странските кредити првенствено ќе се ко-
ристат нови кредити кај Меѓународната банка за обнова и 
развој, меѓународните финансиски корпорации, Европска-
та инвестициона банка, ЕУРОФИМА, Европскиот фонд за 
реинтеграција, кај владите и владините агенции. Овие 
средства ќе ги користат организациите на здружен труд 
кои треба да придонесат за побрзо остварување на развој-
ните цели (модернизација на ЈЖ, изградба на автопат, из-
градба на енергетски објекти, за истражување на енергет-
ски суровини), со структурно приспособување и поголема 
извозна експанзија на стопанството, за зголемување на 
вработеноста во стопански недоволно развиените и изра-
зито миграционите подрачја, како и за побрзо вработува-
ње на повратниците од странство. 

14.15. Средствата на Меѓународната банка за обнова 
и развој, врз основа на критериумите што се утврдени со 
сојузен закон, ќе се користат и за модернизација и изград-
ба на објекти на инфраструктурата и како една од форми-
те на поддршка за побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и на САП Косово. 

14.16. Финансиски кредити во 1986 година ќе се зема-
ат во странство само заради ликвидност на земјата во пла-

ќањата спрема странство и за финансирање на определени 
програми, сето врз основа на посебни сојузни закони. 

14.17. По исклучок, заради навремено извршување на 
фиксните и гарантираните обврски спрема странство и 
одржување на потребното ниво на девизните резерви 
можат во странство да се користат краткорочни кредити. 

Нивото на краткорочниот долг на овластените банки, 
утврдено со Проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија за 1986 година и со Одлуката на Сојузниот извршен 
совет, овластените банки ќе го распоредат меѓусебно, 
сразмерно со нивното учество во вкупните плаќања во 
конвертибилни валути во 1985 година. Височината на 
краткорочниот долг на овластените банки на 31 декември 
1985 година овластените банки ќе ја распоредат меѓусебно 
на одделните банки во текот на првото тримесечје од 1986 
година според овој критериум. 

14.18. Ќе се продолжат активностите заради средно-
рочно репрограмирање на обврските спрема странство, во 
согласност со политиката за нормализирање на екстерна-
та ликвидност. 

14.19. Во согласност со сојузниот закон ќе се под-
држуваат заедничките вложувања на странски лица во до-
машни организации на здружен труд од значење за произ-
водството, извозот и за забрзување на технолошкиот раз-
вој, согласно со заедничката политика на развојот утврде-
на со Општествениот план на Југославија. 

14.20. Политиката на девизните резерви ќе се води та-
ка што да ја осигурува ликвидноста во меѓународните 
плаќања, со тоа што нивото на девизните резерви кај ов-
ластените банки и кај Народната банка на Југославија да 
се одржува на ниво на двомесечните плаќања во конверти-
билни девизи. 

Народната банка на Југославија ќе им поднесува на 
Сојузниот извршен совет и на Собранието на СФРЈ месеч-
но информација, а тримесечно извештај за користењето на 
текуштите и на постојаните девизни резерви со кои ракува 
Народната банка на Југославија. 

Сојузниот извршен совет ќе го утврди кварталното 
ниво на девШните резерви и за тоа ќе го извести Собрани-
ето на СФРЈ. 

14.21. Со измени и дополненија на соодветните акти 
ќе се ослободат односно ќе се намалат царинските и вон-
царинските давачки на увозот на опрема за неразвиените 
општини на СР Србија надвор од териториите на САП, на 
начин како што е регулирано тоа за стопански недоволно 
развиените републики и за САП Косово. Со измени и до-
полненија на соодветните акти ќе се ослободи од плаќање-
то царина и други увозни давачки увозот на опрема што 
не се произведува во земјата за организации на здружен 
труд во општините погодени од земјотресот на Копаоник. 

15. Во индустријата, енергетиката и другите дејности 
на производството, организациите на здружен труд ќе до-
несат програми за подигање на квалитетот на производ-
ството и услугите, посебно за намалување на материјални-
те трошоци по единица на производ, користење на капа-
цитетите, како и за поуспешно приспособување кон поос-
трените извозни барања. Со мерки на економската поли-
тика ќе се олесни и ќе се поттикнува таквото приспособу-
вање и ќе се создаваат услови за стабилно и континуирано 
снабдување на текуштата репродукција со суровини, реп-
роматеријали, резервни делови, енергија и енергетски го-
рива, за да се обезбеди остварување на предвидената стап-
ка на растеж на индустриското производство. 

15.1. Со Енергетскиот биланс на Југославија за 1986 
година треба да се утврди, во функција на поставените це-
ли на развојот, обемот и структурата на производството, 
потрошувачката и обемот на увозот на основни енергет-
ски производи, како и потребните мерки за реализација на 
Енергетскиот биланс. Ќе се обезбеди рамномерно и под 
еднакви услови снабдување на југословенскиот пазар со 
нафтени деривати, петрохемиски производи и кокс. 

На девизниот пазар, во согласнозст со законот, ќе се 
обезбедуваат девизни средства за увоз на предвидените ко-
личини на нафта, нафтени деривати, јаглен за коксирање и 
кокс, за транзит и складирање на гас, увоз на нуклеарно 
гориво, електрична енергија која недостига, како и на ре-
зервни делови и репродукционен материјал неопходни за 
работа на енергетските капацитети и за истражување и ек-
сплоатација на енергетските суровини. Заради обезбедува-
ње на девизните средства што недостигаат ќе се извезува" 
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ат само сезонските вишоци на енергија и енергетски суро-
Зици., 

Ќе се преземат соодветни мерки за натамошно подо-
брување на економската положба на електростопанството 
и за обезбедување рамноправен третман на сите видови 
енергија. 

15.2. Со остварување на политиката на платниот би-
ланс и со мерките на економската политика ќе се поттик-
нува реализацијата на заедничките програми за зголему-
вање на производството и извозот, посебно на конверти-
билното подрачје, заради што ќе се дава приоритет во 
обезбедувањето на потребните девизни средства за пред-
видениот увоз на суровини, репроматеријал и опрема што 
не се произведуваат во земјата. 

15.3. Со кредитно-монетарните, девизните и царин-
ските поттикнувања и олесненија ќе се поддржува поефи-
касното вклучување на домашната машиноградба и бро-
доградба во производството на шински возила и бродови 
и во производството на опрема за енергетските и суровин-
ските капацитети (во прв ред опрема за рудниците за јаг-
лен), како и опрема за заштита на човековата средина, и ќе 
се стимулира развојот на современите технологии насоче-
ни кон валоризација на јагленот како најзначаен домашен 
енергетски ресурс (облагородување, сушење, гасификаци-
ја, и др.). 

15.4. Отворањето на нови и модернизацијата на по-
стојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња на 
нафта и гас ќе се поттикнува на начинот утврден во Оп-
штествениот договор за мерките за поттикнување на отво-
рањето на нови и модернизацијата на постојните рудници 
за јаглен и на експлоатационите полиња на нафта и гас, со 
тоа што ќе се елиминира обезвреднувањето на издвојува-
њата за овие намени. 

16. Во областа на земјоделството со соодветни мерки 
на развојната и економската политика треба да се обезбе-
ди подобрување на економската положба на производите-
лите на земјоделски производи, а посебно: 

16.1. Во спроведувањето на политиката на селектив-
ни и диференцирани каматни стапки предност ќе му се да-
ва на земјоделското производство, имајќи ја предвид осо-
беноста на неговиот производствен процес. Ќе се пред-
ложат начин и извори на средства за бенефицирање на ка-
матите во земјоделството. 

16.2. Ќе се зајакне политиката на поттикнување на из-
возот на земјоделски и прехранбени производи, а особено 
долгорочните извозни аранжмани и ќе се овозможи посло-
боден извоз и увоз на овие производи. 

