
2 

391. 392. 

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 ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РА-
БОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ 

ПАРИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 19 јули 1984 година. 

П бр. 373 
19 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕФЕК-

ТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за вршење на менувачки работи и за про-

метот на ефективни странски пари во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82) во член 12 став 2 по 
зборот: „освен" се додаваат зборовите: „наплата во стран-
ски пресметковни (барирани) чекови, во чекови што гла-
сат на динари". 

Член 2 
Во член 13 по зборовите: „по основа на" се додаваат 

зборовите: „бензиски бонови и". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5) од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и со член 26 
став 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини и по прибавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните со-
вети на собранијата на републиките и на собранијата на 
автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 19 јули 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 

1983 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Фондот на феде-

рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
за 1983 година, што ја донесе Собранието на Фондот со 
својата одлука 02 бр. 99/3-84 од 28 февруари 1984 година, 
и Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
ло развиените републики и автономни покраини за 1983 
година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр.389 

19 јули 1984 година 
Белград _ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Миливое Стијовић, е. р. 

393. 
Врз основа на член 124 став 1 и на член 286 став 2 точ-

ка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 19 јули 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИВА И ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ВО 1984 И 1985 ГОДИНА И ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ СРЕД-

СТВА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за 



Страна 1004 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 јули 1984 

заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за услови 
те и начинот на користење на т е средства, во текстот што 
е утврден на седницата на Одборот на потписниците на 
овој општествен договор, од 18 ју ти 1984 година. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините од името на Собранието на СФРЈ да 
го потпише овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 400 
19 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовиќ, е. р. 

394. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ го разгледуваше Извештајот на Сојузниот из-
вршен совет за остварувањето на политиката на општес-
твено-економскиот развој во 1983 и 1984 година, со проце-
на на можностите за развој во 1985 година, со Анализата и 
придружните материјали и, врз основа на тоа, како и врз 
основа на експозето на потпретседателот на Сојузниот из-
вршен совет, а имајќи ја предвид вкупната расправа во оп-
штеството, врз основа на член 118 од Деловникот на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 19 јули 1984 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
I 

1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го прифаќа Извештајот на Сојузниот из-
вршен совет за остварувањето на политиката на општес-
твено-економскиот развој во 1983 и 1984 година, со проце-
на на можностите за развој во 1985 година, со Анализата и 
придружните материјали, и во основа ги поддржува оце-
ните, ставовите и определувањата од Извештајот, како и 
од експозето на потпретседателот на Сојузниот извршен 
совет. 

Соборот на републиките и покраините оценува дека 
со активностите на стопанските субјекти и на здружениот 
труд во целост, како и на сите општествени фактори, се ос-
тварени определени почетни резултати што се однесуваат 
на: оживувањето на индустриското производство и изво-
зот, намалувањето на трговскиот дефицит, поголемото 
усогласување на потрошувачката со остварениот доход, 
подобрувањето на снабдувањето на стопанството и на на-
селението, постапното приспособување на стопанството 
кон заострените услови за стопанисување, подобрувањето 
на финансиската дисциплина, како и порационалното од-
несување на здружениот труд во распределбата на сред-
ствата за лични доходи и акумулација. 

Меѓутоа, не се стабилизираа позитивните движења, 
па и натаму се пројавуваат негативни трендови во позна-
чајните области на репродукцијата, висока стапка на ин-
флацијата, опаѓање на продуктивноста на трудот, ната-
мошно опаѓање на реалните лични доходи, влошување на 
другите квалитативни фактори на стопанисувањето и др. 
Материјалните услови за развој и натаму се значително 
стеснети, пред се, поради значителните кредитни обврски 
спрема странство. Посебно се големи и имаат тенденција 
на растеж проблемите на инфлацијата и притисоците врз 
растежот на цените. 

Не се преземени, а ни спроведени сите мерки за оспо-
собување на стопанството, а во организациите на здружен 
труд недостигаат непосредни активности заради намалу-
вање на трошоците на работењето, намалување на залихи-
те и ел. за да можат, во условите на висока инфлација и не-
целосни мерки за нејзино забавање посуштествено да се 
ублажат ударите врз зголемувањето на трошоците на ра-
ботењето поради порастот на каматите на кредитите и по-
литиката на реалниот курс на динарот, што се инаку оп-
равдани и нужни мерки на економската политика. Собо-
рот на републиките и покраините оценува дека суштин-
ските завои во стопанисувањето предизвикуваат определе-
ни тешкотии, па и отпори во одделни средини, посебно 
кога станува збор за преиспитувањето на определени пра-
ва на одделни корисници на општествени средства заради 
сведување и задржување во рамките на реалниот доход, 
надминување на многубројните нерационалности во рабо-
тењето, што се последица од субјективниот фактор, како и 
заострување на одговорноста и за донесувањето на делов-
ни одлуки и за остварувањето на вкупната договорно ут-
врдена развојна политика. Во таквите услови се повеќе се 
појавуваат стремежи за да се задржат стекнатите позиции, 
и нужните промени во структурата и квалитетот на стопа-
нисувањето да се одложат за подоцна. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ истакнува дека не се во доволна мера оства-
рени задачите од Првата фаза на Долгорочната програма 
за економска стабилизација и од Антиинфлационата про-
грама, односно дека за нужните структурни усогласувања 
во стопанството што треба да се спроведат во Втората 
етапа од оваа програма, битен услов е доследната реали-
зација на сите задачи од Првата фаза на Долгорочната 
програма. Поради тоа, Соборот на републиките и покраи-
ните смета дека Сојузниот извршен совет треба решител-
Н9 да дејствува на курсот на остварувањето на договоре-
ните промени, односно да иницира и да предлага решени-
ја со кои ќе се поттикнува доследното остварување на оп-
ределувањата што се утврдени со Долгорочната програма 
за економска стабилизација, па би требало да се забрза ак-
тивноста за да можат во текот на ноември оваа година да 
се донесат Законот за основите на системот на планирање-
то, Законот за општествена контрола на цените, Законот 
за вложување средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд, Законот за амортизација на 
основните средства, Законот за финансирање на федераци-
јата, Законот за посебните услови за давање кредити за ин-
вестиции и др. Треба да се донесе и Општествениот дого-
вор за критериумите на инвестирањето и методологијата 
за утврдување на општествено-економската оправданост 
на намераваните инвестиции, Општествениот договор за 
заедничките основи за самоуправно уредување на стекну-
вањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход 
и распределба на средствата за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка во СФРЈ, Општествениот договор за 
обезбедување и користење на девизите за плаќање на при-
оритетниот увоз на определени производи, односно суро-
вини за нивно производство во 1985 година на единствени-
от југословенски пазар и договорите за даночниот систем 
и за основите на даночната политика. Освен тоа, што по-
бргу треба да се донесе програмата за работа и активнос-
ти за остварување на Првата етапа од Долгорочната про-
грама за економска стабилизација во областа на агроин-
дустрискиот комплекс. 

