
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

д V Ж^пгхг динари. — Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

604. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1988 година, што ја усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година. 

П бр. 858 
29 јули 1988 година 
Белград Потпретседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Стане Доланц, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Остварените приходи и извршениот распоред на приходите во 1987 година изнесуваат: 

Динари 
3.008.605.664.859 

3.008.605.664.859 

1. Вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот на федерацијата . . 
2. Вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот на 

федерацијата 
3. Разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупниот извршен распоред на прихо-

дите според билансот на буџетот на федерацијата 

Член 2 
Преглед на предвидените и остварените приходи и преглед на предвидениот и извршениот распоред на прихо-

дите во билансот на Буџетот на федерацијата за 1987 година по подбиланси: 

П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ВО 1987 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 

Класификационен 
број 

форма потформа 
на прихо- на прихо-

дите дите 
П Р И Х О Д И 

Предвидено Предвидено 
според според 
буџетот ребалансот 

Остварено 

1 2 3 4 5 6 

03-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и 
на надомести за услуги 
Данок на промет на производи 762.830.300.000 1.081.148.500.000 1.027.857.301.354 

03-1-1 Дел на основниот данок на промет на про-
изводи 762.830.300.000 1.081.148.500.000 1.027.857.301.354 

Вкупно вид 03 762.830.300.000 1.081.148.500.000 1.027.857.301.354 
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1 2 3 4 5 6 

Вид 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина 

06-1 Царина 178.950.057.000 208.283.574.000 225.061.886.320 

06-2 Посебни увозни давачки 109.788.043.000 292.430.126.000 302.402.004.152 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки 91.115.951.000 133.189.828.000 146.812.419.817 

06-2-3 Давачки за царинско евидентирање 18.667.151.000 24.034.255.000 23.022.068.657 
06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински 

магацини 4.941.000 13.360.000 161.256.715 
06-2-5 Посебни такси на увезени стоки 135.192.683.000 132.406.258.963 

Вкупно вид 06 288.738.100.000 500.713.700.000 527.463.890.472 

Вид 08. Приходи од други општествено-по-
литички заедници 

08-1 Придонеси од републиките и од автономни-
те покраини 272.143.600.000 415.512.800.000 415.512.800.000 

08-1-1 Придонеси од Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 36.706.301.000 45.998.710.000 45.998.710.000 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република 
Црна Гора 5.803.040.000 3.904.199.000 3.904.199.000 

08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република 
Хрватска 71.274.641.000 114.090.949.000 114.090.949.000 

08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република 
Македонија 15.604.344.000 19.060.260.000 19.060.260.000 

08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република 
Словенија 46.424.307.000 76.930.953.000 76.930.953.000 

08-1-6 Придонес од Социјалистичка Република 
105.093.050.000 105.093.050.000 Србија без автономните покраини 64.333.206.000 105.093.050.000 105.093.050.000 

08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна 
1.307.572.000 Покраина Косово 1.344.390.000 1.307.572.000 1.307.572.000 

08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна 
49.127.107.000 49.127.107.000 Покраина Војводина 30.653.371.000 49.127.107.000 49.127.107.000 

Вкупно вид 08 272.143.600.000 415.512.800.000 415.512.800.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
1.970.833.991.826 (видови 03, 06 и 08) 1.323.712.000.000 1.997.375.000.000 1.970.833.991.826 

* 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Класификационен 
број » 

Р*сп°- Р р е Г Предвидено Предвидено 
редна ^ " РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ според според Извршено 
група н а п о д 
^ група буџетот ребалансот 

1 2 3 4 5 6 

Основна намена 02. Народна одбрана и 
општествена самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 1.323.712.000.000 1.997.375.000.000 1.970.833.991.826 

02-1-1 Средства за Југословенската народна армија 
во тековната година 1.323.712.000.000 1.997.375.000.000 1.970.833.991.826 