16.3. Во првиот квартал ќе се донесе општествен до-
говор за развој, изградба и поефикасно користење на сис-
темите за одводнување и наводнување и за обезбедување 
финансиски услови за таа намена. Ќе се утврдат заеднички 
програми за развој на производството и извозот на храна 
во рамките на системот Дунав-Тиса-Дунав и други систе-
ми, што ќе се поддржи со мерките на кредитната полити-
ка. 

16.4. До крајот на јануари ќе се донесе закон со кој ќе 
се основа фонд и ќе се обезбедат постојани и стабилни из-
вори на средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. Ќе 
продолжи регресирањето на вештачки ѓубрива најмалку 
на досегашното ниво, а ќе се воведат регреси за средства 
за заштита на растенијата и за сортно семе. 

16.5. Ќе се унапреди општествено организираното 
производство и развојот на општествено-економските од-
носи со стопанствата на земјоделците по пат на заедничко 
планирање, обезбедување потребен репродукционен мате-
ријал и средства и сигурност на пласманот на договорено-
то стоковно производство. Ќе се поддржува развојот на 
задругарството и кадровското оспособување на стручните 
служби од областа на земјоделството, ветеринарството, 
агроекономиката и др. 

Во заедничките програми за производство и извоз на 
храна ќе се вклучат и организациите на здружен труд што 
произведуваат репродукциони материјали, големите по-
трошувачи на храна (туристичките организации и др.). 

16.6. Во општествено-политичките заедници треба да 
се осигураат пазарни стоковни резерви на пченица, пчен-
ка, шеќер, масло за јадење и протеинска добиточна храна, 
како и месо, така што да се оствари што побргу нивото на 
минималните резерви предвидени во општествениот план. 
Со Програмата на сојузните стоковни резерви ќе се ут-

врди формирањето и единственото функционирање на па-
зарните резерви на земјоделски и прехранбени производи, 
со предлог на изворите на средства за финансирањето на 
тие резерви. 

16.7. Во првото тримесечје ќе се склучи Договорот за 
развој на агроиндустриското производство на ридско-пла-
нинското подрачје, со кој ќе се утврдат посебни мерки на 
економската политика за поттикнување на побрзиот раз-
вој на агроиндустриското производство на ова подрачје. 
Ќе продолжи реализацијата на програмите на резерви на 
месо во жив добиток. 

16.8. До крајот на март ќе се донесе договор за осно-
вите на заедничката земјишна политика. Ќе се преземат 
активности и ќе се обезбедат мерки за уредување на зем-
јишните површини, за ограничување на измената на наме-
ните на земјоделското земјиште, за спречување на парце-
лизацијата и узурпацијата, за ширење на површините во 
општествено организираното производство и др. 

16.9. Во првото полугодие ќе се донесе закон за осно-
вите на режимот на водите и ќе се усвои единствена про-
грама на мерки за спречување на загадувањето на водоте-
ците во земјата, со посебни мерки за спречување на загаду-
вањето на реката Сава. 

17. Во областа на сообраќајот ќе се преземат посебно 
следните мерки: 

17.1. Со посебен договор на републиките и на авто-
номните покраини и на другите субјекти, што треба да се 
склучи паралелно со донесувањето на заедничкиот план 
на организациите на здружен труд здружени во Заедница-
та на југословенските железници, а најдоцна до крајот на 
март 1986 година, ќе се утврдат критериумите, начинот и 
обврските на учесниците во финансирањето на изградбата 
и модернизацијата на објекти на инфраструктурата во 
железничкиот сообраќај. 

17.2. Со монетарно-кредитната политика, со полити-
ката на цените, со намалување на царините и другите 
увозни давачки на увозот на опрема што не се произведу-
ва во земјата и со здружување на труд и средства ќе се соз-
дадат услови за изградба, набавка и модернизација на ка-
пацитетите од заеднички интерес во железничкиот и ПТТ 
сообраќај. 

17.3. Ќе се поттикнува учеството на домашни превоз-
ници во транспортот на стоки од нашата надворешно-
трговска размена. 

17.4. Ќе се издвојува надоместот за патишта во ма-
лопродажната цена на нафтените деривати и ќе се обезбе-
дат други извори за потребите на одржувањето и изград-
бата на патиштата и повлекување на средства од меѓуна-
родните кредити за изградба на патишта. 

17.5. Ќе се овозможи привремен увоз и закуп на тран-
спортни средства за превоз во меѓународниот сообраќај. 

17.6. Со мерките на економската политика и со други 
активности ќе се поттикнува модернизацијата и развојот 
на капацитети за поголем обем на услуги во меѓународни 
от сообраќај и врските заради зголемување на девизниот 
прилив од сообраќајот и туризмот. 

17.7. Ќе се преземат мерки и активности за подобрЈ 
самоуправна организираност на железницата и ПТТ и зз 
навремено донесување заеднички планови на организаци 
ите на здружен труд здружени во Заедницата на југослс 
венските железници и заеднички план на организациите н; 
здружен труд здружени во Заедницата на југословенскит 
ПТТ и, врз таа основа, ќе се спроведат сите потребни 
можни мерки за реализација на овие планови. 

17.8. Ќе се заострат мерките на контрола и ќе се oci 
гури поголема безбедност на луѓето и заштита на имото 
во сите видови сообраќај. 

18. Со соодветни мерки на економската политика, го 
себно на даночната и царинската, ќе се придонесе за созд 
вање на поповолни материјални услови за развој на сре, 
сгвата за јавно информирање, првенствено на информ 
тивно-политичките гласила. 

19. Во областа на туризмот, заради суштествено зг 
лемување на девизниот приход и на странската туристи 
ка потрошувачка, треба да се преземат следните мерки 
активности: 

19.1. Ќе се предложи поттикнувањето на туристичв 
те услуги, при определени даночни ослободувања. НавЈ 
мено ќе се издвојат и средства за општа туристичка v 
формативно-пропагандна дејност спрема странство 
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што соодветен дел на средства да се издвои за покритие на 
трошоците на таа дејност во странство. Треба да про-
должи продажбата на гориво за бензински бонови на 
странски туристи. 

19.2. Заради остварување на што поголем промет на 
производи и услуги во туризмот, како и за поголемо насо-
чување на девизите во општествените текови и сузбивање 
на незаконитиот промет на девизи, во туризмот треба и 
понатаму да се поттикнува плаќањето на туристички услу-
ги и стоки преку динарски чек на Народната банка на Ју-
гославија. Ќе се создоваат услови за зголемен интерес на 
странските туристи со динарски чек на Народната банка 
на Југославија да купуваат стоки во Југославија и да се за-
јакнува вклучувањето на трговијата во туристичката пону-
да. 

19.3. Неопходно е да се поттикнува развојот на туриз-
мот преку разни форми на поврзување и деловна соработ-
ка на самостојните угоситетли и другите услужни сервиси 
и домаќинствата со организациите на здружен труд од ту-
ристичкото стопанство. 

Со економските мерки треба да се поттикнува по-
врзувањето на туристичкото стопанство и другите дејнос-
ти, а посебно на земјоделско-прехранбениот комплекс за-
ради обезбедување снабденост и поголема понуда на про-
изводи и стоки на туристичкиот пазар. 

Со приспособување на производството, со проширу-
вање а подобар квалитет на производите и со нивно насо-
чување на туристичките пазари, ќе се создаваат услови за 
зголемување на вкупната туристичка потрошувачка. 