Соборот на републиките и покраините посебно истак-
нува дека е мошне значајно да се преземат дополнителни 
усилби за побрзо и поефикасно договарање и постигање 
согласност за овие и за преостанатите значајни системски 
решенија. 

И 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ оценува дека сегашниве стопански движења и 
односите во општествената репродукција, во целост 
укажуваат дека не треба да се менуваат усвоените цели на 
општествено-економскиот развој до крајот на годинава, 
туку дека треба да се засилат активностите врз нивното 
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доследно остварување. Во општествено-политичките заед-
ници треба да се интензивира преземањето на соодветни 
мерки и активности за да им се овозможи на организации-
те на здружен труд поуспешно да се приспособуваат кон 
барањата на стабилизацијата и навремено да ги извршат 
потребните подготовки за успешно стопанисување во на-
редната година. Во здружениот труд треба да се мобили-
зираат сите сили и резерви за совладување на постојните 
тешкотии и да се создадат услови за натамошен успешен 
развој, посебно за јакнење на квалитативните фактори на 
стопанисувањето. 

1. Не се остваруваат задачите што се утврдени во Ре-
золуцијата за запирање на инфлацијата и движењето на 
цените, и натамошното заострување на овој план ги дове-
дува во прашање определените позитивни резултати што 
се остварени на почетокот од годинава. Тоа бара целосно 
согледување на причините за ваквите движења и итно пре-
земање на ефикасни, пред се, економски мерки на линијата 
на остварувањето на целите и задачите од Долгорочната 
програма за економска стабилизација и од Резолуцијата 
за 1984 година. 

Сојузниот извршен совет и надлежните органи и ор-
ганизации во републиките и во автономните покраини, ка-
ко и во федерацијата и во општините, треба детално да ги 
преиспитаат сите зголемувања на цените и да преземат 
ефикасни мерки заради доследно спроведување на догово-
рената политика на цените, што е утврдена во проекција-
та за оваа година. За ова Сојузниот извршен совет во сеп-
тември ќе му поднесе извештај на Собранието на СФРЈ. 
Заради спроведување на договорената политика на цените 
за оваа година, во случаите на кршење на таа политика, 
треба да се преземаат предимно економски а, по потреба, 
и други мерки, вклучувајќи ја и одговорноста на органите 
и поединците. Треба да се разгледа можноста за донесува-
ње на прописи за оданочување на делот од приходот и до-
ходот што се создава врз инфлаторна основа и врз основа 
на неоправданите разлики во цената. Исто така, треба да 
се запре натамошното кредитирање и да се повлечат кре-
дитите што веќе им се дадени на организациите на 
здружен труд кои не ги почитуваат прописите за цените и 
договорената политика во оваа област и што создаваат за-
лихи на готови производи за да се создаде вештачки не-
достиг на стоки на пазарот. Треба да се обезбеди парична-
та маса, нето домашната актива и пласманите на банките 
според обемот и структурата да бидат во планираните 
рамки. Заради тоа е неопходно надлежните органи да раз-
работат механизми што ќе ја спречуваат неконтролира-
на и ненаменска употреба на емисијата на парите, како и 
сите видови нерегуларна емисија што ја поттикнуваат ин-
флацијата. 

Треба да се преземаат натамошни мерки заради зго-
лемување на учеството на стопанството во располагањето 
со доходот. Заради тоа, треба да се продолжат активнос-
тите за растоварување на стопанството и да се подготви 
дополнителна програма за растоварување, да се преиспи-
таат стапките на придонесите и даноците од гледиштето 
на приспособување^ кон договорениот обем на општата 
и заедничката потрошувачка, како и да се преиспитаат 
правата на сите корисници на буџетот на федерацијата за 
да се доведат соодветните расходи во согласност со ви-
стинските можности на стопанството и на општеството. 

