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Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот 
н а ' Социјалистичка Федеративна Република Југо-
.славија, а во врска со член 104 од Законот за осно-
вите на системот на општественото планирање и за 
општествениот план на Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 септември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ И ЗА РАМКИТЕ НА 
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕНО^ 
-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Основните насоки имаат цел во подготовката 
на општествениот план на Југославија и на плано-
вите на другите носители на планирањето за перио-
дот од 1981 до 1985 година, врз основа на досегашни-
те согледувања, да дадат основа за согледување на 
можните правци на развојот, да дадат основни рам-
ки на економската политика и да послужат како 
основа за подготовка на самоуправните спогодби и 
на договорите за основите на плановите на самоуп-
равните'организации и заедници и на општествено-
-политич^ите заедници. 

2. Поаѓајќи од Законот за здружениот труд и од 
Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија, 
а посебно од начелата на истовременост и континуи-
тет на планирањето, во подготвувањето на општес-
твениот план на Југославија, на плановите на само-
управните организации и заедници и на плановите 
на огпнтествено-политичките заедници, со самоуп-
равни спогодби и договори за основите на плановите 
ќе се врши утврдување на заедничките интереси и 
цели на развојот и ќе се усогласува целината на оп-
штествената репродукција. 

Усогласувањето на поединечните со посебните и 
утврдувањето на заедничките интереси на опште-
ствено-економекиот развој треба да се заснова врз 
демократско одлучување и остварување на само-
управните права на работните луѓе и граѓаните, на 
народите и народностите, на републиките и авто-
номните покраини. Самоуправното спогодување и 
договарање треба да биде основен инструмент на 
демократското усогласување на интересите. 

3. Поаѓајќи од Уставот на СФРЈ, од системските 
закони, од резолуциите на XI конгрес на Сојузот на 
комунистите на Југославија, од принципите на над-
ворешната политика, од Основите на заедничката 
политика на долгорочниот развој на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија до 1985 година, 
од достигнатиот степен на развојот на производните 
сили на општеството, од про јавените проблеми во 
досегашниот развој и научните сознанија за можно-
стите за развој, основци правци на општествено-
-економекиот развој на Југославија во наредниот 
петгодишен период би требало да бидат: натамошен 
развој на социјалистичките самоуправни односи; 
динамичен и постабилен развој; зголемување на жи-

вотниот стандард и зачувување на човековата среди-
на; јакнење на акумулативната и репродуктивните 
способност на стопанството; подобрување на економ-
ската позиција на земјата во меѓународната поделба 
на трудот; побрз развој на стопански недоволно раз-
виените републики, а посебно на САП Косово од 
просечниот развој на земјата; побрзо намалување на 
невработеноста: јакнење на одбранбената способност 
на земјата и на општествената самозаштита. 

4. Во подготовката на самоуправните спогодби 
и на договорите за основите на планот и подготов-
ката на плановите треба да се појде од постигнатите 
резултати во остварувањето на Општествениот план 
на Југославија и на плановите на другите носители 
на планирањето за периодот од 1976 до 1980 година, 
од начелото на континуитет на планирањето и од 
оцените на можностите за развој во периодот од 
1981 до 1985 година.4 

Во тековниот среднорочен период е постигнат 
натамошен напредок во развојот на социјалистички-
те самоуправни општествепо-економски односи. До-
несени се повеќето системски закони, што придонесе 
кон поцелосна изградба на стопанскиот систем врз 
основите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здру-
жениот труд. 

Во изминатиот период е остварен динамичен 
развој што се карактеризира со релативно висока 
стапка на растежот на општествениот производ, од 
60/о. Постигнати се значајни резултати во развојот 
ма материјалното производство, а посебно на инду-
стријата и на некои други стопански области. Вра-
ботувањето растеше по стапка поголема од планира-
ната и се постигнати поволни резултати во јакне-
њето на животниот стандард, на работните луѓе и 
граѓаните. Вложувањата во проширената репродук-
ција растеа побрзо од предвидувањето, што придо-
несе кеш динамичен развој и овозможи започнување 
на процесот на промени во стопанската структура 
во согласност со утврдената политика. Подигнато е 
техничко-технолошкото ниво на стопанството и оп-
ременоста на трудот, што создаде основа за зголе-
мување на продуктивноста на трудот и јакнење на 
другите квалитативни фактори на стопанисувањето. 

5. Покрај позитивните движења во минатиот пе-
риод, се пројавија некои неповолни тенденции и 
проблеми што ќе влијаат врз условите и претпостав-
ките на идниот развој, поради што развојот во на-
редниот плански период ќе се одвива во доста сло-
жени услови. 

Во стопанствата на развиените и на многу други 
земји се задржуваат стагнантните тенденции и се 
заострува енергетската криза, што потрајно ќе се 
одразува и врз можната дина.мика на развојот на 
нашата земја и врз нејзиното поуспешно вклучува-ње 
во меѓународната поделба на трудот. Покрај т^а, 
економските тешкотии во остварувањето рѓа извозот, 
недоволната економска мотивираност на организа-
циите на здружен труд за извоз, слабата организи-
раност и оспособеност на здружениот труд за наста-
пување на странски пазари и недоволно развиените 
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самоуправни механизми во примената на девизниот 
систем неповолно се одразуваат врз растежот на 
извозот. Во такви услови високиот степен на задол-
ж е н о с т на стопанството и дефицитот на платниот 
биланс претставуваат еден од ограничувачките фак-
тори на развојот. 

Економската нестабилност и неусогласеност на 
односите во структурата на производството се зна-
чајни проблеми со кои треба да се смета при утвр-
дувањето на политиката на развојот во следниот 
плански период. Во врска со тоа, побавното оствару-
вање на промените во стопанската структура дове-
дува до неефикасност на користењето на располо-
живите средства, неусогласеност во стоковно-пари-
чните односи, бавно остварување на политиката на 
намалувањето на увозната зависност и на супститу-
цијата на увозот, а побрзиот растеж на сите форми 
на потрошувачка од доходот, до јакнење на 
инфлаторните тенденции, недостиг на некои сто-
ки на пазарот и до недоволна економска заинтереси-
раност на организациите на здружен труд за извоз. 

Создавањето на услови и претпоставки за по-
хармоничен и постабилен развој треба да се обез-
беди со побрзо развивање на самоуправните опште-
ствено-економски односи, јакнење на материјалната 
основа на здружениот труд. усогласување на движе-
њата на сите форми на потрошувачката со опште-
ствениот производ и со доходот, зголемување на 
ефикасноста на инвестициите со здружување на 
труд и средства и со доходовно поврзување на орга-
низациите на здружен труд во репродукциониот 
процес. 

Достигнатото ниво па развеј ат на техниката и 
технологијата и на опременоста на трудот во идниот 
период дава поволни можности за динамичен раз-
вој, пораст на продуктивноста на трудот и јакнење 
на другите квалитативни соактопи на сонанисување-
то и за поефикасно користење на расположивите 
средства, а за тоа посто.јат оиачлши резерви кај го-
лем број организации па з должен труд. 

Една од поважните претпоставки за подготовка 
на самоуправните спогодби и на догов ерите за осно-
вите на плановите и на планските е донесувањето, 
во текот"на 1979 година, на законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола на 
цените, законот за проширената репродукција, зако-
нот за компензациите и на законот за задолжител-
ното здружување на труд и средства на производ-
ствените и прометните организации. 

И 
6. Развојот на самоуправните општествено-еко-

номоки односи во наредниот период треба да се за-
снова врз што поцелосна примена на Законот за 
здружениот труд и на другите системски закони, и 
врз таа основа да се обезбеди работниците во основ-
ните организации на здружен труд да одлучуваат 
за целината на доходот и да ја преземат својата 
улога во утврдувањето на развојната политика. За 
таа цел посебно тежиште треба да му се даде на раз-
војот на доходовните односи, на самоуправната прео-
бразба на банкарството и на финансиската сфера, 
на јакнењето на улогата и одговорноста на здруже-
ниот труд во економските односи со странство, на 
развојот на самоуправниот систем на проширената 
репродукција и на самоуправното поврзување на 
производствена!а и на прометната сфера. Во подготов-
ката на самоуправните спогодби и на договорите за 
основите на плановите, неопходно е организациите 
на здружен труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници да ги согледаат остварените резул-
тати во развојот на самоуправните општествено-еко-
ноггски односи и врз основа на тоа и на системските 
определувања да ги утврдат обврските и одговорно-
стите за нивниот натамошен развој. За таа цел треба 
да се усогласат механизмите на стопанскиот систем 
и н а економската политика со систе-
мските определувања. 

7. Со самоуправните спогодби и со договорите за 
основите на плановите и со плановите, како и со 
поцелосната примена на Законот за здружениот труд 
и на другите системски закони треба да се обезбеди 
работниците во основната организација на здружен 
труд да стануваат носители на одлучувањето за 
располагањето со целокупниот доход и со средствата 
на општествената репродукција, самостојно да ги 
уредуваат условите за стекнување на доход и мате-
ријалните и други односи со другите носители на 
планирањето и да ги утврдуваат меѓусебните права 
и обврски во остварувањето на самоуправно утврде-
ни! е заеднички цели и интереси. 

Планирањето на развојот и здружувањето на 
труд и средства врз доходовни односи треба да би-
дат основа на меѓусебното поврзување на организа-
циите на здружен труд на единствениот југословен-
ски пазар и доходот по основ на резултатите на тру-
дот да стане основен двигател на подобра организи-
раност и поголема продуктивност на трудот и ефи-
касност на стопанисувањето. Во оценувањето на 
можностите за развој и во преземањето на обврски 
треба да се поаѓа од реалните претпоставки што ги 
дава остварениот доход и здружувањето на труд и 
средства. 

Со политиката на распределба на доходот треба 
да се обезбеди проширување на материјалната осно-
ва на здружениот труд и на социјалистичкото само-
управување. За таа цел тежиште во плановите треба 
да биде врз користењето на расположивите можно-
сти за зголемување на општествената продуктивност 
на трудот и поефикасно стопанисување и врз таа 
основа зголемување на доходот. 

Потребно е да се развиваат разновидни форми 
на самоуправно поврзување на организациите на 
здружен труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници заради побрз општествено-економ-
ски развој заснован врз научниот и техничко-техно-
лошкиот прогрес. 

8. Со самоуправните спогодби и со договорите 
за основите на плановите, со плановите и мерките 
на економската политика би требало преку здружу-
вање да се обезбеди поголема мобилност, послободна 
и побрза циркулација на средствата на проширена-
та репродукција на територијата на целата земја. 
Со тоа се создаваат услови за похармоничпи односи 
во општествената репродукција и во стокозно-па-
ричните текови. 

Со доследна примена на банкарскиот систем тре-
ба да се обезбеди суштинска самоуправна опште-
ствено-економска трансформација на банките и на 
односите ЕО нив, со цел тие во полна мера да станат 
финансиски организации на здружен труд. Во таа 
смисла потребно е да се обезбеди здружувањето на 
труд и средства да биде основна форма на концен-
трација на средствата и самоуправното насочување 
на паричната акумулација да се врши врз база на 
заедничките интереси за остварувањето на опреде-
лени програми. 

Треба доследно да се применат системските ре-
шенија што ќе обезбедат примарната емисија да 
биде заснована врз стоковно-паричните текови и врз 
потребите на организациите на здружен труд. По-
степено да се намалува користењето на средствата 
на примарната емисија за финансирање на буџетот 
на федерацијата и на другите форми на финална 
потрошувачка. 