19.4. Продолжување на туристичката сезона е нужно 
да се обезбедува со применуување на пониски стапки на 
основниот данок на промет на масло за горење за загрева-
ње на хотели и други угостителски објекти, со користење 
на школските распушти, со поактивна обработка на специ-
фичната туристичка побарувачка која не е ограничена на 
определени годишни времиња и временски услови (кон-
гресен туризам, бањско-рекреативен туризам и др.). Ќе се 
донесат и прописи за утврдување и следење на девизната 
реализација на организациите од турисичкото стопанство 
и на девизниот прилив на туризмот од аспекти на платни-
от биланс., 

19.5. Ќе се преземат и други економски мерки и ак-
тивности за реализација на стратегијата на забрзан развој 
на странскиот туризам, а посебно мерки на кредитната по-
литика, поттикнување на поголемо ангажирање на сред-
ства на населението и заеднички вложувања со странски 
партнери. 

20. Во областа на малото стопанство ќе се преземаат 
мерки на економската политика и други активности за не-
гов побрз и посестран развој, како дејност од значење за 
вкупниот развој на стопанството, за порационално рабо-
тење и поголемо вработување 

20.1. Ќе се создадат законски услови за насочување на 
средства на граѓаните во стопанските текови. Организаци-
те на здружен труд врз основа на законот ќе ги утврдат ус-
ловите за ангажирање на лични средства на граѓаните за-
ради проширување на материјалната основа на трудот и 
вработувањето. 

20.2. Со даночната и кредитната политика, како и со 
други мерки, општествено-политичките заедници и банки-
те ќе поттикнуваат: (1) активирање на неискористените 
општествени основни средства за отворање нови капаци-
тети на малото стопанство и (2) поврзување на самостој-
ниот личен труд со здружениот труд, преку разни форми 
на кооперација и деловна соработка. Ќе се засилат актив-
ностите за сузбивање на отпорите спрема развојот на ма-
лото стопанство во сите средини. Ќе се создаваат поста-
билни и поповолни услови за набавка и увоз на опрема на 
носителите на личен труд со средства во сопственост на 
граѓани. 

Со политиката и условите за кредитирање на разво-
јот на малото стопанство банките приоритетно ќе го по-
ттикнуваат финансирањето на програмите што се заснова-
ат врз здружување на труд и средства во рамките на орга-
низациите на здружен труд и меѓу организациите^ на 
здружен труд и носителите на личен труд, како и програ-
мите на производствено^ и Услужното занаетчиство. 

20.3. Во општините и во другите општествено-поли-
тички заедници ќе се унапредат прописите со кои се уреду-
ваат условите и критериумите за основање и работа на ор-
ганизациите, самостојните дуќани и договорните органи-

зации на здружен труд од дејностите на малото стопан-
ство, вклучувајќи го и личниот труд со средства во соп-
ственост на граѓани. 

Заради развој на самоуправните општествено-еко-
номски односи, со мерките на економската политика ќе се 
поттикнува развојот на задругарството во малото стопан-
ство и во услужните дејности. 

21. Заради оживување на станбената изградба и по-
брзо решавање на станбените прашања, нужно е да се 
обезбеди спроведувње на Општествениот договор за ут-
врдување на заедничките елементи на станбената и кому-
налната политика. Ќе продолжи постепеното зголемување 
на станарините, со КОЈ ќе се обезбедуваат средства за 
амортизација и одржување на станбените објекти, при суб-
венционирање на трошоците за домување на домаќин-
ствата со понизок доход. 

21.1. Поголемото ангажирање на лични средства на 
работните луѓе и на граѓаните во решавањето на станбе-
ните потреби и долгорочното штедење за стан ќе се по-
ттикнуваат со мерките на економската политика, со зем-
јишната и даночната политика на општините, како и со 
поголемо насочување на средствата за заедничка потро-
шувачка на организациите на здружен труд и развој на 
станбеното задругарство. Притоа, општините ќе ја рацио-
нализираат организацијата и функционирањето на само-
управните интересовни заедници за домување и на кому-
налните организации. Истовремено, мора да се обезбеди 
побрзо и поефикасно трошење на наменските средства за 
станбена изградба. 

21.2. Ќе се поттикнува изградбата на станови за па-
зар, покрај другото по пат на доделување локации на гра-
дежните организации. 

21.3. До крајот на март 1986 година неопходно е да се 
усогласат републичките и покраинските прописи за еви-
дентирање на вложувањата во станбена изградба преку 
Службата на општественото книговодство, за да се обезбе-
ди следење на тие вложувања. 

22. Согласно со правците и критериумите на развој-
ната политика утврдени во Општествениот план на Југос-
лавија од 1986 до 1990 гоина во областа на инвестициите 
неопходно е со зголемување на ефикасноста на инвестици-
ите да се забрза завршувањето на инвестициите во тек, 
вклучувајќи и запирање и ликвидација на инвестициите 
што немаат перспектива и врз селективна основа да се по-
ттикнува вложувањето во заедничките програми за произ-
водство и извоз, во модернизацијата и отстранувањето на 
тесните грла во производството. 

22.1. Неопходно е да се изврши остра селекција на ин-
вестициите и нивно пренасочување во вложувања што 
обезбедуваат побрзо приспособување кон барањата на из-
возот и структурни промени со доследна примена на ос-
новните развојни критериуми утврдени во Општествени-
от план на Југославија. Врз таа основа треба да се запира 
натамошното опаѓање на инвестиционата активност и да 
се преземаат мерки и активности за нејзин растеж, соглас-
но со развојната политика утврдена во општествениот 
план на Југославија, како и со мерките и активностите за 
финансиска консолидација на стопанството, банките и 
другите корисници на општествени средства. 

22.2. Со селективно насочување на кредитниот потен-
цијал и со поповолни услови за кредитирање, а при до-
следна примена на економските критериуми при оценува-
њето на инвестиционите проекти од страна на банките, ќе 
се поддржува реализацијата на инвестиционите програми 
врз основните правци на развојот утврдени со среднороч-
ниот план. 

22.3. Врз основа на зголемување на штедењето на гра-
ѓаните, посебно на средствата на работниците на привре-
мена работа во странство, треба да се обезбеди насочува-
ње на тие средства за производство и за услужни намени 
во општествениот и индивидуалниот сектор. 

22.4. Потребно е да се обезбеди ефикасна постапка за 
давање мислења за економската и општествената оправ-
даност на намеруваните инвестиции, како и функционира-
њето на единствениот систем на информирање за инвести-
циите за целата земја. 

22.5. Во 1986 година ќе се ограничуваат ^стопански-
те инвестиции, освен во станбената изградба. 

22.6. Општествено-политичките заедници ќе обезбе-
дат нивните функции во областа на инвестициите да се 
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сведат во уставни рамки, заради што ќе се изменат соод-
ветните прописи. Истовремено, ќе се поттикнува јакнење-
то на процесот на здружување на труд и средства, посебно 
за реализација на заедничките програми за производство 
и извоз, како и на програмите за самоуправно здружување 
на труд и средства меѓу организациите на здружен труд од 
стопански развиените со организациите на здружен труд 
од стопански недоволно развиените републики и од САП 
Косово. 

В. Вработеност и продуктивност на трудот 
23. Доследно мораат да се спроведуваат програмите 

за продуктивно вработување на сите нивоа на одлучување 
и општествено организирање во согласност со Општестве-
ниот договор за основите на заедничката политика во об-
ласта на вработувањето и нивното остварување во СФРЈ. 
Ќе се подготват нови проекти за продуктивно вработува-
ње врз долгорочна основа и во ни^ ќе се ангажираат сред-
ствата од самопридонесите, заем '.. и од другите видови 
собирање средства. 

23.1. Селективно треба да им се намалуваат обврски-
те по основ на даноците и придонесите на доходот и на 
личните доходи на оние организации на здружен труд кои 
со своите производствени програми обезбедуваат продук-
тивно ново вработување на работници и воведуваат пове-
ќесменска работа при поефикасно користење на општес-
твените средства. 