2. Заради поддржување на тенденциите за оживување 
на вкупното производство потребно е да се преземаат ак-
тивности со кои ќе се создаваат услови за побрз развој на 
извозно ориентираните гранки и на гранките што произ-
ведуваат храна, суровини, репродукционен материјал и 
енергија. Покрај тоа, со соодветни усилби на организации-
те на здружен труд и на нивните асоцијации што се насо-
чени кон унапредување на квалитативните фактори на 
стопанисувањето, како и со определување на инвестиции-
те во согласност со приоритетите утврдени со Резолуција-
та, треба да се придонесе во натамошното поттикнување 
на производството. Со поголем извоз треба да се создава-
ат услови за остварување на предвидениот увоз на енер-
генти, суровини, репродукционен материјал и готови про-
изводи, договорени според приоритетот за задоволување 

на репродукционата потрошувачка. Исто така, треба да се 
овозможи договорениот увоз на опрема. 

Посебно треба да се преземат мерки за постигање на 
соодветни спогодби што би придонеле за воспоставување 
на постабилни деловни односи помеѓу производителите 
на суровини и преработувачите и што би ја намалиле по-
требата за извоз на суровини и репродукционен матери-
јал. 

На сите нивоа што побргу треба да се донесе програ-
ма на мерки и активности за берба на доцните посеви, из-
вршување на есенската сеидба и мерки за поорганизиран 
откуп на пченката. Исто така, што побргу треба да се оце-
ни состојбата и да се подготват мерки за отстранување на 
неусогласеноста на цените во земјоделството, особено по-
меѓу цените на пченката и цените на месото, за да може на 
тој начин да се влијае врз стабилизацијата на сточарското 
производство, како и да се преземат мерки за неопходна 
снабденост на земјоделството со ѓубрива, семе, деривати 
на нафта, резервни делови и гуми, како и да се обезбедат 
неопходните средства за предвидениот регрес. 

Заради одржување на континуитетот на производ-
ството и заради стабилизација на пазарот, неопходно е 
што побргу да се донесат мерки за обезбедување на неоп-
ходни резерви на индустриски и земјоделски производи. 

3. Во областа на економските односи со странство 
треба да се преземат мерки за подобрување на структура-
та на извозот, со поттикнување на извозот на производи 
од повисока фаза на преработка, во кои, се вклучени колку 
што е можно повеќе суровини и репродукционен матери-
јал од домашни извори. Во таа смисла, треба да се поттик-
нува договарањето за заедничко производство за извоз за-
ради заедничко стекнување на девизи. Треба да се донесат 
и мерки со кои натаму регионално ќе се насочува извозот, 
посебно во земјите во развој. 

Треба да се преземат сите потребни мерки за зголему-
вање на извозот и приливот на девизи, како и за нивно 
штедење. Заради тоа со кредитните мерки треба да се пре-
земат санкции спрема организациите на здружен труд што 
не ги внесуваат девизите во земјата во роковите како што 
е тоа утврдено со законот. Со доследно остварување на 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство треба да се обезбеди побрзо циркулирање на де-
визите помеѓу репродукционо поврзаните организации на 
здружен труд врз основа на спогодбата за распоредување 
во рамките на општествено признатите репродукциони 
потреби на единствениот југословенски пазар. 

Треба да се преземат мерките што се предвидени со 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство заради обезбедување на функционирањето на 
единствениот девизен пазар и да се преземе се за да се ос-
тварува девизен прилив на девизниот пазар (наплати за 
заеднички потреби, наплати на вишокот на девизите над 
општествено признатите репродукциони потреби и при-
мена на кредитни санкции спрема оние што своите девизи 
ги задржуваат на девизните сметки подолго од 15 дена). 
Неопходно е да се обезбеди спроведување на единствените 
критериуми и на самоуправните спогодби и реализација 
на општествено признатите репродукциони потреби, да се 
извршат измени на општествено признатите репродукцио-
ни потреби во согласност со девизниот биланс и редовно 
да се приспособуваат кон вистинските движења. 

Неопходно е да се усогласат разните форми на рабо-
тење со странство (компензациони работи, малограничен 
промет) со важечките прописи и со утврдената политика. 

Треба да се подготви програма за нормализација на 
екстерната ликвидност од 1984 до 1990 година, со која ќе 
се утврди долгорочната платформа за склучување на пове-
ќегодишни аранжмани со меѓународните финансиски ин-
ституции. 

4. Треба да се продолжи со преземањето на мерки и 
активности во областа на финансиската консолидација на 
стопанството и на банките и другите корисници на оп-
штествени средства и подобрувањето на нивната вкупна 
ликвидност. 

Што побргу треба да се утврди единствен систем за 
разрешување на курсните разлики. Исто така, треба да се 



Страна 1006 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 јули 1984 

предложат и да се преземат неопходни мерки заради зго-
лемување на финансиската дисциплина и регулирање на 
должничко-доверителските односи, порационално корис-
тење на паричните средства и забрзување на нивната цир-
кулација (поширока примена на конгокорентните односи, 
клирингот, компензациите, цесијата и доминацијата). 

Неопходно е да се преземаат натамошни мерки за до-
градба на паричниот, кредитниот и банкарскиот систем, 
во согласност со определувањата од Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. 