Неопходно е функционирањето на банкарскиот 
и кредитниот механизам да се усогласи со основните 
системски решенија и така да се обезбеди здруже-
ниот труд да стане решавачки фактор во располага-
њето со паричните средства и во насочувањето на 
кредитно-монетарните текови. Треба порешително 
да се напуштаат класичните кредитни односи и да 
се трансформираат во разни видови на здружување 
труд и средства, да се усовршува системот на пла-
ќање и подоследно да се развиваат погодил ферми 
на монетизација на хартиите од вредност. 
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Да се забрза процесот на доходовното поврзу-
вање на производствените и прометните организа-
ции на здружен труд и врз таа основа да се развива 
заедничкото планирање и преземањето на ризици во 
работењето. 

9. Здружениот труд треба побрзо да се органи-
зира за преземање на правата, обврските и одговор-
ностите на подрачјето на економските односи со 
странство во согласност со системските решенија и 
со договорената политика. Организациите на здру-
жен труд, општествено-политичките заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници со само-
управни спогодби и со договорите за основите на 
плановите и со плановите ќе ги усогласуваат инте-
ресите и ќе ги преземаат обврските на подрачјето на 
економските односи со странство, а посебно во врска 
со извозот и увозот на стоки и услуги, приливот и 
одливот на девизи и кредитните односа со странство. 
На тој начин пореално ќе се усогласуваат сите пот-
реби и можности, а здружениот труд ќе стане осно-
вен носител на правата и обврските во оваа област, 
со што ќе ја презема одговорноста за остварувањето 
на платниот биланс на Југославија. 

10. Во подготовката на општествениот план на 
Југославија, на самоуправните спогодби и на дого-
ворите за основите на плановите и во подготовката 
на плановите на сите носители на планирањето те-
жиште треба да биде зголемувањето на доходот 
и реалноста на неговото планирање и поттикнува-
њето на натамошното развивање на доходовните 
односи. 

Со политиката на распоредување на доходот на 
акумулацијата и потрошувачката треба да се обез-
беди јакнење на материјалната основа на здруже-
ниот труд. 

Со развојот на доходовните односи да се обез-
беди работниците во здружениот труд да одлучу-
ваат за доходот на својата основна организација, 
како дел од доходот на вкупниот општествен 
труд -и да овладеат со целината на доходот и на 
општествената репродукција. Тоа подразбира ува-
жување на интересите на другите основни организа-
ции на здружен труд поврзани во општествениот 
процес на репродукцијата, како и здружување на 
акумулацијата, што е предуслов за обезбедување на 
развојот на материјалната ,база. 

Распоредувањето на доходот и на чистиот доход 
треба да се заснова врз примената на начелото на 
распределба според трудот и резултатите од трудот 
и начелото на солидарност на работниците во здру-
жениот труд. 

Со унапредувањето на самоуправните опште-
ствено-економски односи ^ врз основа на слободна 
размена на трудот, поаѓајќи од програмите за рабо-
та, ќе се обезбеди поврзување на здружениот труд 
на стопанските и ,општествените дејности врз база 
на заедничките интереси и ќе се создаваат услови 
за порационална потрошувачка и напуштање на фи-
скалната форма на финансирање на општествените 
дејности. 

11. Со спроведувањето на системот на општест-
веното планирање во подготовката на општествениот 
план на Југославија и на плановите на организа-
циите на здружен труд, општествено-политичките 
заедници и на другите самоуправни организации и 
заедници треба да се обезбеди истовременост, меѓу-
себна поврзаност и усогласеност на самоуправните 
спогодби и на договорите за основите на плановите 
и на плановите. Подготвувањето и усогласувањето 
на плановите треба да се заснова врз резултатите па 
научните истражувања, аналитичко-докумептациони-
те материјали и системот на информирање. 

Во плановите на самоуправните организации и 
заедници и во плановите на општествено-политич-
ките заедници при усогласувањето на различните 
интереси треба синтетички да се опфатат сите еле-
менти на општествената репродукција и на опште-

ствениот развој и при тоа да се уважува меѓусебна-
та зависност на стопанските, социјалните, култур-
ните, просторните и другите компоненти и на вкуп-
ниот однос во општествената репродукција и раз-
војот. Тоа е претпоставка за унапредување на усло-
вите за живот и работа на работните луѓе и на гра-
ѓаните, како и основен предуслов за золемување на 
општествената продуктивност на трудот. 

Со самоуправно спогодување за основите на 
плановите, основните организации на здружен труд, 
меѓусебно доходовно поврзани во процесот на ре-
продукција во работни организации и сложени ор-
ганизации на здружен труд и во пошироки форми 
на самоуправно организирање и здружување, ги 
утврдуваат заедничките интереси и цели на разво-
јот, обврските и односите во здружувањето на труд 
и средства и во распоредувањето на заеднички ос-
тварениот доход, како и меѓусебните права, обврски 
и одговорности што ги преземаат со овие спогодби. 

Договоритеч за основите на плановите и пла-
новите на општествено-политичките заедници мораат 
да се засноваат врз самоуправни спогодби за ос-
новите на плановите на соодветните самоуправни -
организации и заедници и врз нивните планови, ка-
ко и врз оценетите можности и услови за развој 
на тие организации и заедници. 

Системот на информирање треба да се усовр-
шува врз современите основи така што да стане 
интегрален дел од целокупниот наш демократски 
механизам на усогласување на интересите и да 
овозможи што неквалификувано самоуправно од-
лучување на работните луѓе и граѓаните. 

12. Делегатскиот систем треба да стане широка 
и масовна основа на самоуправната организираност 
на општеството и на демократското одлучување на 
работните луѓе и граѓаните за сите суштествени 
прашања на економскиот и општествено-политич-
киот живот. Во организациите на здружен труд, во 
општествено-политичките заедници и во другите 
самоуправни организации и заедници неопходно е 
да се обезбеди поцелосно влијание на работните 
луѓе и на граѓаните во управувањето со општестве-
ните работи. 

Во наредниот петгодишен период ќе се врши 
натамошна демократизација на општест^ено-поли-
тичките односи со примена на принципот на ко-
лективен труд и одговорност. 

III 
13. Појдовна основа во утврдувањето на поли-

тиката на општествено-економскиот развој на Ју-
гославија во периодот од 1981 до 1985 година треба 
да биде, пред се, остварувањето на динамичен И 
похармоничен развој и поголем степен на економ-
ската стабилност при пошироко вклучување на сто-
панството во меѓународната поделба на трудот, во 
прв ред со јакнење на неговата извозна способност. 
Остварувањето на овие цели треба да се заснова 
врз побрз техничко-технолошки развој, поголемо 
користење и развивање на сопственото знаење и на 
технологијата и сопствените стопански потенција-
ли, зголемување на продуктивноста на трудот, -п-о-
целосно користење на капацитетите, јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд, поеко-
ном,ично производство, промени во стопанската 
структура, похармонични стоковно-парични односи 
на пазарот и ^хармонични односи во тековите на 
општествената репродукција. Активноста на сите 
носители на планирањето треба да се насочи кон 
создавање на услови и претпоставки за поефикас-
но стопанисување и развивање на општествената 
поделба на трудот врз основа на здружувањето- на 
труд и средства. 

14. Поаѓајќи од досега согледаните можности 
за развој во периодот од 1981 до 1985 година, се 
оцензгва дека општествениот производ на вкуп-
ното стопанство на земјата би можел да расте ори-



,Страна 1526 - Број 48 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

/ 

Петок, 28 септември 1979 

^нтационо околу 6% просечно годишно. Растежот 
на општествениот производ ќе се заснова врз по-
големо учество на продуктивноста на трудот, пое-
фикасно користење на средствата, пораст на вра-
ботеноста, поголема примена на современата тех-
нологија и на научниве знаења и јакнење на дру-
гите квалитативни фактори на стопанисувањето. 

Динамичен и постабилен развој на стопанство-
то треба, пред се, да се обезбеди со постигање на 
повисоко техничко-технолошко ниво заради по-
ефикасно вклучување во меѓународната поделба 
на трудот и поинтензивно подобрување на стопан-
ската структура, при што треба да се утврдат ос-
новните правци на развојот во енергетиката, во 
производството на суровини, а посебно на дефици-
тарните, во производството на храна и на маги-
стралниот сообраќај, заради утврдување на заед-ч 

финката развојна политика за тоа кои дејности во 
Наредниот период треба да се развиваат побрзо од 
Стопанството во целост. 

Неопходно е да се постигне побрз растеж на 
индустриското производство од растежот на опште-
ствениот производ на вкупното стопанство. Во об-
ласта на индустријата поголемото учество на про-
изводството на основни метали, енергија на домаш-
ните ресурси, базни хемиски производи, градежен 
Материјал и производи на машиноградбата, би 
овозможило похармонични односи меѓу базниот и 
преработувачкиот дел на индустријата и позначај-
на супституција на увозот. Треба побрзо да се раз-
бива индустријата на повисоките фази на прера-
ботка, првенствено врз база на користењето на 
домашни суровини и работа, што ќе овозможи по-
успешно вклучување во меѓународната поделба на 
трудот и постигање на поповолен нето-девизен 
ефект. Организациите на здружен труд, другите 
самоуправни организации и заедници, во подготов-
ката на самоуправни спогодби за основите на пла-
новите, поаѓајќи од потреба за промени на струк-
турата на производството и преземање на соодвет-
ните обврски, ќе обезбедат побрз развој на овие 
дејности. 

15. Во наредниот потгодишен период треба по-
решително да се вршат промени во структурата на 
изворите на енергија во смисла на поголемо ко-ри-
стење на домашните извори, пред с^ на јагленот, 
и да се обезбеди нејзина порационална потрошу-
вачка. Поради тоа ќе биде потребно да се обезбеди 
поинтензивно истражување на домашните енергет-
ски ресурси, а посебно на јагленот, нафтата и га-
сот, како и користење на нови видови енергија. Во 
таа смисла треба да се донесе и развојна енергет-
ска политика, поаѓајќи посебно од енергетската си-
туација во светот. 

16. На подрачјето на производството на суро-
вини е неопходно и натамошно усогласување на 
развојот на одделни технолошки фази, што бара, 
пред се. поефикасно истражување на резервите, по-
брза изградба на рударски капацитети и одгледува-
ње на шумите, што заостануваат зад преработу-
вачките капацитети, посебно преку здружување 
средства на организациите на здружен труд заин-
тересирани за развој на производството на сурови-
ни. Со тоа ќе се оствари неопходна супституција на 
увозните суровини и ќе се намали зависноста од 
увозот. 

Во индустријата за преработка на метали, по-
ради потребата за поголемо користење на капаци-
тетите, треба да се постигне ^хармоничен развој 
на кооперирачкото и финалното производство и по-
дигање на таа индустрија на повисоко техничко-
-технолошко ниво заради нејзино оспособување за 
порамноправно вклучување во. разни форми на ко-
операција и специјализација во земјата и во стран-
ство. 
/ 

17. Потребно е да се обезбеди стабилно зголему-
вање на земјоделското производство со побрз развој 
на општествениот сектор на земјоделството, општео 

ствено организираното производство на индивудуал-
ните земјоделски стопанства преку и различни форми 
На здружување на земјоделците и поинтензивно ко^ 
рјстење на земјоделските површини. Тежиште во 
натамошниот развој треба да биде во јакнењето на 
високопродуктивното производство на општествени-
те стопанства и на производствените капацитети на 
здружените земјоделци, со примена на резултатите 
од научноистражувачкиот труд и на современата аг-
ротехника, што треба да создаде можност за поголе-
ми приноси, зголемување на продуктивноста на тру-
дот и намалување на трошоците на производството. 
Треба да се зголеми производството на пченка, пче-
ница, индустриски растенија, зеленчук, овошје и крм-
ни растенија. 