23.2. Со кредитната политика на банките и на други-
те финансиски институции треба да се обезбедат обртни 
средства, под поповолни услови на кредитирање, за раз-
војните програми на оние организации на здружен труд во 
кои се зголемува производството, продуктивноста и изво-
зот и се создава простор за ново поголемо продуктивно 
вработување, за примена на нова технологија и воведува-
ње на работа во повеќе смени. 

23.3. Најдоцна до половината на годината треба да се 
донесат соодветни договори и измени во прописите, со 
кои ќе се уредат: критериумите за рационално, селективно 
и општестевно-економски оправдано скратување на ра-
ботното време на работниците во отежнати услови и на 
работите штетни за здравјето заради подобро користење 
на општествените средства и воведување на повеќесмен-
ска работа; единствениот систем на информации од ова 
подрачје заради пореално усогласување на кадровските 
потреби и можностите за реализација на развојните про-
грами во целата земја и мерките за преквалификација и 
повторно вработување на работниците од организациите 
на здружен труд што го стеснуваат обемот на вработенос-
та и што се ликвидираат. Републиките и автономните по-
краини ќе преземаат мерки и ќе создаваат услови за пого-
лема подвижност и организираност во вработувањето во 
целата земја. 

Во организациите на здружен труд треба да се утврди 
состојбата и да се обезбеди меѓусебна информираност за 
производствените средства, по вид и функција, што не се 
користат и врз основа на тоа да се преземаат соодветни 
активности за нивно ефикасно користење и за подготовка 
на нови производствени програми заради зголемување на 
вработеноста. 

24. Со мерките на економската политика решително 
треба да се поддржуваат организациите на здружен труд 
кои ја зголемуваат продуктивноста на трудот тргнувајќи 
од: утврдените програми за рационализација на потрошу-
вачката на суровини и енергија; новите програми проек-
тирани врз растежот на продуктивноста на трудот и вове-
дувањето современи техничко-технолошки постапки; реа-
лизацијата на програмите за зголемување на користењето 
на капацитетите; реализацијата на заедничките програми 
за производство и извоз врз основа на специјализација и 
поделба на трудот и други релевантни критериуми. Сто-
панската комора на Југославија, стопанските комори на 
републиките и стопанските комори на автономните покра-
ини ќе ги интензивираат активностите во оваа област, а 
особено врз развојот на основите и мерилата (стандарди-
те) на трошоците И потрошувачката. 

24.1. Во сите организации на здружен труд е неопход-
но да се разработат стимулативни услови заради подига-
ње на индивидуалната продуктивност на трудот, еконо-
мичноста, иновациската дејност и др. и оваа основа да се 
вклучи во пресметката на личниот доход на работниците. 

24.2. Најдоцна до крајот на март 1986 година треба 
да се разработат, во согласност со соодветните договори, 
основите и мерилата за продуктивноста на трудот во ор-
ганизациите на здружен труд, за да се врзе растежот на 
личните доходи на адекватен начин за продуктивноста на 
трудот и да се вградуваат мотивационите фактори во по-
литиката на распределбата. 

24.3. Согласно со заедничката стратегија и со полити-
ката на научен и техничко-технолошки развој на Југосла-
вија, нужно е да се обезбедат стимулативни услови за реа-
лизација на научноистражувачките проекти, посебно на 
заедничките потфати од значење за целата земја. Потреб-
но е да се прошири, во однос на 1985 година, одобрување-
то на даночни и други олесненија за оваа дејност, како и 
додатните вложувања во организациите на здружен труд 
кои за тоа имаат материјални услови. 

Посебно ќе се преземаат мерки и ќе се поттикнува ко-
ординацијата и насочувањето на научниот и технолошки-
от развој во СФРЈ и ќе се иницираат заеднички проекти во 
истражувањето и технолошкиот развој. 

25. До крајот на 1986 година треба да се склучи оп-
штествен договор за елементите на заедничката политика 
и за критериумите за заштита на животната средина и 
уредување на просторот и да се пристапи кон изработка 
на заеднички стандарди и нормативи за одделни елементи 
на животната средина. 

Ќе започне реализацијата на Програмата за санира-
ње на квалитетот на водите на реката Сава и ќе се презе-
маат други мерки и активности согласно со Општествени-
от план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 годи-
на. 

IV. ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО 

26. Ќе се продолжи остварувањето на политиката на 
побрз развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и најбрз развој на САП Косово. Тој развој ќе се оства-
ри, пред сб, со потпирање врз сопствените сили, со поефи-

касно стопанисување и со јакнење на процесот на 
здружување на труд и средства заснован врз заедничките 
интереси и цели и врз политиката на развојот утврдена со 
среднорочниот план. 

26.1. Ќе се продолжи поттикнувањето на развојот на 
стопански недоволно развиените подрачја со здружување 
на труд и средства врз доходовни основи и врз заеднички-
те интереси на организациите на здружен труд од сите ре-
публики и автономни покраини, со средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини, со дополнителни средства од буџетот на феде-
рацијата за финансирање на општествените и други 
служби, со странски средства и со други поттикнувачки 
мерки. 

26.2. Забрзувањето на процесот на самоуправно 
здружување на труд и средства ќе се поттикнува со соод-
ветни мерки на општествено-политичките заедници кои ќе 
обезбедат примена на тие мерки и следење на ефектите од 
нивното спроведување и со одобрување кредити од банки-
те под најповолни услови. 

Републиките и автономните покриани, до крајот на 
мај 1986 година, ќе донесат договор за здружување на 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година, во кој ќе се утврдат економските и други мер-
ки за забрзување на самоуправното здружување на труд и 
средства и отстранување на административните и други 
пречки што го отежнуваат процесот на здружување. 

26.3. Ќе се овозможи неопходен увоз на резервни де-
лови и специфична опрема што не се произведуваат во 
земјата, за објектите што се реализираат со здружување на 
труд и средства, како и соодветни царински и други олес-
ненија при увозот. 

26.4. Во рамките на финансиската консолидација на 
стопанството и на банките во републиките и автономните 
покраини и во земјата како целина, зависно од степенот на 
^ликвидноста на стопанството и на банките во стопански 
недоволно развиените републики и во САП Косово и од 
материјалните можности до крајот на април 1986 година 
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ќе се предложат соодветни мерки на економската полити-
ка. 

26.5. До крајот на јануари 1986 година, Сојузниот из-
вршен совет ќе ја разгледа можноста за одлагање на от-
платите на ануитетите на СР Македонија и СР Црна Гора 
по кредитите на Фондот на федерацијата што втасуваат 
во периодот од 1986 до 1990 година. 

26.6. За поттикнување на најбрзиот развој на САП 
Косово ќе се преземат и следните мерки: 

- ќе се одложи враќањето на ануитетите на САП Ко-
сово по кредитите од Фондот на федерацијата што втасу-
ваат во 1986 година и ќе се предложи одлагање на втасани-
те ануитети на Фондот на федерацијата од 1982, 1983, 1984 
и 1985 година; 

- ќе се извршат договорените мерки организациите 
на здружен труд во САП Косово да ги намират фиксните и 
гарантираните обврски по странските кредити; 

- ќе се овозможи увоз на кредит на определени дело-
ви на опрема и резервни делови за инвестиционо одржува-
ње, суровини и репроматеријали заради завршување на 
реконструкцијата и целосно активирање на крупните ин-
вестициони објекти значајни за развојот на земјата и на 
САП Косово; 

- ќе се обезбедат царински и други увозни олесненија 
за увозот на опрема и резервни делови што не се произве-
дуваат во земјата, за објекти во енергетиката, обоената ме-
талургија и земјоделството. 

26.7 До крајот на март 1986 година Сојузниот из-
вршен совет ќе предложи, а Собранието на СФРЈ до кра-
јот на 1986 година ќе донесе одлука за критериумите, по-
казателите и граничните вредности за определување на 
степенот на стопанската развиеност на републиките и ав-
тономните покраини врз основа на која ќе се утврди кои 
републики и автономни покраини ќе се сметаат како сто-
пански недоволно развиени во периодот по 1990 година. 