5. Треба да се поддржат започнатите процеси со рас-
поредување и распределба на доходот, како и на средства-
та за лични доходи да се создаваат услови за јакнење на 
материјалната основа на трудот, со зголемување на про-
изводството, со намалување на трошоците и со зголемува-
ње на продуктивноста на трудот. Треба да се создадат ус-
лови за спречување на натамошното опаѓање на реалните 
лични доходи. Ограничувањето на инфлацијата е суштес-
твен услов за запирање на падот на реалните лични дохо-
ди. Доследно треба да се спроведуваат прописите за огра-
ничување на исплатата на личните доходи во организаци-
ите на здружен труд што работат со загуби и што не ги 
извршуваат своите должничко-доверителски обврски. Во 
републиките и во автономните покраини, општините и ор-
ганизациите на здружен труд, во врска со тоа е потребно 
да се преземаат неопходни мерки за да се ублажат несака-
ните социјални, економски и политички последици за нај-
загрозените категории на населението. 

6. Треба да се забрза работата врз реализацијата на 
задачите од Општествениот план на Југославија за период 
дот од 1981 до 1985 година, Резолуцијата за општествено-
-економскиот развој и економската политика на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 1984 го-
дина и Долгорочната програма за економска стабилизаци-
ја во остварувањето на политиката за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини. 

Исто така треба да се забрзаат активностите врз реа-
лизацијата на заклучоците на Соборот на републиките и 
покраините што се однесуваат на: проблемите на вработе-
носта и вработувањето во стопански недоволно развиени-
те републики и САП Косово, самоуправното здружување 
на трудот и средствата на организациите на здружен труд 
од развиените и од стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, проблемот на за-
долженоста, загубите и ликвидноста на стопанството во 
стопански недоволно развиените републики и САП Косо-
во и остварувањето на претпоставките за најбрз развој на 
САП Косово. 

Во рамките на политиката за задолжување во 1984 го-
дина, на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово треба да им се овозможи, во согласност со 
режимот на увозот утврден со заедничката девизна поли-
тика, увоз на специфична опрема и на резервни делови 
што не се произведуваат во земјата за објектите што се ре-
ализираат со здружување на трудот и средствата по осно-
ва на делот од постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
наменети за здружување. 

Соборот на републиките и покраините ги задолжува 
надлежните органи, при утврдувањето на Нацрт-резолу-
цијата за општествено-економскиот развој и економската 
политика на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за 1985 година, да ги согледаат условите и 
можностите за развој на стопански недоволно развиените 
републики и САП Косово, а посебно заостанувањето на 
производството, падот на инвестициите и мошне изразе-
ните проблеми на неликвидноста и, врз тие основи, да 
предложат задачи и мерки на економската политика. 

III 
1. Покрај сите овие усилби и мерки што се преземаат 

во текот на оваа година, како и определените позитивни 
резултати, се проценува дека во 1985 година ќе се пренесат 

многу сегашни проблеми, а некои и ќе се заострат. Пред 
се, тоа се: големите обврски спрема странство што втасу-
ваат во 1985 година, тешката финансиска ситуација во која 
се наоѓа стопанството, големиот обем на непокриена по-
трошувачка што се изразува низ големите загуби, дефици-
ти и несклади помеѓу номиналните и реалните големини 
на одделни економски категории, натамошното опаѓање 
на продуктивноста на трудот, на економичноста, рента-
билност и ефикасноста на стопанисувањето, високите 
трошочни притисоци што го отежнуваат порадикалното 
намалување на стапката на инфлацијата, проблемите на 
пореалното и постимулативното вреднување на трудот и 
резултатите од трудот и опаѓањето на животниот стан-
дард, пред се, на населението што живее од лични доходи 
и пензии, зголемувањето на бројот на лицата што бараат 
вработување и др. 

Тежиштето на задачите на тековната економска по-
литика во 1985 година би морало да биде врз: натамошно-
то и посилното оживување на производството, зголемува-
њето на извозот, пред се, на конвертибилното подрачје и 
рационалната супституција на увозот и намирувањето на 
втасаните обврски спрема странство; усогласувањето на 
потрошувачката со расположливите средства; намалува-
њето на инфлацијата; јакнењето на економските критери-
уми и самоуправното регулирање на односите во општес-
твената репродукција; сестрано™ поттикнување на квали-
тетот и ефикасноста на стопанисувањето; зголемувањето 
на учеството на доходот со кој располага стопанството; 
спречувањето на продлабочувањето на социјалните про-
блеми и заштитата на животниот стандард на најзагрозе-
ните категории на населението. Ке се продолжи водењето 
на политиката за побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и за најбрз развој на САП Косово. 
Едновремено, треба да продолжи натамошното јакнење 
на општонародната одбрана и општествената самозашти-
та. 

2. Резолуцијата за општествено-економскиот развој 
на земјата во 1985 година мора да биде подготвена со ак-
тивно учество на организациите на здружен труд, стопан-
ските комори и општите здруженија на стопанството, син-
дикатот и другите субјекти на планирањето, така што си-
те услови за стопанисување за 1985 година треба да бидат 
утврдени до крајот на оваа година. Сојузниот извршен со-
вет, како и сите други органи и организации, својата про-
грама за работа треба да ја приспособат кон овие задачи и 
активности. 

3. Потребно е да се забрза работата врз донесувањето 
на долгорочниот план на Југославија и врз подготовките 
на новите среднорочни планови на сите нивоа и да се обез-
беди тие планови да се подготват и да се усвојат во роко-
вите што се договорени. Тежиштето на овие активности 
мора да биде во организациите на здружен труд и во ни-
вното меѓусебно поврзување во рамките на репродукцио-
ните текови. Стопанските комори и општите здруженија 
треба да ја засилат својата активност, особено што се од-
несува до иницирањето на самоуправното спогодување и 
договарање. Сојузот на синдикатите и Социјалистичкиот 
сојуз треба непосредно да се вклучат во овие активности и 
да придонесат за мобилизирање на работните луѓе и на 
сите творечки сили во реализацијата на овие задачи. Соб-
ранијата на општествено-политичките заедници, во сог-
ласност со нивната улога и задачите, треба да ги развива-
ат потребните активности заради создавање услови и 
можности за утврдување на што поквалитетни планови 
врз самоуправна основа. 