Натамошниот развој на прехранбената индустри-
ја треба да биде во согласност со развојот на земјо-
делското производство при основна ориентација кон 
производство на дефицитарни и нови прехранбени 
производи за човечка исхрана и за преработка, во-
дејќи сметка за компаративните предности. 

Неопходно е да се обезбеди поинтензивен и ста-
билен развој на сточарското производство. Особено 
внимание треба да му се посвети на развојот на зем-
јоделството, посебно на сточарското производство во 
ридскопланинските подрачја, со оглед на неговото 
значење од становиште^ на општенародната одбрана 
и материјалните резерви. 

Заради стабилност и одвивање на нормален тек 
на производството и снабдување на пазарот е потреб-
но, врз основа на билансите, врз доходовни односи 
да се оствари подолгорочно договарање на основните 
земјоделски и прехранбени производи со јакнење на 
улогата на материјалните резерви и на соодветната 
кредитна политика. 

Со ваквата политика треба да се обезбеди задо-
волување на растечките потреби во земјата, неопход-
ните резерви и растела за извоз. 

18. Развојот на сообраќајот во наредниот петго-
дишен период треба да се усогласи повеќе со потре-
бите на општеството и порешително да се насочи кон 
изградба на интегрален сообраќаен систем, при про-
ширување на неговата материјална основа, за да се 
постигне поголема ефикасност и рационалност и со 
тоа да се овозможи намалување на трошоците за 
транспорт во вкупната репродукција и да се соз-
дадат услови за пошироко вклучување во меѓународ-
ниот систем на сообраќајот. За таа цел треба да се 
забрза изградбата на магистрални сообраќајници, ка-
ко и порешително да се пренасочува превозот на сто-
ки на железничкиот, поморскиот и речниот сообра-
ќај. Развојот на системот на сообраќајот и врските 
треба да се усогласува и со потребата за јакнење на 
општонародната одбрана на земјата. 

19. Развојот на туризмот во наредниот период 
треба да ги прошири можностите за задоволување на 
домашните потреби и да биде повеќе во функцијата 
на јакнењето на економските односи со странство,, 
користејќи ги можностите што ги дава меѓународна-
та туристичка побарувачка и интересот на другите 
сектори на стопанството за зголемување на девизни-
от прилив од туризам. 

20. Општествено-економскиот развој мора да се 
заснова врз целесобразно користење на добрата од 
општ интерес и врз зачувување на вредностите и по-
добрување на квалитетот на човековата средина. 
Уредувањето на просторот мора да се заснова врз 
долгорочно и хармонично користење на природните 
ресурси, посебно на водите, шумите и земјоделското 
земјиште во согласност со порамномерното разместу-
вање на населението и на стопанските дејности. 

21. Развојот на економските односи со странство, 
насочен кон пошироко' вклучување во меѓународната 
поделба на трудот, во наредниот петотодишен период 
е една од основните претпоставки за оптимално тем-
по на стопанскиот растеж, за побрзо решавање на 
проблемите на стопанската структура, за забрзување 
на технолошкиот напредок и за зголељуување на сте-
пенот на конкурентноста на странскиот пазар. 
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Политиката на економските односи со странство 
треба да биде во функција на развојната политика, 
на јакнењето на позицијата на Југославија во меѓу-
народните економски односи, на зголемувањето на 
извозот, создавањето на поизедначени услови за сто-
панисување и стимулирање на квалитативните фак-
тори, на стопанисувањето што придонесуваат за зго-
лемување на конкурентната способност на нашето 
стопанство. Со развојната политика и со мерките на 
тековната економска политика треба да се создаваат 
услови за постабилен и побрз растеж на извозот и за 
подобрување на платниот биланс на земјата. Неоп-
ходно е постојано да се прошируваат современите 
форми на економска соработка врз база на производ-
ствена кооперација, научно-техничка соработка, за-
еднички вложувања и други видови на долгорочна 
соработка. 

Основните и други организации на здружен труд. 
во постапката за подготвување и усогласување на 
плановите и за склучување на самоуправни спогод-
би за основите на плановите, посебно на меѓусебно 
зависните делови на стопанството, треба да ги утвр-
дат плановите на економските односи со странство и 
да извршат избор на производите и секторите што 
под економски рационални услови можат трајно да 
се вклучат во меѓународната размена. 

Развојните потреби на земјата бараат зголему-
вање на извозот и негова поголема стабилност, што 
треба да биде основно тежиште на унапредувањето 
на вкупните економски односи со странство. Со соз-
давањето на материјални и други претпоставки за 
потрајна извозна ориентација на организациите на 
здружен труд и побрзо приспособување кон бара-
њата на странскиот пазар треба да се создаваат усло-
ви извозот да расте побрзо од растежот на општес-
твениот производ. Нестоковниот девизен прилив и 
натам.у ќе претставува значајна ставка во платниот 
биланс на Југославија, заради што ќе се преземаат 
соодветни мерки за да се обезбеди негов побрз рас-
теж. 

Потребно е да се обезбеди поорганизиран настап 
на југословенското стопанство на меѓународниот па-
зар што при промените во структурата на производ-
ството, ќе осигури долгорочен и стабилен растеж на 
извозот, во прв ред со развивањето на трајни форми 
на соработка и поврзување. 

Со мерките на економската политика ќе се по-
ддржат повисоките форми на стопанската соработка 
со странство преку долгорочна производствена коопе-
рација, деловна и техничка соработка, преку приба-
вување и отстапување на материјални права на тех-
нологијата и преку заеднички вложувања, посебно со 
земјите во развој. 

Заради поттикнување на извозот на опрема и 
бродови и изведувањето на инвестициони работи во 
странство е потребно со самоуправни спогодби и до-
говори врз потрајна основа да се обезбеди зголему-
вање на средстаза за кредитирање на извозот. 

Со политиката на рационален увоз треба да се 
поддржи динамичниот растеж на производството, со-
одветните структурни промени и воведувањето на 
современа технологија во стопанството. Во наредниот 
петогодишен период треба да се обезбеди оствару-
вање на ^урамнотежени односи во трговскиот би-
ланс. 

Зависно од платнобилансните можности на зем-
јата и од одржувањето на соодветен степен на задол-
женост, вкупниот увоз би требало да расте побавно 
од растежот на извозот. Во тие рамки треба да се 
обезбеди неопходен увоз на репродукционен матери-
јал и опрема, што би овозможила пораст на технич-
котехнолошкото ниво на стопанството, додека расте-
жот на нестоковните девизни расходи би морал да 
биде побавен од растежот на увозот. 

Политиката на платниот биланс на земјата и на 
платнобилансните позиции на републиките и авто-
номните покраини би. треба л о да биде насочена кон 
постапно намалување на дефицитот и на степенот на 

задолженоста на земјата и кон јакнење на ликвид-
носта спрема странство. Во структурата на новото 
задолжување и натаму ќе преовладуваат кредитите 
за увоз на опрема. Тргнувајќи од системските ре-
шенија, странските средства би требало претежно да 
се користат за натамошно подигање на техничко-тех-
нолошкото ниво, за остварување на промените на 
стопанската структура и за развој на оние дејности 
со кои се намалува увозната зависност на земјата и 
се зголемуваат извозните можности. 

Економската положба на нашата земја во меѓу-
народната поделба на трудот ќе биде во значајна 
мера определена од нашата надворешнополитичка 
ориентација и од заедничките акции на неврзаните и 
другите земји во развој во борбата за реализација 
на целите на новиот меѓународен економски поредок, 
што отвора нови можности за пошироко и поповол-
но вклучување во меѓународната економска соработ-
ка. На таа линија посебно значење има разработка-
та и спроведувањето на одлуките од VI самит на 
неврзаните земји. 

Поголемото потпирање врз сопствените сили на 
неврзаните и другите земји во развој, спроведување-
то на акционата програма за економска соработка 
усвоена на VI самит на неврзаните, потоа заклучо- ' 
ците на Собранието на СФРЈ за економската сора-
ботка со земдата во развој, претставуваат патоказиза 
засилена активност врз развивањето и проширува-
њето на нашата економска соработка со земјите во 
развој. Таа соработка тргнува од плановите за развој, 
од заемното уважување на структурните промени, од 
пошироките форми на производствена, технолошка 
и финансиска соработка која ќе осигури да се зго-
леми учеството на земјите во развој во вкупната 
надворешноекономска активност на нашата земја. 

Ќе се создаваат поповолни услови за проширу-
вање и унапредување на односите со земјите во раз-
вој и заради тоа ќе се донесуваат соодветни поттик-
нувачки мерки за да се ангажираат организациите 
на здружен труд и нивните асоцијации активно врз 
унапредувањето на економската соработка со земјите 
во развој. 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во поголема мера откочку досега ќе ги користи 
можностите за унапредување на економската сора-
ботка со сите региони и земји врз база на обострани 
интереси. 

Политиката на регионалното насочување мора да 
поаѓа од неопходноста за што ^урамнотежена раз-
мена и создавање услови за нејзин постабилен раз-
вој. 

Во спроведувањето на политиката на економски-
те односи со странство организациите на здружен 
труд и другите самоуправни организации и заедници, 
општествено-политичките заедници треба да разра-
ботат програми на активности и мерки, а посебно 
долгорочни програми за соработка со земјите во 
развој. 

Доследно ќе се спроведуваат и по потреба догра-
дуваат системските решенија на подрачјето на еко-
номските односи со странство во правец што ќе го 
поттикнува нашето трајно присуство на светскиот 
назар и ќе осигури непосредно поврзување на сто-
панството заради заедничко стекнување на доход и 
девизи. 

Самоуправното спогодување и доходовното повр-
зување во наредниот период треба да станат основен 
механизам за утврдување и спроведување на поли-
тиката на економските односи со странство заради 
усогласување и поврзување на политиката и инте-
ресите на организациите на здружен труд при уво-
зот и извозот. 

Царинската и вонцаринската заштита, политика-
та на курсот на динарот и на извозните стимулации 
треба да бидат во функција на утврдената развојна 
политика и да бидат меѓусебно усогласени заради 
обезбедување растеж на извозот, поттикнување на 
техничко-технолошкиот развој и заради рационална 
заштита на домашното производство. 
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22. Достигнатиот степен на развиеност на наше-
то стопанство создава поволни материјални претпос-
тавки за водење на поефикасна политика на регио-
налниот развој, како фактор за поуспешен развој на 
земјата во целост. 

Со воспоставувањето на поцелесообразни еко-
номски односи, зависно од стопанските потенцијали 
на секоја република и автономна покраина, е неоп-
ходно да се обезбеди порационално искористување 
на развојните потенцијали на секое подрачје. По-
требно е посилно да се афирмира поделбата на тру-
дут во стопанството и да се заснова врз поголемо 
користење на природните ресурси и на другите фак-
тори на развојот од заеднички интерес за целокуп-
ниот развој на земјата и за развој на секоја репуб-
лика и автономна покраина. За таа цел, со самоуп-
равни спогодби за основите на плановите и со пла-
новите треба да се обезбеди соодветна поделба на 
трудот во југословенското стопанство. 