26.8. До крајот на април 1986 година ќе се донесе До-
говор, за посебните мерки за остварување на политиката 
на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 
1990 година. 

V. ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА СР СРБИЈА НАДВОР ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА САП 

27. Во согласност со среднорочниот план ќе се презе-
мат соодветни активности и мерки на развој на економ-
ската политика за запирање на релативното заостанување 
во стопанскиот развој на територијата на СР Србија над-
вор од териториите на САП. Сојузниот извршен совет, во 
роковите утврдени со планот и со оваа резлуција ќе пред-
ложи, а Собранието на СФРЈ ќе ги донесе предвидените 
мерки и ќе го обезбеди нивното извршување. 

VI. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

28. Тежиштето на активноста за јакнење и развивање 
на општонародната одбрана и општествената самозашти-
та ќе биде во реализацијата на приоритетните задачи ут-
врдени со среднорочниот план за развој. Заради тоа, ќе 
продолжи јакнењето и борбеното оспособување на воо-
ружените сили, како и натамошниот развој на другите 
компоненти на системот на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита. Ќе се забрза техничката и 
вкупната модернизација на Југословенската народна ар-
мија. Ќе се обезбедат стабилни извори за финансирање на. 
ЈНА и на целиот систем на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита во утврдените рамки. 

28.1. Ќе се преземат мерки заради јакнење на одбран-
бената способност на југословенското стопанство и нама-
лување на неговата техничко-технолошка и друга завис-
ност од странство. 

28. 2. Ќе се засилат мерките и активностите за само-
заштита на сите субјекти на системот на општествената 
самозаштита против непријателското дејствување, појави-
те на криминалитет и отуѓување на општествен имот. Во 
1986 година ќе се применуваат поефикасни мерки за за-
штита од пожари, од загадување на водите и од други не-
погоди. 

29. Во наменското производство тежишни задачи се 
рационалното извршување на обврските во согласност со 
потребите на развојот и опремувањето на вооружените си-
ли на СФРЈ и на општонародната одбрана. 

За остварувањето на овие задачи: 
- со економски мерки ќе се поттикнува развојот и 

производството на суровини и репродукциони материја-
ли, специфични технологии и опрема. Ќе се обезбеди при-
оритетно снабдување со суровини и репродукциони мате-
ријали; 

- со мерки на кредитната политика ќе се создаваат 
поволни услови за кредитирање на наменското производ-
ство; 

- со мерки и активности на развојната и економската 
политика ќе се поттикнува остварувањето на програмите 
за преориентација и заработување на наменското произ-
водство. 

Републиките и автономните покраини со годишните 
плански документи ќе предвидат и свои мерки за оствару-
вање на програмите за развој на наменското производ-
ство. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 650 
28 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Методи Антов, с. р. 

969. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 

став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а во врска со член 54 од Законот за осно-
вите на системот на стоковните резерви и за сојузните сто-
ковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84), Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 
декември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната ди-

рекција за стоковни резерви за 1986 година бр. 03-500/1, 
што го донесе Советот на Сојузната дирекција на 4 декем-
ври 1985 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 

Собрание на СФРЈ, 

АС бр. 670 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Илијаз Муртеши, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор) 

д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р. 
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970. 

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југолсавија, а во врска 
со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 21 декември 1985 година и 
на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 
За член на Советот на федерацијата се избира Драги 

Стаменковиќ, од СР Србија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 683 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илкјаз Куртеши, с.р. 

971. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 

1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 13 од Законот за извршува-
ње на Буцетот на федерацијата за 1986 година, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 27 декем-
ври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТО. 
ЛАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Средствата за нестопански инвестиции, утврдени 

во Буџетот на федерацијата за 1986 година во износ од 
8.000,000.000 динари, се распоредуваат на следниве корис-
ници: 

Реден 
број Корисник и намена Динари 

1 2 3 

1. Собрание на СФРЈ 
- набавка на опрема неопходна за ра-

бота на стручните служби 1^0,000.000 

2. Сојузен извршен совет 
- учество на федерацијата во изград-

бата на свечениот салон на аерод-
ромот „Београд" 45,000.000 

- работи врз приклучувањето на Му-
зејот на топлотен извор и работи 
врз Стариот музеј (Меморијалниот 
центар „Јосип Броз Тито") 30,000.000 

Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки 
- довршување на објектите предвиде-

ни со закон - 85,000.000 

- неопходна поправка на зградите на 
нашите дипломатско-конзуларни 
претставништва во странство 

4. Сојузен секретаријат за внатрешни 
работи 
- модернизација на службата 
Институт за безбедност 
- модернизација на службата 

5. Сојузен секретаријат за правосудство 
и организација на сојузната управа 
Завод за информатика на сојузните 
органи 
- модернизација на службата 

6. Сојузен секретаријат за информации 
- изградба и модернизација на тех-

ничката база на Радио Југославија 

7. Сојузен секретаријат за сообраќај и 
врски 
- инвестициони работи и набавка на 

опрема и технички средства за регу-
лација на Дунав од Белград до ју-
гословенско-унгарската граница 

- модернизација на Установата за 
одржување на внатрешните пловни 
патишта 

- модернизација на Установата за 
одржување на поморските пловни 
патишта 

Сојузна управа за контрола на лета-
њето 
- модернизација на службата 
Сојузна управа за радиоврски 
- модернизација на службата 

600,000.000 

600,000.000 

250,000.000 

50,000.000 

700,000.000 

3. Сојузен секретаријат за надворешни 
работи 

8. Сојузен комитет за труд, здравство и 
социјална заштита 
- за привремено безбедно сместување 

на радиоактивни отпадни материи 

9. Сојузна управа на царини 
- модернизација на службата 
- учество во изградбата на гранични-

от премин Градина 
- учество во изградбата на гранични-

от премин Дојран 

10. Сојузен завод за меѓнародна научна, 
просветно-културна и техничка сора-
ботка, 
- модернизација на службата 

И. Сојузен хидрометеоролошки завод 
^ модернизација на службата 

12. Сојузен завод за стандардизација 
- модернизација на службата 

13. Сојузен завод за патенти 
- модернизација на службата 

14. Сојузен завод за мери и скапоцени ме-
тали 
- модернизација на службата 

15. Архив на Југославија 
- поправка на зградата 

200,000.000 

100,000.000 

250,000.000 

1.500,000.000 

100,000.000 

146,000.000 

800,000.000 

200,000.000 

140,000.000 

20,000.000 

150,000.000 

20,000.000 

10,000.000 

54,000.000 

20,000.000 
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16. Сервис за давање услуги за потребите 
на репрезентација на сојузните органи 
- отплата на ануитети за две дизел-

-локомотиви и набавка на опрема 

17. Авиосервис на сојузните органи 
- за продолжение на работите врз 

адаптацијата на хангарот и за на-
бавка на опрема 

18. Управа на деловните згради на сојуз-
ните органи 
- поправка и адаптација на деловните 

згради 

19. Автосервис на сојузните органи 
- за изградба на натстрешник и други 

инвестициони потреби 

20. Служба за работи на преведувањето 
- модернизација на службата 

21. Црвен крст на Југославија 
- санација на деловната зграда 

Станбена изградба на сојузните орга-22, 
ни и сојузните организации 

50,000.000 

100,000.000 

300,000.000 

50,000.000 

40,000.000 

220,000.000 

.000,000.000 

2. Средствата утврдени под реден број 22 точка 1 на 
оваа одлука ќе се користат за извршување на Програмата 
за прибавување на станови за потребите на сојузните орга-
ни во периодот од 1986 до 1990 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 700 
27 декември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р. 

972. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5. и на член 286 

став 2 точка 2. од Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот 
за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 
и 61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 28 декември 1985 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1986 ГОДИНА 
1. Со заедничката емисиона и парична политика и со 

заедничките основи на кредитната политика во 1986 годи-
на ќе се поттикнува остварувањето на основните цели на 
економската политика утврдени со Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 годи-
на (во натамошниот текст: Резолуцијата за 1986 година), а 
во согласност со Долгорочната програма за економска 

стабилизација. Заедно со соодветните други мерки на еко-
номската политика, со монетарно-кредитната политика 
ќе се обезбеди потребното забавање на растежот на моне-
тарните агрегати заради остварување на предвиденото 
движење на домашната побарувачка и намалуваање на 
стапката на инфлацијата. Во тие рамки ќе се влијае врз ос-
тварувањето на зголемен растеж на производството, пред 
се врз побрзиот растеж на производството и подготвува-
њето на стоки и услуги за извоз и на извозот, врз зголему-
вањето на производството, залихите и резервите на основ-
ни земјоделски и прехранбени производи и на заедничките 
програми за производство и извоз од значење за целата 
земја. Ќе се поттикнува реализацијата и на другите прио-
ритети на развојот утврдени во Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. 

2. Заради остварување на целите и задачите од точка 
1 на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната по-
литика ќе се обезбеди паричната маса да може да се зголе-
ми до 43,0%, а нето домашната актива на сите банки, без 
ефектот од промените на курсот на динарот, до 16,5%, во 
што порастот на вкупните динарски пласмани на банките 
до 38,0%, во однос на нивната состојба на ден 31 декември 
1985 година. 

Ако остварениот пораст на номиналниот општествен 
производ во текот на годината отстапува за повеќе од 5 
процентни поени од порастот планиран на почетокот од 
годината, Сојузниот извршен совет, по истекот на секој 
квартал, најдоцна до крајот на наредниот месец по исте-
кот на кварталот, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ 
усогласување на стапките на растежот од став 1 на оваа 
точка, така што тие стапки на растежот на монетарно-
-кредитните агрегати да бидат и понатаму во функција на 
остварувањето на предвидениот растеж на производство-
то и на политиката за економска стабилизација. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика што 
ги спроведуваат Народната банка на Југославија, народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини, како и Со деловната политика на банките, 
ќе се обезбеди усогласување на обемот и динамиката на 
порастот на паричната маса, на нето домашната актива и 
на динарските пласмани на банките во текот на годината, 
во согласност со рамките од став 1 на оваа точка, водејќи 
притоа сметка за сезонските потреби на организациите на 
здружен труд. 

3. Заради обезбедување средства потребни за финан-
сирање на тековната репродукција, а во рамките на тоа 
посебно за приоритетните намени, со прописите и мерки-
те на монетарно-кредитната политика, како и со деловна-
та политика на банките во 1986 година, ќе се обезбеди: 

1) во деловната политика на банките да имаат прио-
ритет пласманите на банките за финансирање на тековна-
та репродукција, а пред се: за извоз на стоки и услуги на 
конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се оства-
рува во рамките на заедничките програми за производ-
ство и извоз, за извоз во рамките на долгорочната произ-
водствена кооперација, како и за извоз на стоки и услуги 
на клириншкото подрачје што се остварува според меѓу-
државните аранжмани, за производство и подготвување 
на стоки и услуги за извоз, за производство, залихи и ре-
зерви на основни земјоделски и прехранбени производи, 
за производство на енергија, на енергетски суровини, на 
други суровини и репродукциони материјали со кои се 
супституира увозот, како и за продажба, односно купува-
ње на домашна опрема, бродови, шински возила и за про-
изводство и залихи на вештачки ѓубрива; 

2) побрз пораст на инвестиционите кредити на банки-
те во основни средства, за приоритетите утврдени со Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 година; 

3) пласманите на банките за станбена изградба да 
можат да се зголемат до височината на порастот на собра-
ните средства наменети за таа изградба, со тоа што банки-
те кај кои порастот на тие пласмани е поголем од собра-
ните средства наменети за таа изградба да можат тие 
пласмани да ги зголемат најмногу до височината на по-

' растот на инвестиционите пласмани на банките во основ-
ни средства за приоритетите, во смисла на одредбата под 
2 од овој став; 

4) инвестиционите пласмани на банките за изградба 
на објекти за водоснабдување што се неопходни заради 
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спречување на растројствата во снабдувањето на градови-
те со вода и пласманите на банките за комунална изградба 
што непосредно се врзани за изградбата на станови, како 
и пласманите на банките за инвестиции од средствата со-
брани заради остварување на политиката за вработување 
да можат да се зголемуваат до височината на порастот на 
инвестиционите пласмани на банките за приоритетите, во 
смисла на одредбата под 2 од овој став. 

При утврдувањето на приоритетите на пласманите 
на банките, во смисла на став 1 одредба под 1 од оваа точ-
ка, ќе се уважува сезонскиот карактер на вложувањата во 
тие приоритети, а посебно во производството, залихите и 
резервите на земјоделски и прехранбени производи. 

4. Во согласност со политиката од точка 3 на оваа од-
лука, Народната банка на Југославија ќе пропише ограни-
чување на обемот и динамиката на порастот на нето до-
машната актива и на пласманите на банките во 1986 годи^ 
на во рамките утврдени со оваа одлука. Во спроведување-
то на оваа одлука нема да се изземаат од обврската за 
ограничување пласманите на банките за одделни намени, 
со тоа што, во согласност со политиката на приоритетите 
од точка 3 став 1 одредба под 1 од оваа одлука, ќе се ут-
врдат различни стапки на порастот за одделни видови 
пласмани, ако се оцени дека е тоа неопходно заради пое-
фикасно остварување на задачите на монетарно-кредитна-
та политика. Притоа, со мерките на монетарно-кредитна-
та политика, како и со деловната политика на банките, ќе 
се обезбеди политиката за ограничување на инвестициони-
те кредити во основни средства да се утврди во согласност 
со политиката предвидена во точка 3 став 1 одредба под 2 
од оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, об-
врската за ограничување на порастот на пласманите нема 
да се применува врз: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу 
до височината на остварениот прилив за тие намени, во 
согласност со законот и со другите прописи, врз пласма-
ните за кредитирање на извозот на опрема и бродови и из-
ведување на инвестициони работи во странство на кредит 
- до височината на средствата примени во 1986 година за 
таа намена од Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка и врз кредитите ШЈТО се даваат од сред-
ствата што меѓународните или националните финансиски 
институции или одделни земји ги одобруваат заради по-
ттикнување на побрзиот развој на вработеноста и врабо-
тувањето на повратниците од работа во странство; 

2) инвестиционите кредити на банките што ги при-
дружуваат пласманите од постојаните средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини - во делот што се формира со здружување на 
трудот и средствата на организациите на здружен труд и 
врз инвестиционите кредити на банките во кои учествува-
ат кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМА, како и врз пласманите на банките за финан-
сирање на објектите за одржување на Универзијадата во 
1987 година во Загреб и врз кредитите на банките за увоз 
на слабови и старо железо наменето за преработка за из-
воз, со тоа што порастот и на тие пласмани може да се ог-
раничи ако порастот на вкупните пласмани биде оствару-
ван над рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука. 

Покрај пласманите од став 2 на оваа точка, врз кои 
по иклучок не се применува обврската за ограничување од 
став 1 на оваа точка, ограничувањето на порастот на нето 
домашната актива нема да се применува и врз девизните 
кредити што банките ги даваат од средствата на кредити-
те на Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзи-
ните афилијации, на Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМА. 