Суштествено е секој носител на планирањето од са-
миот почеток да тргнува од неопходноста развојот во на-
редниот период да се заснова врз определувањата од До-
лгорочната програма за економска стабилизација, однос-
но врз поцелосното потпирање врз сопственити сили и по-
успешното вклучување во меѓународната поделба на тру-
дот со воспоставување на урамнотежени односи во струк-
турата на нашето стопанство, врз посилната самоуправна 
концентрација на општествените средства за клучните 
правци на развојот на стопанството, врз поголемата мо-
билност на акумулацијата и целосното поврзување на си-
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те елементи на економско-технолошкиот, социјалниот, 
просторниот и економскиот развој. 

* 

* * 

Сојузниот извршен совет при подготвувањето, пред-
лагањето и преземањето мерки ќе ги има предвид ставови-
те и мислењата изнесени во расправите во работните тела 
на Соборот и во Соборот, како и во другите органи и ор-
ганизации. 

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

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-116/84-046 
19 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

395. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ ги разгледа Мерките и активностите за развој 
на малото стопанство во функција на остварувањето До-
лгорочната програма за економска стабилизација и Оце-
ните и насоките на Сојузниот извршен совет во врска со 
тоа и, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 19 јули 1984 година, донесе 

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

ето на СФРЈ ги поддржува Мерките и активностите за раз-
вој на малото стопанство во функција на остварувањето 
на Долгорочната програма за економска стабилизација и 
Оцените и насоките на Сојузниот извршен совет во врска 
со тоа и констатира: 

- заостанувањето на малото стопанство претставува 
структурен проблем на развојот на земјата од подолгоро-
чен карактер, а не само моментална потреба и барање за 
совладување на натрупаните економски тешкотии и посеб-
но на проблемот на вработувањето; 

- значењето на малото стопанство за стабилен сто-
пански развој и за развојот во целост, посебно во условите 
на остварувањето на Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација, бара создавање на таква општествена 
клима и општествено-економски услови кои на малото 
стопанство ќе му обезбедат: трајна перспектива за развој, 
како во општествениот така и во индивидуалниот сектор, 
како битен елемент на стопанската структура; намалува-
ње на увозната зависност; зголемување на извозната кон-
курентност на нашето стопанство и вработеноста, како и 
подигање на животниот стандард на населението; 

- последните години се забележуваат позитивни тен-
денции во развојот на малото стопанство, како што се: 
зголемена економска заинтересираност на поголемите ор-
ганизации за соработка со малото стопанство со поинтен-
зивно вклучување на капацитетите на малото стопанство 
во производствените текови на индустријата и зголемува-
ње на супституцијата на увозот; поголема заинтересира-
ност на работните луѓе, особено на работниците што се 

вратиле од привремена работа во странство, да ги 
вложуваат сопствените средства во малото стопанство. 
Овие процеси треба понатаму да се шират и поддржуваат; 

- и покрај значајните резултати постигнати во разво-
јот на малото стопанство во последно време, во однос на 
вкупното стопанство, досегашниот развој на малото сто-
панство во нашата земја е недоволен, така што со своите 
капацитети не може да ги задоволи потребите на стопан-
ството и на населението на сегашниот степен на развие-
носта на земјата. Достигнатиот степен на нашиот матери-
јален развој објективно налага создавање на поразновид-
на, поцелосна и покомплементарна стопанска структура; 
развој на специјализиран© производство; формирање на 
такви производствени погони и други единици што ќе пре-
тставуваат хармонично дополнение на големите индус-
триски и други капацитети и на нивното големо сериско 
производство; поголема вработеност, продуктивност на 
трудот и рационално користење на општествените сред-
сва; создавање на широка мрежа на мали организации кои 
своите производствени и услужни програми поефикасно 
би ги приспособувале кон барањата на пазарот; 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ укажува дека, имајќи ги предвид гореизнесе-
ните констатации е неопходен побрз развој на малото сто-
панство од досегашниот и дека неговото поврзување со 
големите производствени системи и со другото стопан-
ство и неговиот сестран развој, претставува еден од зна-
чајните услови за натамошен квалитативен и квантитати-
вен развој на индустријата и на стопанството во целост. 
Затоа треба да се забрза развојот на производствените и 
услужните капацитети на малото стопанство, на општес-
твениот и индивидуалниот сектор, поголема ориентација 
на големите производствени и трговски организации на 
отворање и диверзификација на мали производствени ка-
пацитети за супституција на увозот на делови, склопови и 
стоки за широка потрошувачка дополнение на асортима-
нот за преработка на секундарните суровини, како и за 
вршење на услуги. 

Заради создавање услови за значително побрз развој 
на малото стопанство во однос на вкупното производство, 
треба да се преземаат мерки на ниво на федерацијата во 
областа на царинската, девизната, надворешнотрговската 
и кредитно-монетарната политика и усогласување на да-
ночниот систем. Во републиките и автономните покраини 
и во општините, неопходно е преземање на мерки и актив-
ности за измени, дополненија и усогласување на прописи-
те за вршење на дејностите со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните и прописите за договорните ор-
ганизации на здружен труд, заради создавање на поголеми 
можности за развој на овие форми на стопанисување, пре-
ку земјишната и даночната политика, обезбедување на де-
ловен простор, поедноставување на процедурата за доби-
вање дозвола за работа и ел. 