23. Политиката на порбз развој на стопански не-
доволно развиените републики и на САП Косово 
како претпоставка за нехармоничен развој на целата 
земја и за рамноправност на народите и народнос-
тите, ќе претставува една од приоритетните задачи 
и во наредниот период. За таа цел ќе се спроведува 
политика на побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики, и на САП Косово, заради на-
малување на разликите во нивото на развиеноста на 
секоја стопански недоволно развиена република, а 
посебно на САП Косово, како стопански кај неразвие-
но подрачје во однос на просекот на развиеноста на 
земјата. 

Ќе се утврдат критериумите и граничните вред-
ности за утврдување на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини и ќе се до-
несат мерки со кои заеднички ќе се поттикнува нив-
ниот развој. 

Со оваа политика ќе се овозможи побрзо активи-
рање на материјалните и кадровските потенцијали 
на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово, пораст на продуктивноста на трудот и 
на вкупната ефикасност на користењето на располо-
живите ресурси. 

За забрзување на развојот на стопански недовол-
но развиените републики, посебно на САП Косово, 
покрај средствата на фондот на федерацијата и до-
полнителни средства, треба да се развива и збогату-
ва системот на поттикнувачките мерки, при што по-
голема улога би требало да има самоуправното здру-
жување на труд и средства и трансферот на органи-
зационите и технмчко-технолошките знаења од сто-
пански развиените во стопански недоволно развие-
ните републики и САП Косово. За таа цел, во по-
голема мера ќе се поттикнува самоуправното здру-
жување и доходовното поврзување на здружениот 
труд на 'стопански недоволно развиените и на раз-
виените подрачја на Југославија. 

24. Со оглед на заостанување^ и на изразените 
проблеми во развојот на САП Косово, во подготов-
ката на општествениот план на Југославија посебно 
ќе се совладаат причините за постанувањето и, врз 
основа на тоа, ќе се обезбедат потребни услови и 
претпоставки за побрз развој на оваа покраина од 
просекот на земјата и од развојот на секоја републи-
ка и на САП Војводина. Поради сложеноста и тежи-
ната па проблемите на САП Косово, а особено пора-
ди неповолната стопанска структура, нискиот сте-
пен на вработеноста и на доходот, неопходно е да 
се создаваат поволни услови и да се преземат 
мерки за обезбедување на соодветен обем на средства 
за инвестиции под поповолни услови. 

Напоредно со создавањето услови за најбрз сто-
пан ки развој на САП Косово, ќе се обезбедат и до-
полнителни средства за соодветен развој на матери-
јгдната база на општествените дејности и за финан-
сирање на општите и заедничките потреби. 

05. Катастрофалниот земјотрес кој погоди поши-
роко подрачје на Социјалистичка Република Црна 
Гора и.м нанесе големи штети и разурнувања на сто-

панските и на други објекти и уништи голем дел од 
станбениот фонд, други материјални и општествени 
добра и суштествено ја влоши економската положба 
на таа република. 

Сопирањето, обновата и натамошниот развој на 
подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора 
пострадано од земјотресот, претставува, врз основа 
на солидарноста на работните луѓе и граѓаните, на 
народите и народностите на Југославија, посеб-
на задача, со што ќе се создаваат основи на нејзин 
натамошен ошнтествено-економски развој. Поради 
тоа треба да се: донесат соодветни системски реше-
нија во федерацијата и да се преземат други мерки 
за создавање услови неопходни за трајно и целосно 
санирање на последиците од земјотресот во Соција-
листичка Република Црна Гора. 

26. Јакнењето и натамошниот развој на општона-
родната одбрана и на општествената самозаштита 
претставува една од основните заеднички цели на 
општествено-економскмот развој во наредниот петго-
дишен период. 

Потребно е да се усовршуваат постојните и да се 
изнаоѓаат нови форми на организирање на вооруже-
ните сили и да се врши натамошна кадровска и тех-
ничка модернизација на Југословенската народна ар-
мија и на територијалната одбрана. Тежиштето во 
развојот на територијалната одбрана треба да се ста-
ви врз организациското ширење и оспособување на 
тактичките единици во организациите на здружен 
труд, во месните заедници и во општините. 

Треба да се: зголеми ефикасноста на обуката и 
на раководењето со акциите за заштита и спасувања 
на луѓе и на материјални добра од воени дејства и 
други несреќи од поголеми размери и да се обезбеди 
побрз развој на службата за набљудување, известу-
вање и тревожење. 

Во согласност со материјалните можности на 
здружениот труд, треба да јакнат одбранбените под-
готовки на стопанските и општествените дејности и 
да се врши поинтензивно приспособување на стопан-
ските капацитети и објекти на инфраструктурата кон 
потребите на одбраната на земјата. Треба да се забр-
за развојот на ридско-планинските, приморските и 
пограничните подрачја, формирањето на материјал-
ните резерви од страна на сите општествени субјек-
ти и поголемо потпирање врз домашните научно^ 
-технолошки производствени и суровинска потенци-
јали во обезбедувањето на производите од посебен 
интерес за општонародната одбрана. 

Општествената самозаштита треба да се развива 
преку организирано и поврзано дејствување на сите 
субјекти заради заштита на социјалистичкиот само-
управен поредок, на општествениот имот и на пра-
вата на работните луѓе и граѓаните и на нивната 
лична и материјална сигурност. 

27. Заради создавање поповолни услови за стаби-
лизирање на економските текови, неопходно е во 
процесот на подготовката на плановите да се обез-
беди формирање на материјални и други резерви во 
здрзгжениот труд и во општественополитичките за-
едници и за таа цел да се развива системот на нив-
ното функционирање. 

IV 
28. Во наредниот петгодишен период основното 

определување на економската политика треба да 
биде постигање поголем степен на стабилност во оп-
штествено-економскиот развој. Заради тоа, во под-
готовката на самоуправни спогодби и договори за ос-
новите на плановите и во подготовката на планови-
те, носителите на планирањето треба да обезбедат 
создавање услови за побрзи промени во стопанската 
структура, воспостовување на ^хармонични стоков-
но-парични односи, уедначување на условите за 
стекнување доход и обезбедување ^хармонични од-
носи во примарната распределба и во распределбата 
на доходот. 

За таа цел со доградба, разработка и доследна 
примена на системските решенија и со мерките на 
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економската политика, посебно на подрачјето на про-
ширената репродукција, на економските односи со 
странство, на монетарно-кредитната политика и на 
политиката на цените, ќе се обезбедат постабилни и 
^изедначени услови за стопанисување и развој во 
наредниот плански период. 

29. Динамичниот и постабилниот развој во наред-
ниот петгодишен период би требало да биде, пред се, 
резултат од поголемата продуктивност на трудот, од 
општествената поделба на трудот, специјализацијата 
на производството, поголемото ниво на стандарди-
зацијата на производите и од јакнењето на другите 
квалитативни фактори на развојот. Со постигањето 
на поголем степен на здружување на труд и сред-
ства, квалитативните промени треба да станат осно-
вен фактор на динамичниот и постабилниот стопан-
ски развој. 

Побрз пораст на продуктивноста на трудот треба 
да се остварува во сите дејности. Со порастот на про-
дуктивноста на трудот на подрачјата на стопанство-
то со коишто, со примената на науката и технологи-
јата, нашата земја може по конкурентност да се при-
ближи до поразвиените земји на светот, ќе се обез-

' беди прошарување на пазарот и ќе се оствари по-
рамноправна положба во меѓународната поделба на 
трудот. 

Натамошниот развој на стопанството мора да се 
потпира, пред се, врз реалната акумулација и нејзи-
ното зголемување, а помалку врз средствата од кре-
дитите во земјата и во странство. Во условите на 
пренапрегната распределба на доходот, материјални-
те можности за растеж на животниот стандард и јак-
нењето на материјалната основа на здружениот труд 
треба да" бидат во натамошен растеж на производ-
ството врз база на поголема продуктивност и еконо-
мија на средствата. ' 

30. Со економската политика треба да се поддржи 
развојот заснован врз поголемо користење на до-
машните производствени потенцијали, трудот, знае-
њата и средствата. Инвестиционата активност треба 
да биде насочена кон усогласување на производстве-
ните фази во организациите на здружен труд, кон 
отстранување на неусогласеностите во вкупната оп-
штествена репродукција, кон модернизација на про-
изводството со примена на современи техничко-тех-
нолошки решенија и кон подобрување на платниот 
биланс на Југославија. 

Во подготовката на самоуправните спогодби и на 
договорите за основите на плановите и во подготов-
ката на плановите, обемот и динамиката на инвести-
ционите вложувања мораат да бидат усогласени со 
реално расположивите средства. 

Самоуправните организации и заедници и опште-
ствено-политичките заедници со мерките на економ-
ската политика и со други мерки треба да обезбедат 
особено: инвестициите да се усогласат со расположи-
вите средства и со материјалните можности; да се 
интензивира процесот на здружување на труд и 
средства врз доходовни односи заради насочување 
на средствата во согласност со договорената полити-
ка и со условите на пазарот; да се зголемува ефи-
касноста на инвестиционите вложувања; да се нама-
лува задолженоста на стопанството; да се развиваат 
разни форми на доходовно поврзување на органи-
зациите на здружен труд. Инвестиционата политика 
треба да го поддржува развојот на дејностите што 
обезбедуваат промени во материјалната структура и 
придонесуваат за подигање на стопанството на пови-
соко технолошко ниво. 

Со самоуправно спогодување и договарање за по-
делба на трудот, специјализација на производството 
и кооперација треба да се зголеми ефикасноста на 
стопанисувањето и да се намали градбата на преди-
мензионирани и ^синхронизирани капацитети по 
технолошки фази на производството, со што ќе се 
постигне поголема усогласеност на поединечните и 
пошироките општествени интереси. 

Покрај преземањето на мерки за постојан и брз 
растеж на продуктивноста на трудот, здружувањето и 

рационалната употреба на средствата на акумулаци-
јата претставуваат една од најважните задачи во на-
редниот петгодишен период. Со економската полити-
ка ќе се поттикнува рационалната употреба на сред-
ствата на' акумулацијала, поширокото самоуправно 
здружување на трудот и средствата и усогласување-
то на развојните програми. 

Процесот на самоуправно здружување на труд и 
средства и усогласувањето на развојните програми 
на организациите на здружен труд во размери на 
целото стопанство претставуваат најважна форма на 
интегрирање на здружениот труд со која се реша-
ваат и проблемите на стабилизацијата, на општестве-
ната поделба на трудот, ефикасноста на општестве-
ното планирање и непречено функционирање на 
единствениот југословенски пазар. За остварување на 
овие задачи се одговорни сите носители на плани-
рањето. 

31. Монетарно-кредитната политика треба да 
придонесува кон остварување на усвоената развојна 
политика и економска стабилизација. Врз тие основи 
ќе се регулираат количеството на пари во оптек, креи-
рањето на пари, селективната кредитна политика и 
ќе се усогласат девизните трансакции со платниот и 
девизниот биланс на Југославија. Пласманите на де-
ловните банки треба да се засноваат врз реално рас-
положивите средства. 