5. Примарната емисија ќе се користи за регулирање 
на потребниот растеж на пласманите на банките и на па-
ричната маса во рамките од точка 2 став 1 на оваа одлука 
и за поврзување на тековите на емисијата со репродукцио-
н и ^ текови на стопанството. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарната еми-
сија ќе се користи за купување на краткорочни преносливи 
хартии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки по работите за купопродажба на стоки и 
вршење на услуги во Југославија, за давање кредити на 
банките врз основа на тие хартии, за поддршка на оства-
рувањето на селективните цели и задачи на монетарно-
-кредитната политика и за давање кредити на банките за 
посебни намени утврдени со закон. 

Во согласност со вкупните рамки на примарната еми-
сија, ќе се подобрат условите за користење на примарната 
емисија за купување на краткорочни преносливи хартии 
од вредност што ги издаваат организациите на здружен 
труд во областа на стопанството и нивните интерни банки 
по работите за купопродажба да стоки и вршење услуги во 
Југославија и за давање кредити на банките врз основа на 
тие хартии. 

Поддршка на остварувањето на селективните цели и 
задачи на монетарно-кредитната политика со примарна 
емисија ќе се врши со монетизација на хартиите од вред-
ност и по пат на кредити врз основа на исправи што ги из-
даваат односно прибавуваат организациите на здружен 
труд во стопанството или нивните интерни банки врз ос-
нова на стоковно-паричните работи на тие организации 
на здружен труд за намените што се утврдени во точка 6 
од оваа одлука, во согласност со критериумите на слек-
тивноста од таа точка. 

Примарната емисија ќе се користи и за давање креди-
ти на банките врз подлога на кредитите што банките им 
ги даваат на граѓаните за станбена изградба, за купување 
станови и за изградба и опрема на занаетчиски работилни-
ци, на земјоделски деловни објекти и на други деловни об-
јекти за вршење на редовните дејности на граѓаните врз 
основа на дефинитивна продажба на девизи од нивните де-
визни сметки и девизни штедни влогови, и тоа под услов 
банките тие кредити да ги дале врз основа на документа-
ција за извршување на овие работи и исплатите во готово 
да не се поголеми од 10% од износот на дадениот кредит. 

Примарната емисија ќе се користи во 1986 година и 
за давање кредити на банките врз обнова на депонирани 
девизи на граѓаните и организациите на здружен труд кај 
Народната банка на Југославија, во согласност со пропи-
сите со кои се регулира тоа депонирање на девизи, како и 
со прописите со кои се регулира прашањето за покритие и 
разграничување на негативните курсни разлики по така 
депонираните девизи, односно во согласност со решенија-
та што по тие работи се утврдени со Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85). 

6. Насочувањето на средствата на организациите на 
здружен труд, на банките и на примарната емисија за по-
требите на побрзиот развој на приоритетните сектори и 
намени, во смисла на оваа одлука ќе се заснова врз следни-
те критериуми на селективноста: 

1) да се поттикнува потрајно поврзување на произ-
водствените, преработувачките и прометните организа-
ции на здружен труд и да се стимулира здружувањето на 
труд и средства врз доходовни односи, како и здружување-
то на средства на учесниците во стоковно-паричните рабо-
ти на единствениот југословенски пазар; 

2) со производството и со подготвувањето на стоки и 
услуги за извоз да се обезбедува континуиран извоз на сто-
ки и услуги, пред се за готово, односно извршување на до 
говорените обврски за извоз на стокџ и услуги, посебно т 
готови производи од повисоки фази на обработка, под ус 
лов организациите на здружен труд да докажат дека про 
изведените стоки се извезени; 

3) посебно да се дава поддршка на реализацијата НЈ 
заедничките програми за производство и извоз на опреде 
лени производи, односно групи производи што Сојузнио' 
извршен совет ги утврдува на предлог од Стопанската ќе 
мора на Југославија; 

4) со извозот на стоки и услуги да се поддржува плас 
манот на производите од домашно производство, односи' 
конкуретиоста на нашите организации на здружен труд н 
странскиот пазар, да се обезбедува внесувањето на девиза 
те во што пократки рокови, пред се од конвертибилнот 
подрачје, и да се остварува реализација на договорите п 
долгорочна производствена кооперација; 
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5) со извозот на стоки и услуги на клириншкото под-
рачје да се обезбедува реализација на меѓудржавните над-
ворешнотрговски аранжмани; 

6) со изозот на стоки и услуги во земјите во развој да 
се остварува политиката за унапредување на пошироките 
економски односи и соработка со земјите во развој; 

7) при производството на земјоделски производи 
приоритет да му се дава на производството на земјодел-
ско-прехранбени производи од општо значење за исхрана-
та и индустриската преработка, утврдени со Резолуцијата 
за 1986 година; 

8) кај залихите и резервите на земјоделско-прехранбе-
ни производи да се обезбедува континуиран процес на 
производството во согласност со динамиката на прера-
ботката и потрошувачката, со тоа што да се оневозможи 
создавањето на прекумерни залихи и вештачки недостиг 
на тие производи на пазарот, односно неосновано зголе-
мување на цените. 

9) да се обезбедува континуирана снабденост на сто-
панството со најосновните енергетски суровини, посебно 
со нафта, природен гас, јаглен за коксирање и јаглен за по-
требите на термоелектраните; 

10) да се обезбедува континуитет на производството 
и пласманите производи на домашна опрема, бродови и 
шински возила со поддршка на продажбата односно купу-
вањето на тие производи на кредит во земјата, а особено 
на производите од повисоки фази на обработка, кои се 
произведуваат по порачка во големи парчиња или во по-
себни серии, за чие производство е потребен подолг пери-
од, а со чија преработка во земјата се супституира увозот. 

Во согласност со критериумите од став 1 на оваа точ-
ка, во 1986 година примарната емисија ќе се користи, и 
тоа: за извоз на стоки и услуги, за производство и подгот-
вување на стоки и услуги за извоз; за производство, зали-
хи и резерви на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер и 
маслодајни култури (вклучувајќи ја и сојата), сурово мас-
ло, озирова арпа и ориз; за организирано гоење на доби-
ток (говеда, свињи, овци и живина); риби, месо во ладил-
ници, млеко и млечни производи од домашно производ-
ство, тутун, грозје и вино во винарски визби во општестве-
ниот сектор и јаболка во ладилници; за производство и 
залихи на минерални ѓубрива; за залихи на јаглен; за про-
дажба односно купување на домашна опрема, бродови и 
шински возила на кредит во земјата и за увоз на најважни-
те производи (суровини) од земјите во развој и од други 
земји на определени валутни подрачја. 

Со мерките на монетарно-кредитната политика во 
1986 година ќе е обезбедат поповолни услови за користење 
на примарната емисија за извоз на стоки и услуги, посебно 
на конвертибилното подрачје, за производство, залихи и 
резерви на основни замјоделски и прехранбени производи 
и за увоз на слабеви и старо железо наменети за преработ-
ка за извоз. 

Здружените средства на организациите на здружен 
струд што се обезбедуваат со самоуправна спогодба или 
со други соодветни акти во текот на производството, во 
согласност со став 1 на одредбата под 1 од оваа точка, 
можат да претставуваат основа за користење на примар-
ната емисија за производство за кое е извршено здружува-
ње на средствата. 

Пресметка на вредноста на производството и залихи-
те на земјоделски и прехранбени производи од став 2 на 
оваа точка, заради утврдување на височината на учество-
то на примарната емисија во пласманите на банките, ќе се 
врши во согласност со определувањата во Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. 

7. Средствата на општествено-политичките заедници 
депонирани кај народните банки на републиките и кај на-
родните банки на автономните покраини ќе се насочуваат 
во согласност со кредитната политика на републиките и 
на автономните покраини која се утврдува во согласност 
со заедничките основи на кредитната политика од оваа од-
лука и со прописите за спроведувањето на таа политика, 
со тоа што да се обезбеди тие пласмани да се движат во 
границите на расположливите средства. 