Во политиката на развојот на малото стопанство по-
себно внимание треба да му се посвети на изнаоѓањето на 
разни модалитети за остварување на кооперација на голе-
мите производствени организации на здружен труд со ор-
ганизациите и дуќаните на малото стопанство, за пораци-
онално и дополнително користење на општествените ос-
новни средства, ангажирање на средствата во сопственост 
на граѓаните за развој на производствените дејности, за 
поголемо вработување, вклучување на капацитетите на 
малото стопанство во производствените текови на индус-
тријата, зголемување на супституцијата на увозот и ел. 

3. За забрзување на развојот на малото стопанство 
постојат значителни материјални извори, а, пред се, тоа 
се: неискористената или недоволно искористената опрема 
и простор во општествениот сектор и можностите за ан-
гажирање како на динарските, така и на девизните сред-
ства на граѓаните. 

Организациите на здружен труд треба да даваат ини-
цијатива и да бидат основачи на производствени и ус-
лужни погони на малото стопанство и преку разни форми 
на организирање и кооперантски односи да се поврзат со 
малото стопанство од индивидуалниот сектор. 
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За таа цел е неопходно: 
- сите носители на развојот, а посебно организациите 

на здружен труд, да го програмираат развојот на капаци-
тетите на малото стопанство, како дополнение на сопстве-
ните производствени погони, така и пошироко. Врз основа 
на согледаните потреби и можности треба да се составува-
ат конкретни програми за развој на одделни дејности од 
малото стопанство, здружениот труд и личниот труд, со 
утврдување на носителите на реализацијата на програми-
те, изворите на средства и другите услови за остварување 
на тие програми. Со даночната политика и со други по-
ттикнувачки мерки, преку растоварување на доходот на 
стопанството, треба на организациите на здружен труд да 
им се создаваат поповолни услови за вложување во разво-
јот на малото стопанство; 

- со оглед дека организациите на здружен труд од ма-
лото стопанство не располагаат со доволни средства за 
позначителни вложувања и за сопствен развој, да се обез-
бедат и други извори за финансирање: средствата на фон-
довите за развој на неразвиените подрачја, на банките, на 
поголемите организации на здружен труд, на заедниците 
за вработување и друго. 

На организациите на здружен труд од малото стопан-
ство е потребно да им се овозможат поповолни услови за 
кредитирање. Потребно е банките со својата кредитна по-
литика и адекватна организација за собирање и пласман 
на средствата за малото стопанство, како и штедните за-
други, повеќе да се ангажираат за обезбедување средства 
за забрзан развој на малото стопанство; 

- со оглед дека постојат значителни неискористени 
општествени средства на трудот и деловен простор во си-
те области од стопанството, а заради нивното рационално 
користење и зголемување на производството и услугите и 
ново вработување, неопходно е тие средства пошироко и 
дополнително да се користат во малото стопанство; 

- да се обезбедат поповолни услови за поголемо и по-
широко ангажирање на расположливите средства на граѓ-
аните, особено средствата на работниците што се враќаат 
од привремена работа во странство, за да бидат повеќе за-
интересирани да ги вложуваат своите средства во отвора-
ње на дуќан или во договорни организации на здружен 
труд. За таа цел треба да се забрза преиспитувањето на 
пропишаните услови за вршење на занаетчиски и други 
дејности, да се поедностави и да се забрза постапката за 
добивање дозвола за отворање на дуќан или основање на 
договорна организација, доделување на простор или лока-
ција за изградба на деловен простор, да се олесни водење-
то на деловните книги и др. Со селективната даночна по-
литика и со намалувањето на придонесите треба да се сти-
мулира вршењето производствени како и дефицитарни ус-
лужни активности во малото стопанство, и со тоа да се 
создаваат поголеми можности за вработување во оваа об-
ласт; 

- расположливите средства на граѓаните, вклучувајќи 
ги и средствата на работниците што се враќаат од привре-
мена работа во странство, повеќе да се користат преку 
здружување и вложување во организациите на здружен 
труд, заради проширување на материјалната основа на 
здружениот труд за развој на малото стопанство. Со изме-
ни и доградување на соодветните прописи треба да се соз-
дадат услови за да се овозможи здружување на средствата 
на граѓаните во таа смисла; 

- со оглед дека поврзувањето на самостојниот личен 
труд со здружениот труд, преку разни форми на коопера-
ција и деловна соработка, е еден од основните правци на 
развојот на малото стопанство, неопходно е да се уредат 
меѓусебните односи во поглед на плаќањата, како и да се 
донесат соодветни решенија во таа смисла. 

Заради снабдување со увозен репродукционен мате-
ријал и со резервни делови за малото стопанство, посебно 
на она што е наменето за извоз, треба да се создаваат ус-
лови за неговото редовно снабдување. 

Покрај тоа, потребно е да се проучат и да се пред-
ложат решенија за можноста за увоз на опрема за малото 
стопанство што не се произведува во земјата. Треба да се 

преиспитаат пропишаните парични вредности до кои но-
сителите на личен труд можат да вршат увоз на репродук-
ционен материјал и резервни делови за потребите на 
вршењето на дозволената дејност со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓаните. 