32. Со мерките и активностите врз усогласување-
то на вкупните отоковно-парични односи на пазарот, 
со политиката за јакнење на положбата на стопан-
ството во распределбата на доходот и со конституи-
рањето на самоуправни форми на општествена кон-
трола на цените, ќе се создаваат услови здружениот 
,труд преку самоуправно спогодување и општествено 
договарање да ги утврдува критериумите и да ја ос-
тварува политиката на цените која ќе влијае врз от-
странувањето на стихијните движења на пазарот и 
ќе овозможи побавен растеж на цените од остваре-
ниот во периодот од 1976 до 1989 година. 

33. Со економската политика и со активностите 
на сите носители на планирањето треба да се обезбе-
дува побрз раззој на сопствената наука и технологи-
ја и намалување на технолошката зависност од 
странство, при истовремено создавање на поповолни 
општи предуслови за побрзо пргнесување, поширока 
примена и поефикасно користење на научните и тех-
нолошките достига ла па индустриски развиените 
земји. 

Треба да се стимулира и да се шири примена-
та на иновациите што водат кон постојано зголе-
мување на продуктивноста на трудот и кон релатив-
но намалување на трошоците на производството. 

34. Сите носители на планирањето треба да во-
дат политика за побрзо воабатување и за намалува-
ње на невработеноста. Политиката на вработувањето 
мора да биде во согласност со политиката на општес-
твено-економскиот развој. При тоа е нужно значи-
телно поинтензивно користење на знаењата заради 
подигање на индивидуалната и општествената про-
дуктивност на трудот. 

Со поголема мобилност па акумулацијата и тру-
дот и со развој на работноинтензивните дејности тре-
ба да се проширува просторот за активирање на ра-
ботните потенцијали. 

Со развојната политика, со поттикнување на тво-
рештвото, со политиката на личните доходи и со дру-
ги мерки треба повеќе да се афирмира трудот во 
производството и да се запре тенденцијата на зами-
нување на стручни кадри на административни рабо-
ти. Системот на'образованието и воспитувањето тре-
ба постојано да се приспособува кон потребите на 
здружениот труд и развојот. 

Со примена на науката и современата технологи-
ја треба да се создаваат услови за развивање на деј-
ностите во секундарниот и терцијарниот сектор и со 
тоа да се создаваат поголеми можности за вработу-
вање. Проширувањето на можностите за вработува-
ње треба да се остварува со парбз развој на малото 
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стопанство, како со средства на здружениот труд та-
ка и со ангажирање средства на граѓаните. 

35. Треба натаму да се развива единствениот ју-
гословенски пазар како суштествен предуслов За ра-
ционална општествена поделба на трудот, за нехар-
моничен и поефикасен развој на производните сили 
и за пошироко доходовно поврзување врз основите 
на дејствувањето на економските закони. Со економ-
ската политика и со други активности треба да се 
интензивира процесот на здружувањето на труд и 
средства на организациите на здружен труд во ре-
продукциониот процес врз доходовни односи, надми-
нувајќи ги со тоа регионалните бариери и обезбеду-
вајќи слободна циркулација на стоки и поголема 
подвижност и порационално користење на средства-
та на општествената акумулација. За таа цел, само-
управното спогодување за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници треба да се 
одвива меѓу производствено и доходовно поврзаните 
организации на здружен труд на целата територија 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

36 Во стекнувањето и распределбата на доходот 
треба да се обезбедува уедначување на условите за 
стопанисување, издвојување на дел од доходот стек-
нат под исклучителни околности за проширување на 
материјалната основа на трудот и врз таа основа да 
се создаваат услови за подоследна примена на прин-
ципот за распределба според трудот и резултатите 
на трудот. Политиката на распределбата на доходот 
треба да биде во функција на развојот на производ-
ните сили и на јакнењето на материјалната основа 
на здружениот труд и да ги уважува реалните ин-
тереси и потреби на здружениот труд. 

Во распределбата на доходот треба да се тргну-
ва од реалните материјални можности што ги дава 
остварениот доход. Врз тие основи да се остварува 
такво наменско распоредување на доходот кое овоз-
можува создавање на поголема акумулација за не-
хармоничен материјален и социјален развод. 

Неопходно е подоследно да се поврзува распре-
делбата на доходот со општествено признаените ре-
зултати на трудот. Во таквите односи на распре-
делба на доходот, личните доходи треба да растат 
побавно од растежот на чистиот доход и на продук-
тивноста на трудот, а средствата за намирување на 
општите и заедничките потреби — побавно од рас-
тежот на доходот и на општествениот производ. 
Со распределба на средствата за лични доходи по 
основ на тековниот и мииатниот труд на работни-
ците треба да се стимулира поквалитетен труд, 
творештво и подобро користење на средствата. 

Финансирањето на заедничките потреби треба 
да се усогласи со системските определувања спо-
ред кои работниците во здружениот труд треба да 
имаат решавачко влијание во програмирањето на 
развојот на општествените дејности и во утврду-
вањето на средства за нивно финансирање преку 
слободна размена на трудот. 

37. Во наредниот петгодишен период треба да 
се обезбеди натамошно подобрување на условите за 
живот и работа и подигање на животниот стандард 
па работните луѓе во зависност од зголемувањето 
на доходот и на општествената продуктивност на 
трудот. 

Интензивирањето на станбената изградба е зна-
чајна компонента на развојната политика и на 
остварувањето на економска стабилизација. Распо-
ложивите материјални можности даваат услови за 
побрза станбена изградба и за решавање на стан-
бените проблеми на работните луѓе и на граѓаните. 
Потребно е да се обезбеди зголемување на обемот и 
ефикасноста на станбената изградба, стабилазација 
на цените и поцелесообразно стопанисување со 
станбениот фонд. Со мерките на економската поли-
тика треба да се создаваат услови за поголема 
ориентација па граѓаните да вложуваат средства во 
станбената изградба. За таа цел е неопходно да се 

развиваат најразновидни форми на ангажирање на 
лични средства на граѓаните. 

Политиката на заедничкото задоволување на 
потребите би требало да се заснова врз натамош-
ниот развој на образованието, здравствената и со-
цијалната заштита на работните луѓе и граѓаните 
во согласност со расположивите материјални мож-
ности, како значајни фактори на развојот и усло-
вите за живот и работа. 

Посебно внимание треба да и се посвети на 
посестраната грижа за децата и младината и на 
постигањето поквалитетна заштита на здравјето на 
целокупното население. 

V 

38. Со договор" односно со договори за основите 
на општествениот план на Југославија ќе се утвр-
дат заедничките интереси и цели на развојот и за-
едничката економска политика за следните подрачја 
што се предмет на договарање на ниво на федера-
ц и ј а ^ , и тоа. 

1) усогласување и, насочување на тековите на 
општествената репродукција во целост и во односи-
те на нивната меѓузависност на единствениот југо-
словенски пазар; 

2) политика и развој на економските односи со 
странство; 

3) политика и развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини; 

4) развој на општонародната одбрана. 
Ако републиките и автономните покраини утвр-

дат дека е тоа од заеднички интерес, со договори за 
основите на планот можат да се утврдуваат и други 
подрачја на општествено-економскиот развој и на 
економската политика. 

39. Надлежните органи и организации, тргнувај-
ќи од овие насоки и од натамошните согледувања 
на можностите за развој, при изготвувањето на до-
говорите за основите на општествениот план на Ју-
гославија и на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година, ќе ја разработат 
и предложат политиката на општествено-економс-
киот развој и основите на заедничката економска по-
литика. При тоа ќе се обезбеди истовремена под-
готовка на самоуправните спогодби и на договорите 
за основите на планот и на плановите на сите носи-
тели на планирањето и нивно меѓусебно усогласу-
вање. 

Врз таа основа ќе се обезбеди примена на сис-
темот на општественото планирање и заснованост 
на општествениот план на Југославија врз самоу-
правни спогодби и договори за основите на плано-
вите, како и врз плановите на самоуправните орга-
низации и заедници и на општествено"политичките 
заедници. За таа цел треба да се обезбеди синхро-
низирана работа врз изработката на договорите за 
основите на плановите и врз подготовката на пла-
новите на републиките и автономните покраини и 
усогласување на заедничките интереси во договори-
те за основите на планот и во општествениот план 
на Југославија. 

40. Заради навремено донесување на плановите 
за наредниот 'петгодишен период, организациите на 
здружен з:руд и другите самоуправни организации и 
заедници и општествено-политичките заедници треба 
да го забрзаат подготвувањето и склучувањето на са-
моуправни спогодби и на договори за основите на пла-
новите. При тоа е неопходно да се обезбеди дослед-
на примена на системот на планирањето, а посебно 
давање поголемо значење на доходот како основна 
категорија на планирањето. Со самоуправните спо-
годби и со договорите за основите на плановите тре-
ба да се обезбеди натамошен развој на доходовните 
односи и неусогласен развој на капацитетите и на 
производството во соодветните репродукциони цели-
ни во рамките на целата земја. 
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41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 143 

27 септември 1979 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките 
и покраините, 

Зоран Полич, с. р. 

721. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 

и 414 од Законот за основите на системот на држав-
ната управа и за Сојузниот извршен совет и соју-
зните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации им се признаваат во матери-
јални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79) 
во член 14 по зборовите: „функционерот кој рако-
води со орган", се додаваат зборовите: „односно ра-
ководниот работник,". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 795 

20 септември 1979 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Бранислав Икониќ, с. Р 

722. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за за-

штита на животните од заразни болести што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-
-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВО-
ТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИН-
СКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, 
СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ КАКО ПОМОШ 
ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГО-
РА ПОРАДИ КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС 

1. За вршење на задолжителен ветеринарско-
санитарен преглед на пратки на животни, животин-
ски производи, животински суровини, животински 
отпадоци, семе за вештачко осеменување и други 
предмети што се увезуваат како помош за Соција-
листичка Република Црна Гора поради катастро-
фалниот земјотрес, а се упатени до републиката 
или сојузната комисија за помош за настраданите 

од земјотресот, нема да се наплатува надоместот 
пропишан со Одлуката за височината на надоместот 
за вршење на задолжителен ветеринарско-санита-
рен преглед на пратки на животни, животински 
производи, животински суровини, животински отпа-
доци, семе за вештачко осеменување и други пред 
мети со кои може да се пренесува заразна болест 
во прометот преку државната граница („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/78). 

2. Ослободувањето од плаќање на надоместот 
од точка 1 на оваа одлука ќе се применува врз 
пратките што ќе бидат упатени до 31 декември 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 786 
20 септември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. ф 

723. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот 

заштита на растенијата од болести и штетници 
што ја загрозуваат целата земја („Службен лист н ! 
СФРЈ", бр- 49/76), Сојузниот извршен совет доне 
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ 
ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА1 

ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА ШТО СЕ УВЕЗУВАА? 
КАКО ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ЦРНА ГОРА ПОРАДИ КАТАСТРОФАЛНИ-

ОТ ЗЕМЈОТРЕС 
1. За вршење на задолжителен преглед на прат.-

ки на растенија што се увезуваат како помош за' 
Социјалистичка Република Црна Гора поради ката-
строфалниот земјотрес, а се упатени до републичката 
или до сојузната комисија за помош за настрадани-
те од земјотресот, нема да се наплатува надоместот 
пропишан со Одлуката за височината на надоместот 
за вршење на задолжителен здравствен преглед на 
растенијата при увозот и извозот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/78). 

2. Ослободувањето од плаќање на надоместот од 
точка 1 на оваа одлука ќе се применува врз пратките 
што ќе бидат упатени до 31 декември 1980 година. 

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

Е.п. бр. 793 
20 септември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИКОНИЌ , с. р. 