Со кредитната политика на републиките и на авто-
номните покраини ќе се преземаат и соодветни мерки и 
активности за поттикнување на здружувањето на трудот и 
средствата врз доходовни односи на единствениот југос-
ловенски пазар. 

8. Заради повикување на здружувањето на трудот и 
средствата и намалување на кредитните односи во стопан-
ството, организациите на здружен труд, како основачи на 
банките, со самоуправните општи акти и со деловната по-
литика на банките, во согласност со целите и задачите на 
политиката на развојот утврдена со Резолуцијата за 1986 
година, ќе ги утврдат условите за поефикасно остварување 
на здружувањето на трудот и средствата врз доходовни 
основи на единствениот југословенски пазар. 

9. За да се остварат целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се 
должни, согласно со законот, во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила rta оваа одлука, да спроведат по-
стапка за самоуправно спогодување заради: 

1) обезбедување средства за дополнително кредити-
рање на извозот на опрема и бродови и изведување на ин-
вестициони работи во странство на кредит преку Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработка; 

2) обезбедување средства за кредитирање на про-
дажбата, односно купувањето на домашна опрема, бродо-
ви и шински возила во земјата на кредит. 

Заради остварување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика, како и заради остварување на 
кредитната политика на републиките и автономните по-
краини, банките ќе поведуваат иницијатива и за склучува-
ње на други договори и самоуправни спогодби. 

10. Во согласност со политиката на каматните стапки 
утврдена со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година и со Резолуцијата за 1986 годи-
на, каматнике стапки ќе се усогласуваат со очекуваната 
стапка на инфлацијата. Во текот на годината усогласува-
њето на каматните стапки ќе се врши според остварените 
движења на цените. 

Каматните стапки на банките, во смисла на став 1 од 
оваа точка, ќе се усогласуваат на динарските ненаменски 
орочени депозити на граѓаните и на стопанството. 

Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја ќе се усогласува, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, со 
тоа што каматните стапки на пласманите од примарната 
емисија за определени приоритетни намени ќе се утврду-
ваат диференцирано на пониско ниво во однос на ескон-
тната стапка. 

На девизните депозити на граѓаните и на девизните 
штедни влогови банките ќе плаќаат камата по каматните 
стапки во земјата на домицилната валута, зголемена за со-
одветната стимулација. 

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла 
на оваа точка, банките ќе поведат постапка за склучување 
на самоуправна спогодба на банките за политиката на ка-
матните стапки. 

11. Заради јакнење на финансиската дисциплина и 
обезбедување на својата ликвидност, банките се должни, 
со својата деловна политика, да обезбедат првенство во 
намирувањето на обврските спрема странство, да обезбе-
дат уредно плаќање на обврските во земјата и да презема-
ат ефикасни мерки за наплата на сите овои побарувања во 
рокот на нивното втасување. Заради тоа банките во спро-
ведувањето на својата деловна политика, ќе обезбедат 
пласмани да им даваат само на корисниците на општес-
твени средства што ги исполнуваат сите услови за кредит-
на способност и финансиска дисциплина и уредно да ги 
намируваат своите обврски во земјата и спрема странство, 
што настанатите стоковно-парични работи ги обезбедува-
ат со инструменти за обезбедување на плаќањата во смис-
ла на Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корис-
ниците на општествени средства и кои инструментите за-
обезбедување на плаќањата ги издаваат исклучително врз 
основа на вистински настанатите стоковно-парични рабо-
ти. 

Во согласност со став 1 на оваа точка, банките не 
можат: 

1) да примаат орочени депозити ниту да им даваат 
кредити на корисниците на општествени средства и на 
граѓаните кои не ги намириле втасаните обврски по пора-
но дадените кредити и други пласмани; 

2) да примаат орочени депозити и да им даваат кре-
дити за основни средства на организациите на здружен 
труд кои обртните средства не ќе ги обезбедат во соглас-
ност со Законот за обезбедување на обртни средства; 
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3) да им даваат кредити за обртни средства, по која и 
да било основа, на организациите на здружен труд кои 
кредитите за трајни обртни средства за примарната еми-
сија ги користат за основни средства, односно спротивно 
на законот; 

4) да им даваат кредити на организациите на здружен 
труд за покривање на загуби, ако тие организации не ут-
врдиле и не прифатиле санациона програма во согласност 
со Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд; 

5) да им даваат кредити за обртни средства на орга-
низациите на здружен труд кои не го наплатуваат изврше-
ниот извоз на стоки и услуги во согласност со Законот за 
девизното работење и кои држат девизи на сметките во 
странство спротивно на тој закон и на прописите донесе-
ни врз основа на тој закон. 

12. Со мерките на монетарно-кредитната политика и 
со деловната политика на банките ќе се влијае врз оства-
рувањето на општествената контрола на цените. 

Банките не можат да им даваат кредити на организа-
циите на здружен труд и на други корисници на општес-
твени средства за кои надлежниот орган на пазарната ин-
спекција или надлежниот орган за работи на општествена-
та контрола на цените ќе утврди: 

1) дека при формирањето на цените или при утврду-
вањето на елементите за формирање на цените во самоу-
правната спогодба или договор користат монополска по-
ложба или на друг противзаконит начин доведуваат во не-
рамноправна положба друга организација на здружен 
труд, друга самоуправна организација или заедница; 

2) дека држат залихи на стоки заради создавање веш-
тачки недостиг на единствениот југославенски пазар; 

3) дека при формирањето на цените на своите произ-
води и услуги не се придржуваат кон прописите за мерки-
те на непосредна контрола на цените; 

4) дека откупот на основни земјоделски и прехранбе-
ни производи го вршат спротивно на условите утврдени 
во склучените договори за мерките за организиран откуп 
на тие производи; 

5) дека не доставуваат известувања за цените, во 
смисла на член 15 од Законот за системот на општествена-
та контрола на цените. 

Сојузниот извршен совет поблиску ќе ја пропише 
примената на мерките од став 2 на оваа точка. 

Како забрана на кредитирањето, во смисла на точка 7 
став 3 од Резолуцијата за 1986 година, се смета запирање-
то на давањето нови кредити за обртни средства, вклучу-
вајќи го и обновувањето на втасаните кредити, односно 
продолжувањето на нивниот рок за враќање, како и презе-
мањето на мерки за наплата на веќе искористените креди-
ти за тие намени. 

13. Банките не вложат да им даваат кредити на граѓа-
ните по основа на продажбата на девизи на граѓаните, ос-
вен кредити за станбена изградба, купување на станови и 
изградба, купување и опремање на занаетчиски работил-
ници, земјоделски и деловни објекти! и други деловни об-
јекти за вршење на редовна дејност нк граѓаните, и тоа ка-
ко документациони кредити со готовински исплати нај-
многу до 10% од износот на дадениот кредит. 

14. Народната банка на Југославија ќе им го ускрати 
користењето на кредити и други пласмани од примарната 
емисија на банките кои: 

1) не ги исполнуваат пропишаните услови за кредит-
на способност; 

2) во својата деловна политика постапуваат спротив-
но на одредбите на точ. 3, 11, 12 и 13 од оваа одлука; 

3) средствата од наплатениот извоз на стоки и услуги 
на организациите на здружен труд им ги одо,бруваат спро-
тивно на одредбите на Законот за девизното работење и 
на прописите донесени врз основа на тој закон; 

4) не ги извршуваат обврските по самоуправните спо-
годби склучени на ниво на Социјалистичка Федеративна' 
Република Југославија; 

5) не обезбедуваат контрола на наменската употреба 
на средствата; 

6) во пропишаните рокови, своето работење и делов-
на политика не ги усогласиле со Законот за основите на 
банкарскиот и кредитниот систем. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 го-
дина. 
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