- дефицитарноста на кадрите за потребите на малото 
стопанство да се реши со измени во наставните планови и 
програми во правец на зголемување на практичниот дел 
од наставата, како и со зголемено вреднување на произ-
водствениот труд, со преквалификација и доквалификаци-
ја на еден број невработени лица што можат да се оспосо-
бат за вршење на работи во малото стопанство; 

- на појавите на бесправна работа да се спротивста-
виме со унапредување и развој на малото стопанство; со 
пошироки општествени акции за насочување и поттикну-
вање на лицата што се занимаваат со бесправна работа да 
се определат за легално вршење со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните, како и со зголемена контро-
ла на инспекциските служби и со поостри казни; 

- освен конкретни мерки на сите нивоа, за побрз раз-
вој на самостојниот личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓаните, неопходно е поефикасно да се совладу-
ваат отпорите што претставуваат исто така значителна 
пречка за остварувањето на определувањата за развојот 
на личниот труд. 

- бидејќи малото стопанство има посебно значење за 
развојот на недоволно развиените региони и ридско-пла-
нинските и пограничните подрачја на земјата, неопходно е 
со развојните планови поблиску да се дефинира и со науч-
ноистражувачката работа да се разработат можностите за 
неговиот развој на овие подрачја; 

- научноистражувачките институции, покрај другото, 
да ги проучат и да ги согледаат можностите за вклучување 
на малото стопанство во развојот и примената на новата 
техника, технологија и маркетинг. 

4. Заради афирмација на постигнатите позитивни ре-
зултати во развојот на малото стопанство и создавање ус-
лови за неговиот побрз развој, треба да се измени и да се 
дополни Општествениот договор за основите за заеднич-
ко дејствување и спроведување на развојот на малото сто-
панство во СФРЈ, да се доградат соодветните прописи и 
да се вградат соодветните определувања во резолуцијата 
и среднорочниот план за развојот на земјата. 

5. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини, имајќи го 
предвид материјалот: „Мерки и активности за развој на 
малото стопанство во функција на остварувањето на До-
лгорочната програма за економска стабилизација и Оце-
ните и насоките на Сојузниот извршен совет во врска со 
тоа, како и овие заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините и сопствените искуства во развојот на малото 
стопанство, да расправаат и да го проанализираат спрове-
дувањето на политиката за побрз и посестран развој на 
малото стопанство во нивната република и автономна по-
краина. 

6. Заради поголемо вклучување на здружениот труд 
за поведување иницијатива за побрз развој на малото сто-
панство, треба да се изврши организирана расправа во 
Стопанската комора на Југославија заедно со стопанските 
комори на републиките и автономните покраини на која 
би се дала иницијатива општините и организациите на 
здружен труд да подготват конкретни програми на своите 
можности за формирање на нови погони или за засновува-
ње на кооперантски односи со индивидуалниот сектор од 
малото стопанство. Неопходно е да се формира центар за 
информатика на сите делови од стопанството, по одделни 
гранки и групации на производството, заради подобро 
согледување на можностите за развој на малото стопан-
ство. 
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7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет да ја 
следи реализацијата на овие заклучоци и, по потреба, да 
го информира Собранието на СФРЈ за евентуалните про-
блеми што ке се појават во текот на нивното спроведува-
ње. 

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

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-107/84-046 
19 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и по-

краините, 
Миливое Стијовић е. р. 

396. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на својата седница од 19 јули 1984 година, го 
разгледа Извештајот на Сојузниот извршен совет за спро-
ведувањето на Законот за девизното работење и кредитни-
те односи со странство и, врз основа на член 118 од Делов-
никот на Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 19 јули 1984 годи-
на, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ констатира дека во почетокот на март 1984 го-
дина се создадени потребните услови за примена на Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (во натамошниот текст: Законот), откако по изврше-
ните измени и дополненија на Законот кон крајот на мина-
тата година беше оставен рок од два месеца за организи-
рање на стопанството во предвидените со Законот форми 
и за донесување на подзаконските акти. Меѓутоа, иако ор-
ганизационите подготовки се завршени и најголемиот 
број од подзаконските акти се донесени, некои битни од-
редби на Законот уште не се остваруваат во целост. 

Стопанството е организирано во формите на органи-
зирање предвидени со Законот и така се создадени битни-
те предуслови за примена на Законот. Донесени се един-
ствени критериуми за распределба на девизите врз основа 
на кои се утврдени општествено признатите репродукцио-
ни потреби. Донесени се придружни прописи за спроведу-
вање на Законот. 

Соборот на републиките и покраините ги прифаќа 
оцените и предлозите содржани во Извештајот на Сојуз-
ниот извршен совет за спроведувањето на Законот и 
укажува на следново: 

1. При донесувањето на единствени критериуми и ни-
вната примена уочени се определени слабости и пропусти. 
Утврдените општествено признати репродукциони потре-
би на организациите на здружен труд значително се пого-
леми отколку што тоа го дозволува девизниот биланс на 
земјата, зашто не се извршени корекции по основа на реп-
рограмирањето на долговите и соодветно приспособува-
ње во однос на компензационите и другите специфични 
работи. На тој начин е создаден голем дебаланс помеѓу ре-
алните девизни можности и девизните права што го 
отежнува функционирањето на единствениот девизен па-
зар. Неопходно е итно да се усогласат општествено при-
знатите репродукциони потреби со девизниот биланс на 
земјата, како и да се воспоставува соодветна рамнотежа 

на девизните плаќања и на приливот со тримесечни корек-
гури во согласност со прописите. 