724. 
Врз основа на член 37 од Законот за склучува-

ње и извршување на меѓународните договори („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/78), а заради извршување 
на одредбите од Меѓународната спогодба за какао 
од 1975 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКИТЕ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИ УВЕРЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА 

КАКАО 
1. Организациите на здружен труд што увезу-

Еаат, односно извезуваат какао во зрно, какао-паста, 
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какао-масло, незасладено какао во прав, какао-по-
гача и кршено какао (во натамошниот текст: какао), 
за пратките на какао што ги увезуваат односно из-
везуваат ќе прибават определени уверенија што ја 
придружувуаат пратката, предвидени со Меѓународ-
ната спогодба за какао од 1975 година (во натамош-
ниот текст: Меѓународната спогодба за какао од 1975 
година (во натамошниот текст; Меѓународната спо-
годба). 

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ги издава уверенијата од точка 1 на оваа одлу-
ка и ги заверува уверенијата што ги издал надлеж-
ниот орган на земјата членка на Меѓународната ор-
ганизација за какао и дополнително внесува подато-
ци во тие уверенија на начинот што е определен со 
Меѓународната спогодба. 

3. По барање на странската фирма — сопстве-
ник на пратката на какао што се превезува преку 

југословенското царинско подрачје (транзит низ Ју-
гославија), Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија може на таа фирма да издаде уверение од 
точка 1 на оваа одлука, во согласност со Меѓунаро-
дната спогодба. 

4. Надлежните царински органи, при царине-
њето на пратките на какао, контролираат дали прат-
ката на какао што се увезува односно извезува ја 
придружува увернието од точка 1 на оваа одлука и 
ја заверуваат точноста на определените податоци во 
тоа уверение. 

5. Поблиски прописи за извршување на оваа 
Одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
надворешна трговија. 

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

Е.п. бр. 794 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

725. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79), 

точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што 
ќе се применуваат при намалување на царината на 
увоз на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/78) и 
точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се примену-
ваат при намалување на царината на -увоз на спе-
цифична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 
година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/70, 
9/79, 14/79, 21/79 и 26/79), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА 
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ ПЕРБОРАТ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови од Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на натриум перборат, царината ќе се 
пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана по стапките пропиша-
ни во Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/78) и царината пресметана по стапка од 5%, 
Намален за 50%: 

Тарифен број на Наименување 
Царинската тарифа 

84.17/2К Други уреди за обработка на 
материјали со менување на 
температурата, друго 
Ех. 
Вентилациони сушилници за 
перборат врз принципот на 
флуидизација (треперење) на 
честици со капацитет над 
3.500 к^/ћ сув натриум пер-
борат. 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 септември 1979 година. 

3. Ова решен-ие влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен иист иа 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 785 
20 септември 1979 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав ИКОНИЌ, с. р. 

726. 
Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 

од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ 

ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и 
динамиката на порастот на пласманите на банките 
во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79 
и 32/79) во точка 1 став 1 процентот: „19%" се заме-
нува со процентот: „22%". 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Во рамките на предвидениот обем на порастот 

на пласманите од став 1 на оваа точка, банките ди-
намички ќе ги усогласуваат своите пласмани по 
тримесечја, и тоа така што порастот на вкупните 
пласмани на банката да не биде поголем од: 12% на 
31 јули, 180/о на 30 септември и 22% на 31 декември 
1979 година, сметајќи во однос на состојбата на тие 
пласмани на 31 декември 1978 година. 

Банките што даваат кредити за сезонски залихи 
на пченица ед родот на 1979 година, тие кредити 
можат да ги зголемат за 21% на 31 септември 1979 
тодина, во однос на состојбата на тие кредити на 
31 декември 1978 година. Банките што даваат креди-
ти за сезонски залихи на други земјоделско-пре-
хранбени производи од родот на 1979 година, што 
делумно се кредитираат од примарната емисија врз 
основа на Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79 и 34/79). можат 
тие кредити да ги зголемат до 25% со состојбата на 
31 декември 1979 година, сметајќи во однос на нив-
ната состојба на 31 декември 1978 година." 

2. Во точка 3 на крајот на одредбата под 5 точ-
ката се заменува со точка и запирка и потоа се до-
дава нова одредба под 6, која гласи: . 
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,,б) кредитите што банките ги даваат за станбе-
на изградба 

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

О. бр. 37 
24 септември 1979 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

727. 

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини („Службен лист на СФРЈ" бр. 49/76) и 
на точка 15 од Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79 и 
36/79) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 се дода-
ва нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок, во пресметката на задолжителната 
резерва по состојбата на средствата на 31 август 1979 
година и на 30 септември 1979 година банките, на 
средствата од став 1 на оваа точка, ќе ја применат 
стапката од 19.6%." 

2. Банките ќе извршат корекција на пресметката 
на задолжителната резерва по состојбата на сред-
ствата на 31 август 1979 година, и разликата добиена 
со примена на стапката од точка 1 на оваа одлука, 
ќе ја пренесат на својата жиро-сметка. 

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

О. бр. 38 
24 септември 1979 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот на Со-

јузниот завод за здравствена заштита (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16 74), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За директор на Сојузниот завод за здравствена 
заштита се назначува д-р Доменик Комадина, досе-

гашен потсекретар во Републичкиот комитет за 
здравствена и социјална заштита на СР Словенија. 

Е.п. бр. 787 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршев свет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се разрешува од должноста директор во Сојуз-
ниот завод за општествено планирање д-р Неделко 
Шуљманац, со 30 септември 1979 година, поради 
истекот на периодот за кој бил назначен. 

Именуваниот се става на располагање, во сми-
сла на член 249 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата и правата од ра-
ботниот однос ќе ги остварува во Управата за персо-
нални работи на Сојузниот извршен совет, почнувај-
ќи од 1 октомври 1979 година. 

Е. п. бр. 788 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 245 стаб 5 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Соју-
зниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕК-

РЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот извршен совет Франц Мусар, поради зами-
нување на друга должност. 

Е.п. бр. 789 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р, 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист на СФРЈ", бр.' 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ГЛАВЕН 

ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР 

Се разрешува од должноста сојузен главен де-
визен инспектор Јаким Спировски, поради замину-
вање на нова должност. 

Е. п. бр. 790 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот ча 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
'стандардизација се назначува д-р Милан Спасиќ, 
досегашен помошник-директор на тој завод. 

Е. п. бр. 791 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРА-

БОТКА 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, проеветно-културна и техничка 
соработка се назначува Аќим Миќевиќ, досегашен 
советник на директорот на тој завод. 

Е. п. бр. 792 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Деврња Петра Радован, Јанковић Марка Мили-
воје, Маљковић-Борозан Илије Јелица, Мијано-
вић-Урошевић Саве Милица, Мирковић Милана. 
Анђелија, Пешић Видосава Велимир, Поповић Ва-
силија Момчило; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Црепуља Петра Бранко, Јовановић Вукосава 
Војин, Јововић Лазара Милорад, Масловарић Радој-
ка Милија, Мунћан-Баиковић Спасоја Иконија, Ни-
колић Вукана Владимир, Продановић Тодора Га-
шо, Шуњка Боже Јово; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ашковић-Доблингер Хермине Јелена, Цветано-
вић Величка Петроније, Дубак Радослава Алек-
сандар, Ђорђевић Станислава Сретен, Ивановић 
Милоја Миливоје, Јовановић Видака Блажо, Јова-
новић Аврама Бранислав, Јовановић Ратка Милош, 
Јовашевић Видосава Петар, Јовашевић Живана 
Тихомир, Јовичић Милана Миладин, Краљевић То-
дора Ђорђе, Љубибратић Милоша Светозар, Марић 
Владимира Милорад, Марјановић Добросава Пав-
ле, Марковић Вукашина Властимир, Миленковић 
Милорада Живул, Николић Јеленка Томислав, Пет-
ковић Радивоја Миле, Попарић-Поповић Николе 
Љубица, Радој евић-Теофа новић Радојице Даница, 
Радовановић Војислава Миодраг, Раковић Милана 
БОГЛЈП , Сертић Стјепана Марија, Стојановић Жив-
ка Славко, Тошовић-Зрилић Ђорђа Даница, Видић 
Јована Јеврем, Виторовић Драгутина Душан, Вла-
дисављевић Ђорђа Вишеслав; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајовић Миће Милорад, Домазет Милоша Бран-
ко, Матовић Илије Душан, Плавшић Максима Сто-
јан, Поповић Раде Мане, Про данић Дамјана Милош, 
Угринић Богосава Петар; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградб-а 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Албанеже Петра Тоница, Алексић Милована 
Илија. Бабовић Милорада Милета, Богдановић Ду-
шана Љубомир, Цицварић Светислава Бошко, Чу-
повић Алексија Тодор, Елезовић Анте Валентин, 
Главинић Михајла Александра, Гогић Милана Де-
симир, Грего Томе Тома, Је линек-Макрсић Симе Је-
ла. Кушнир Томе Иван, Кувељић Нике Бранко, Ле-
ковић Владимира Ратко. Марковић Зарија Стани-
слав, Мирковић Борисава Радомир, Петровић Бого-
сава Слободан, Поповић-Громовић Танасије Магда-
лена, Ристовић Живка Радоје, Ршумовић Душана 
Никола, Станчић Средоја Добривоје, Станић Мило-
вана Станимир. Вејин Ђуре Мирко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работа-
та од значење за напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Светомира Властимир, Бадивук Огња-
на Александар, Бисенић Сретена Божидар, Богда-
новић Бартоле Бартол, Богдановић-Стибиљ Леопол-
да Јелица, Цветковић Градимира Стеван, Дечер-
мић Борислава Стојан, Ђокић Миленка Ђурђе. Ђу-
рић Милоша Милутин, Фигел Карла Силван, Гав-
риловић Момира Миленко, Илић Миливоја Власти-
мир, Јелић Добросава Милинко, Јовановић Живо-
јина Драголуб, Јовановић Светозара Раденко. Јова-
шевић Радомира Радојка, Кабаница Петронија 
Душко, Калинић Данила Драгић, Ковачевић Бошка 
др Његош, Крстић Захарија Живојин, Лазаревић 
Радоја Добривоје. Лазаревић Војислава Момчило, 
Лазаревић-Повловић Живана Вера, Лековић Мили-
је Момир, Лијескић Николе Богдан, Марковић Ми-
лете Славко. Марковић Рафаила Стојан, Миладине-
вић-Тодоровић Тихомира Радомирка, Миливојевић 
Суботе Радомир, Милосављевић Михаила Милован, 
Милошевић Милоша Милан. Милошевић Милана 
Војин; 

Миловић Александра Милан, Милутиновић Во-
јислава Јездимир, Митровић Славка Љубиша, Мит-
ровић Драгојла Милан, Никачевић Рајка Здравко, 
Николић Видосава Драгомир, Николић Светислава 
Предраг, Нинковић-Тадић Гојка Олга, Новичић Жи-
воте Будимир, Опсеница Ђуре Милан, Пауновић 
Драгомира Драгољуб. Павловић Николе Слободан, 
Протић Јована Петар, Родичев Косте Милош, Ра-
дојчић Вукашина Верољуб, Радојичић Радише Ра-
дојица, Радојичић Живојина Ранко, Радојковић 
Бранка Добривој, Радовановић Раке Владимир, Ри-
стић Аксентија Андреја, Савић Александра Љуби-
ша, Спиридоновић Ристе Олга, Стаматовић Миливо-
ја Нинко, Станојевић Тихомира Крстомир, Стефа-
новић Александра Стеван, Стојановић Николе Дра-
гољуб, Стојичић Милисава Тихомир, Стојнић Да-
вида Драгољуб, Шерер Александра Велизар, Шеш-
лија Марка Милош, Терзић Јагоша Момчило, То-
доровић Драгољуба Војимир, Томић Гаврила Рад-
мила, Тошић Владимира Радисав, Траилов Жива 
Васа, Трифуновић Бранка Милан, Урошев Лазара 
Живан, Весић Милорада Предраг, Виденовић Љу-
бомира Душан, Видојковић Ненада Стеван, Вујно-
вић-Шошкић Васе Горица, Вујовић Деспота Љубо-
мир, Зечевић Веселина Драгомир, Златић Чедоми-
ра Коста; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановић Божидара Драгољуб, Лукић Љубана 
ж Раде; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ; 

Ђокић Андрије Видосав, Миливојевић Анђелка 
Славко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бабић Вида Стеван, Божовић-Протић Војисла-
ва Станислава, Филиповић-Жигић Новака Мариј-а, 
Хусовић-Меденица Милике Светлана, Кежић Јове 
Бранко, Марјановић Војислава Томислав, Марко-
вић Велимира Димитрије, Матејић Антонија Милан, 
Милошевић Живојина Радојица, Миљковић Мило-
рада Новица, Никодијевић Тихомира Анка, Орло-
вић Раде Бранко, Пауновић Љубомира Периша, 
Ранђеловић Велимира Радојко, Жид ганић Андрије 
Љубомир; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Гвозден Светозара Милан. 

Бр. 2 
10 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАС-ЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Девиде Богдана Младен; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Марин Обрена Бошко, Михелач-Јеркич Алојза 
Слава, Поточник Евстахија Стојан; 
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— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Новак Ивана Лојзе, Палеж Винка Руди, Пре-
билич Јурија Катарина, Пунгартник Едварда Петар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брглез Јосипа Павле, Черпњак Михаела Биљем, 
Јањин Јована Марко, Кастелиц Едмунда Франц, 
ЈСаучич Јожета Петар, Лицул-Цетина Ивана Ана, 
Марушич Алфонза Соња, Немец Катарине Габријел, 
Станич Алојза Јанко, Станич Огњеслава Терезија, 
Шкуљ Антона Лудвик, Томажин-Бавдек Алојза Да-
ница; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабич Франц, Берглез Ивана Јоже, Бизјан Ан-
тона Звоне, Брилеј Рудолфа Станислав, Бродник-
-Шуштершић Петера Маринка, Буковец-Вербич 
Ивана Марија, Буквић Милоша Тодор, Вулич Сте-
вана Боривој, Бурник Игнаца Стана, Цедар Андре-
ја Данијел; 

Чернигој-Кошник Франца Павла, Ерклавец Ал-
бина Албин, Грамц Јоже Јоже, Хабич Петера Јанез, 
Хаџиефендић Мухамеда Ахмед, ХаЈди-Пешић Дими-
трија Милева, Хофман Хинка Бруно, Холод Грего-
ра Владимир, Худалес Мартина Франц, Хумпрет 
Франца Игор, Ипавец Антона Тоне, Иванчић-Јурја-
вчич Матеја Криста, Јернеј чин Јоже Јанез, Карба 
Станка Станко, Кастел иц Франца Алојз, Кнехтл 
Даниел, Коломбо Мартина Анте, Крижник Карела 
Карел Кведер Франца Милена, Лавренчић-Остер-
ман Томажа Марија. Лукачевић Ибрахима Атфија, 
Маринковић Милорада Миодраг, Марушић Антона 
Радо, Матејчич-Клеменц Ивана Иванка, Матох 
Ивана Јанез, Медвед Хинка Стане, Мијатов Војина 
Душан, Муцк Франца Мајда, Новшак Матије Тат-
јана Оцвирк-Мокотар Антона Вида, Петрович-За-
летељ Франца Јожица, Пипа Станка Станко, Под-
лога р Франца Кристина, Потокар Јоже Јоже, Пожар 
Јоже Јоже, Пух Франца Мартин, Рогељ Антона Ад-
олф. Рудолф Франца Даниел, Рупрет Виктора Зма-
го. Симчич Филипа Бојан; 

Симшич Алојза Јожица, Скубиц Мартина Павел, 
Сршен-Лобода Валентина Соња. Шиниковић Драге 
Љиљана. Шмид Јоже Јоже, Шуштаршич-Баумга-
ртнер Матје Вида Томажич Алојза Јоже, Томишић 
Марка Силвио, Тронтељ Франца Јоже, Трстењак 
Михаела Алојз. Ухан Франца Игнац, Укмар Јоже 
Алојз. Урек-Папеж Антона Лавренција. Weber Вик-
тора Владимир, Верба јс-Јурен Миха Михаела, Ви-
даков Раде Јован, Вучемило Миљенка Јоже, Забуко-
вец Јоже Јоже; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Анцељ Јожета Јоже, Ержен Јанеза Иван, Франк 
Ивана Јоже, Галич Ивана Петар, Грундл Франца 
Јоже, Хиршман Франца Франц, Јенчек Ивана Јо-
же, Кобе Миха Виктор, Комад Јожета Оскар, Ла-

заревић Љубинка Будимир, Ленарт Алојза Антон, 
Лорбек Алберта Алберт, Мајерич Франца Карел, 
Малавашић Бернарда Бернард. Милутиновић Стан-
ка Велизар, Мурн Рудолфа Антон; 

Пајтлер Ивана Цирил, Петрич Антона Богомир, 
Плетершек Франца Франц, Полше-Бурја Петра 
Емилија, Помпе Андреја Јоже, Поточник Винка 
Франц, Повхе Алојза Јоже, Пршина Игнаца Мирко, 
Радаковић Јована Милутин, Серец Марије Франц, 
Сопчич Леополда Мирко, Соршак Станислава Стани-
слав, Спалевић Вука Цветко, Шкландер Јожета 
Алојз, Шуштаршич Јожета Јоже, Вранешич Фран-
ца Николај, Жист Антона Алојз; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бечић Османа Исмет, Херга-Новак Ивана Фран-
чишка, Јерин Јанеза Јоже, Јовановић Слободана 
Зоран, Кокаљ Антона Иво, Мајхен-Оберч Антона 
Маринка, Маури Франца Карел, Мулец Антона Јо-
же, Новковић Петра Ново, Омахен Станислава Ста-
нислав, Поточник-Бурја Франца Јелка, Репе Викто-
ра Марија, Рованшек Јожефа Франц, Шпаровец Ја-
неза ЈБубо, Шпец Јакоба Антон, Шпехар Карела 
Франц, Шпендал Јоже Јоже; 

Шуштар Петера Антон, Шуштаршич Франца 
Фрацц. Тестен Јанеза Марија, Тиодоровић Душана 
Рајко, Тодоровић Радомира Милен, Лазар-Млакар 
Рудолфа Павла, Заложник-Прислан Ивана Ана, 
Заложник Франца Станко; 

Бр. 4 
16 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Опачић Танасија Јован, Стојић Владимира Во-
јислав, Вуга Марка Илија, Вукоје Ристе Недељко, 
Вукотић Радована Милија, Живковић Ђорђа То--
мислав; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

АлфиревиЌ Ду јп Божо, Куљана Марка Иван, 
Тадић Јована Милорад; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бјеловук Васе Милован, Блажић Живана Дра-
гиша, Дајић Светолика Путник, Дамњановић Божи-
дара Властимир, Деспотовић Вукашина Милојко, 
Ђорђевић Николе Петар, Ивовић Новака Миодраг, 
Јовановић Јанка Радивоје, Ковачевић Војка Бран-
ко, Кристифоровпћ Александра Богдан, Лазовић 
Марка Владета, Нешић Борисава Душан, Никоди-
јевић Милутина Бранислав, Николић Миладина Ми-
лутин, Николић Живка Стојан, Новаковић Крете-
нима Миле, Новаковић Радомира Стој имир, Павло-
вић Андрије Страцимир, Радојковић Вукашина Ми-
ка, Сајдл Ивана Антон,' Савковић Мирослава Ан-
тоније, Сенић Љубисава Радован, Срећковић Чедо-
мира Милосав, Станковић Лазара Ранко, Стефано-
вић Николе Мирослав, Томић Теше Бранко, Топић 
Јована Ратко, Туровић Живојина Добросав, Влади-
сављевић Александра Сретен; 

— за заслуги на полето на јавната дејност'со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
.НЕЦ 

Антић Јосифа Предраг, Баждарић Анте'Шиме, 
Цветковић Благоја Љубомир, Цветковић Владими-
ра Милован, Дамљановић Крстивоја Добривоје, Или-
јевски Александра Никола, Јевтић Воина Маринко, 
Ма кек Јосипа Иван, Миловановић Тихомира Ми-
лош, Обрадовић Остоје Миодраг, Пешић Властими-
ра Момчило, Станојевић-Младеновић Илије Илинка; 

— за заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аџић Симе Ново, Аранђеловић Аврама Раден-
ко, Башић Јована Васо, Богдановић Јосипа Борисав, 
Бранковић-јСечансЈш Светомира Вера, Гавриловић 
Живана Миломир, Гујаница Михајла Миле, Хали-
ловић Ахмеда Мидхат, Исаиловић Митра Милош, 
Костић Милана Боривоје, Костић Јована Петар, Ко-
вачевић Велизара Лазар, Луковић Срећка Милан, 
Лутовац Вуке Милија, Марковрхћ Чедомира Вишег 
слав, Миленковић Миодрага Владимир, Милојевић 
Јована Петар, Милојковић Будислава Радоје, Нек-
вастГл Карла Стеван, Нешић Милорада Радисав, 
Пецарски Илије Драгољуб, Петровић Стојана Ра-
досав, Поповић Милутина Сава, Радојичић Пауна 
Миленко, Стевановић Стевана Петар, Стојиљковић 
Божидара Драгослав, Тићак-Цвејин Мирослава Ан-
ка, Тодоровић Мирка Војислав, Васовић Радослава 
Милорад, Видановић Светозара Ђорђе, Вујошевић-
Вуксановић Косте Зорка, Вукашиновић Михаила 
Милош; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Александра Властимир, Ајдачић Љу-
бомира Душимир, Алексић Костадина Милутин, Ан-
ђелковић Војислава Србислав, Аничић Обрада Не-
дељко, Антић Добривоја Властимир, Банковић Ду-
шана Бранислав, Благојевић Михаила Надежда, 
Багдановић Светозара Сретен, Бркић Чедомира 
Драгослав, Бугарчић-Смиљанић Драгољуба Невен-
ка, Бурић-Мрђа Ђуре Милка, Бурјан Александра 
Ђорђе, Цанк Андрије Јосип, Цимеша Николе Ра-

томир, Цветковић Радомира Мића, Ћирић Велими-
ра Богдан, Ћурчић-Павловић Светозара Гроздана, 
Давидовић Милосава Драгољуб, Денчић Божидара 
Милорад; 