Неопходно е, исто така, точно да се утврдат причини-
те и одговорноста поради настанатата состојба и Сојузни-
от извршен совет за тоа да го извести Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ во септем-
ври 1984 година. 

2. Не се преземени сите мерки за следење и општес-
твена контрола, ниту соодветни општествени санкции да 
се обезбеди внесување на остварениот девизен прилив и 
издвојување на девизите предвидени за функционирање на 
единствениот девизен пазар. Релативно задоволува издво-
јувањето од остварениот девизен прилив за општите оп-
штествени потреби. Меѓутоа, не задоволува остварување-
то на приходите за функционирање на единствениот деви-
зен пазар од остварените девизи на организациите на 
здружен труд над нивните општествено признати репро-
дукциони потреби, како и на сите други приливи од кои 
зависи функционирањето на единствениот девизен пазар. 

Неопходно е итно да се заостри контролата над из-
двојувањето на овие приходи и да се преземат утврдените 
санкции против оние што не се придржуваат кон прописи-
те. Исто така, недоволно се преземаат мерки спрема орга-
низациите на здружен труд и банките што не ја спроведу-
ваат законската одредба за кредитните санкции спрема 
оние кои девизите наменети за општествено признатите 
репродукциони потреби ги држат на своите девизни смет-
ки подолго од 15 дена. Неопходно е сите деловни банки 
доследно да ја спроведуваат оваа мерка, како и народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини и Народната банка на Југославија да ги презе-
маат санкциите предвидени со Законот за непридржување-
то кон прописите. Неопходно е да се обезбеди постојан 
увид во состојбата и за тоа оперативно да се известува Со-
борот на републиките и покраините. 

3. Функционирањето на единствениот девизен пазар е 
ограничено речиси исклучиво во рамките на деловните 
банки, а во рамките на меѓубанкарскиот состанок само за 
општите општествени потреби. Продажба на девизи поме-
ѓу банките практично не се остварува. Неопходно е да се 
преземаат мерки потребни за да се надмине оваа состојба 
и да се воспостави функционирање на единствениот деви-
зен пазар во сите негови сегменти. 

4. Се уште се појавуваат определени пропусти и 
кршење на законските одредби за здружувањето на деви-
зите. Неопходно е да се заострат мерките на контрола и 
да се преземат санкции за сите случаи што не им одгова-
раат на интенциите на Законот а , по потреба, да се пред-
ложат измени и дополненија кои попрецизно ќе ги регули-
раат интенциите на член 68 од Законот. 

5. И натаму е присутна појавата на продажба на сто-
ки за девизни средства на домашниот пазар. Неопходно е, 
во натамошната работа врз усовршувањето на Законот, да 
се забрзаат предлозите за промени во Законот во соглас-
ност со определувањата што, во врска со ова прашање, се 
содржани во Долгорочната програма за економска стаби-
лизација, така што динарот да стане единствено средство 
на плаќање во земјата. Напоредно со тоа треба да се про-
должи политиката на стимулирање и обезбедување на ста-
билни услови за девизно штедење. 

6. Неопходно е да се согледа остварувањето на одред-
бите на Законот што се однесуваат на клириншкиот начин 
на работење на организациите на здружен труд и за тоа да 
се достави дополнителна информација во Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на СФРЈ, бидејќи 
таа материја не е обработена во Извештајот на Сојузниот 
извршен совет, а е од големо значење за спроведувањето 
на Законот. 

7. Во текот на расправата за спроведувањето на Зако-
нот е констатирано дека постојат и определени недостато-
ци во самиот закон што треба итно да се проучат. Тука, 
пред се, се работи за фактот дека организациите на 
здружен труд врз основа на согласните законски решенија 
имаат интерес девизите да ги задржуваат во странство, 
што е во спротивност со глобалните интереси на платни-
от биланс на земјата. Исто така уште се присутни појави-
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те на неоправдан извоз на суровини и репродукционен ма-
теријал на штета на извозот на финални производи, што 
не е во согласност со политиката на стопанскиот развој на 
земјата. Сојузниот извршен совет, во септември 1984 годи-
на, ќе му поднесе на Соборот на рену* -"'ките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ комплексна анализа за овие 
прашања и предлози за можни решенија а, по потреба, ќе 
предложи измени и дополненија на Законот и на другите 
соодветни прописи. 

Имајќи ги предвид и порано утврдените потреби за 
натамошни измени и дополненија на Законот, овие и дру-
гите недостатоци треба и натаму да се анализираат и што 
побрзо да се предложи негова доградба. 

8. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ истакнува дека спроведувањето на Законот е 
клучно прашање за остварувањето на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација и дека мора да се зајак-
не одговорноста на сите за неговото спроведување. Иако 
најголема одговорност за спроведувањето на законот има-
ат Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, Собо-
рот на републиките и покраините истакнува дека Законот 
не ќе може доследно да се спроведува ако истовремено не 
се однесуваат одговорно сите субјекти задолжени за него-
вото спроведување: организациите на здружен труд, де-
ловните банки, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, Народната банка на 
Југославија, Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, девизните и други инспек-
ции, како и другите субјекти, и ако кон неговите интенции 
не бидат наклонети и за неговото спроведување не бидат 
одговорни сите органи во општествено-политичките заед-
ници и општествено-политичките организации. Спроведу-
вањето на Законот не е само техничко прашање, туку по-
крај сите мерки и санкции што се преземаат, е и крупно 
политичко прашање за кое се одговорни и републиките и 
автономните покраини и сите други субјекти во нашево 
општество. 

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