Денић Јездимира В ластимир, Дојчинов Васили-
ја Драган, Дурмишевић Муте Цура, Џунић Илије 
Милисав, Ђорђевић Стевана Марко, Ђорђевић-Бо-
р;:ћ Петра Мирјана, Ђорђевић Миодрага Здравко, 
Филиповић Ристе Велимир, Габрић Андрије Ан-
дрија, Гајић Ис-ака Јовиша, Гигић Крсте Љубица, 
Граовац-Наранчић Владимира Радмила,' Хусић Ха-
мида Хамед, Илић Ђорђа Благоје, Илић Благоја 
Обрад, И тић Будимира Славка, Ивановић-Марја-
невг.ћ Влајка Марија, Јаковљевић Јована Ђорђе, 
Јакшић Борисава Мирко, Јанковић Николе Алек-
сандар. Јанковић Станише Драгиша, Јанковић 
Здравка Миодраг, Јанковски Косте Георги, Јефтић' 
Милорада Ратомирка, Јеленић Миливоја Алексан-
дар, Јеленковић Николе Марица^ Јеремић Душана 
Милан, Јешић Милутина Момчило, Јешић Станими-
ра Живорад, Јоцић Илије Војислав, Јосиповић Ра-
досава Милорад, Јовановић Николе Цветко, Јовано-
вић Драгољуба Михајло, Јовановић Љубомира Ми-
лић, Јовановић-Петровић Војислава Ружица, Јовић 
Живка Љубисав, Јукић Мустафе Мујо, Јузбашић 
Петра Жарко, Караџић Стевана Милан, Каракаба-
ков Агрира Риста; 

Кинчеш Ференца Ференц, Кнежевић Обрада 
Раденко, Којовић Милана Иван, Костадинова^ Ви-
дена Боривоје, Костадиновић Илије Радосав, Кова-
чевић Михајла Миодраг, Крчо Тадије Милорад, 
Крсмановић Миливоја Аца, Крсмановић Миодрага 
Веселин, Крстић Обрада др Томислав, Кузмановић 
Марка Предраг, Латић Јована Најден, Љубичић 
Неша Милош, Љубисављевић Светозара Чедомир, 
Мај етеровић Чеда Тоде, Максимовић Ђоке Перо, 
Малииовић-Тасков Јеленка Зорка, Маринковић 
Животе Бранислав. Марковић Методика Момир, 
Мијајловић Крсмана Миленко, Миладинови Алек-
сандра Гојко, Миладиновић-Човић Петра Милка, 
Миланов Голуба Александар, Милановић Митра Ди-
на, Миленковић Драгутина Горча, Милојевић Мио-
драга Вера, Милосављевић Сава Драгољуб, Мило-
шевић Стојадина Драгољуб, Милошевић А т а н а с и ј а 
Миодраг, Милошевић Душана Момчило, Милошевић 
Саве Светислав, Миловановић Живојина Иванка, 
Миловановић-Поповић Илије Јелисавета, Милова-
новић Драгутина Љубомир, Миловановић Бранисла-
ва Србобран, Милутиновић-Чутурило Јове Босиљ-
ка, Митић Обрена Љубомир, Митић Љубомира Пан-
та, Митић Александра Војислав, Митровић Јеврема 
Велизар; 

Младеновић Душана Десанка, Младеновић Сто-
јана Профир, Младеновић Светолика Трифун, Мрак 
Војка Петар, Нанчовски Ристе др Петар, Николић 
Стевана Никола, Николић Љубомира Радомир, Ни-
колић Војислава Витомир, Новаковић Саве Брани-
слав, Новаковић Вуле Милорад, Обреновић Недељ-
ка Обрен, Пашовски Трпка Јован, Павловић Димит-
рије Драгојла, Павловић Милорада Душан, Павло-
вић-Муњајић Миле Мила, Павловић Љубомира Ми-
рослав, Павловић Живадина Слободан, Пејчић Ни-
коле Радисав, Перић-Митковић Илије Биљана, Пе-
ручић Душана Златан, Пешић Ђорђа Јован, Петро-
вић Петра Иван, Петровић-Сајић Андрије Милица, 
Петровић Стевана Саво, Поповић Милорада Лепо-
сава, Поповић-Славковић Јордана Љиљана, Постић 
Александра Војислав, Потић Мирка Властимир, 
Пурић Милисава Веселин, Раденковић Витомира 
Миодраг, Радоичић Миленка Милан, Радосављевић 
Петра Милош, Радовановић Живојина Драган, Ра -
довановић Александра Момир, Рајковић Милоша 
Светислав, Ранчић Миодрага Љиљана, Ранђеловић 
Добросава Видан, Ристић Божидара Велибор, Ри-
стић Божидара Војислав, Рохаљ Михајла Илија; 

Русић Николе Анкица, Санчанин Ђорђа Вуја-
дин, Савић Михајла Миодраг, Савић Јована Вели-
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доир, Симикић Петра Милан, Спасојевић Сава Раде, 
Спасовић Љубисава Радојле, Стаменовић Тихомира 
Томислав, Станишић Димитрија Часлав, Станишић 

'Николе Миладин, Станковић Димитрије Ненад, 
Станковић Костадина Радојица, Станојевић-Тихо-
мировић Живојина Надежда, Стефановић Ђорђа 

"Димитрије, Степановић Ђурђа Драган, Степановић 
'Момира Миливоје, Стоиљковић-Качар Милана Рад-
мила, Стојановић Вукашина Добривоје, Стојановић 
Димитрија Душан, Стојановић Драгољуба Тихомир, 
Стојановски Стојиљка Трајан, СтојиљкоЂић Влади-
мира Иван, Стојиљковић Светислава Радомир, Стој-
ковић Витомира др Миодраг, Стојковић Божидара 
Стојан, Шебат-Стојановић Светозара Оливера, Шу-
манац Новака Душан. Шупук Ивана Фрањо, Тасић 
Јеврема Вукашин, Тисмонаревић Михајла Станиша, 
Тодић Миладина Димитрије, Тодоровић Јосифа Ћир-
ко, Томић Спасе Тома, Тонић Трајка Драгиша, Тор-
бица Милана Драган, Трифуновић Бранка Мио-
драг, Васић Миљка Слободан, Васовић-Рајчевић 
ЈБубомира Олга, Велимировић Милована Радован, 
'Вељковић Божидара Тугомир; 

Вељовић Арсенија Милорад, Војиновић-Келе-
чевић Панте Ковиљка. Војиновић Милутина Воји-
слав. Вранић Стаменка Милијан, Вученовић Николе 
Бошко, Вујадиновић Борисава Станко, Вујовић Ви-
дака Милорад, Вукадиновић Радосава Коста, Вука-
диновић Драгутина Томислав, Вукичевић Живорада 
Мирослава, Вукосављевић Војислава Велизар, Ву-
котић-Пешић Михајла Даница, Вуксановић Јована 
Миливоје, Зец Милана Славко, Злокас Михајла Ми-
лица, Живадиновић Чедомира Слободан, Живко-
вић Тихомира Богољуб, Живојиновић Јована Ми-
лан, Жујовић Веселина Благоје; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
ва земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цветковић Михајла Велибор, Дамљановић 
Гвоздена Миливоје, Илић Марка Миливоје, Ј ан -
ковић Веселина Златоје, Јосиповић Исидора Милан, 
Ковачевић Симе Продан, Лазаревић Превислава 
Јордан, Лучић Славка Драгоје, Мартинов Средоја 
Живојин, Међедовић Танасије Крста, Милићевић 
Велисава Милојко, Младеновић Влаисава Веселин, 
Пантић Мирослава Милош, Петровић Ивана Милу-
тин, Плаиић Видосава Радисав, Рогић Милорада 
Љубиша, Спасојевић Николина Милосав, Станисав-
љевић Владимира Драгослав, Станојевић Стој ице 
Ратко, Великић-Марић Спасоја Радмила; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бонић Велимира Петар, Божовић Милије Ра- ' 
дош, Цветановски Александра Гроздан, Делић Ђу-
ре Радомир, Добросављевић ,Светомира Боривоје, 
Дракулић-Госарић Павла Агнеза. Дума-Милошевић 
Петра Радовишка, Ђорић Светислава Тугомир, Ђу-
лић /Фадомира Љубиша, Ђурђевић Ранка Љубивоје, 
Филиповић-Ђорђевић Саве Злата, Ганић Љубомира 
Бранко, Исаковић Витомира Угљеша, Ивановић Јо-
вана Милован. Ивановић Благоја Радомир, Јанко-
вић Драгутина Миодраг, Јовановић Захарија Милан, 
Јовановић Бранка Новица, Јовић Д.ушана Божидар, 
Киковић Душана Бранимир, Костић-Митровић 
Ранка Србијанка, Крстић Миладина Душан. Крстић 
Тодора Јован, Крстић Стојана Мирослав, Лилић Ра-

дивоја Новица Манчић Живојина Бранислав, Ма-
нић-Стаменовић Велимира Радмила, Манојловић-
-Најдановић Љубише Ратка, Марић Рисантија Љу-
томир; 

Михаиловић Драгољуба Александар, Михајловић 
Илије Ђорђе, Миладиновић-Павловић Марка' Доб-
ринка, Миловић Теодосија Зоран, Мирковић Жива -
на Јездимир. Митић Драгоша Богослав, Митрановић 
Драгутина Миодраг, Николић Љубомира Радоје, 
Нинковић Милорада Радован, Обреновић Вујице 
Мирослав, Опачић Ђуре Миле, Орловић-Симић Ву-
која Јорданка, Павловић Димитрија Милан. Пешић 
Радивоја Слободан, Петковић Јеленка Добривоје, 
Петковић-Донић Милорада Верица, Радисављевић-
-Јеремић Михајла Станика, Радовић Вукадина Ми-
ладин, Ратковић Станише Видосав, Ранковић Тодо-
ра Раденко, Ребец Игора Игор, Станисављевић-Ба-
лота Радивоја Даница, Станојевић Милорада Радо-
мир, Станојевић Николе Станоје, Стојиљковић Све-
тислава Борислав, Стојиљковић Лазара Слободан, 
Тодоровић Матеје Радмила, Тошић Ратомира То-
дор, Вукотић Светислава Мирјана, Здравковић Мо-
мира Слободан. 

Бр. 11 
24 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

720. Одлука за основните насоки и за рам-
ките на економската политика на опште-
ствено-економскиот развој на Југослави-
ја за периодот од 1981 до 1985 година 1525 

721. Уредба за дополнение на Уредбата за 
издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци — — — 1533 

722. Одлука за ослободување од плаќање на-
домест за вршење задолжителен ветерп-
нарско-санитарен преглед на пратки на 
животни, животински производи, живо-
тински суровини, животински отпадоци, 
семе за вештачко осеменување и други 
предмети што се увезуваат како помош 
за Социјалистичка Република Црна Гора 
поради катастрофалниот земјотрес — 1533 

723. Одлука за ослободување од плаќање на-
домест за вршење задолжителен преглед 
на пратки на растенија што с^ увезуваат 
како помош за Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора поради катастрофалниот 
земјотрес — — — — — — — — 1533 

724. Одлука за обврската за прибавување оп-
ределени уверенија при извозот и увозот 
на какао — — — — — — — — 1533 

725. Решение з а намалување на царината на 
увоз на специфична опрема што се кори-
сти во производството на натриум перборат 1534 

726. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за усогласување на обемот и дина-
миката на порастот на пласманите на 
банките во 1979 година — — — — — 1534 

727. Одлука за дополнение на Одлуката за 
задолжителната резерва на банките ка ј 
Народната банка на Југославија — — 1535 

Назначувања и разрешувања — — — — 1535 
Одликувања — — — — — — '— — — 153о 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр, 17 