Вкупно основна намена 02 1.323.712.000.000 1.997.375.000.000 1.970.833.991.826 

Вкупно распоредени приходи на подбилан-
сот на приходите и расходите на средствата 
за финансирање на Југословенската народна 
армија '1.323.712.000.000 1.997.375.000.000 1.970.833.991.826 
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П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И 
ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И НА РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 

Класификационен 
број 

форма потформа 
на прихо-на прихо- П Р И Х О Д И 
дите дите 

Предвидено 
според 

буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
Остварено 

1 2 3 4 5 6 

03-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и 
на надомести за вршење услуги 
Данок на промет на производи 347.455.200.000 536.751.500.000 510.294.344.423 

03-1-1 Дел од основниот данок на промет 347.455.200.000 536.751.500.000 510.294.344.423 

Вкупно вид 03 347.455.200.000 536.751.500.000 510.294.344.423 

05-1 
Вид 05. Такси 
Административни такси 6.999.800.000 7.579.800.000 4.541.856.790 

05-1-1 
05-1-2 
05-1-3 

05-3 

Конзуларни такси 
Царински такси 
Други сојузни административни такси 
Судски такси 

6.520.000.000 
390.010.000 

89.790.000 
200.000 

6.900.000.000 
585.000.000 
94.800.000 

200.000 

4.007.573.492 
481.976.228 

52.307.070 
692.758 

Вкупно вид 05 7.000.000.000 7.580.000.000 4.542.549.548 

06-1 

Вид 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина 
Царина 

1 
81.508.464.000 103.637.426.000 111.735.167.501 

06-2 Посебни увозни давачки 50.006.436.000 144.948.874.000 150.131.766.595 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки 41.501.641.000 66.073.172.000 72.887.109.353 

06-2-3 
06-2-4 

06-2-5 

Давачка за царинско евидентирање 
Лежарина за стоки сместени во царински 
магацини 
Посебни такси на увезените стоки 

8,502.544,000 

2,251.000 

11,692.745.000 

6,640.000 
67.176.317.000 

11.429.632.710 

80,058.184 
65.734.966.348 

Вкупно вид 06 131.514.900.000 248.586.300.000 261.866.934.096 

07-2 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни 
прописи, приходи на органите на управата 
и други приходи 
Приходи на органите на управата 20.000.000.000 22.500.000.000 26.458.700.923 

07-2-1 
07-4 

Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 

20.000.000.000 
10.000.000.000 

22.500.000.000 
25.008.286.000 

26.458.700.923 
28.321.944.043 

Вкупно вид 07 30.000.000.000 47.508.286.000 54.780.644.966 

08-1 

Вид 08. Приходи од други општествено-по-
литички заедници 
Придонеси од републиките и од автономни-
те покраини 123.956.400.000 206.287.200.000 206.287.200.000 

08- 1-1 

08- 1-2 

08--1-3 

08- 1-4 

08--1-5 

08--1-6 

08--1-7 

Придонес од Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 
Придонес од Социјалистичка Република 
Црна Гора 
Придонес од Социјалистичка Република 
Хрватска 
Придонес од Социјалистичка Република 
Македонија 
Придонес од Социјалистичка Република 
Словенија 
Придонес од Социјалистичка Република 
Србија без автономните покраини 
Придонес од Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 

16.719.045.000 22.836.709.000 22.836.709.000 

2.643.176.000 1.938.295.000 1.938.295.000 

32.464.287.000 56.642.061.000 56.642.061.000 

7.107.490.000 9.462.745.000 9.462.745.000 

21.145.419.000 38.193.456.000 38.193.456.000 

29.302.593.000 52.174.927.000 52.174.927.000 

612.344.000 649.162.000 649.162.000 
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1 2 3 4 5 6 

08-1-8 Придонес од Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина 13.962.046.000 24.389.845.000 24.389.845.000 

Вкупно вид 08 123.956.400.000 206.287.200.000 206.287.200.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 03,05,06,07,08) 639.926.500.000 046.713,286.000 1.037.771.673.033 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ -

Класификационен-
број 

распоред-
на 

група 

распоред-
на 

подгрупа 
РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Предвидено 
според 

буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
Извршено 

1 2 3 4 5 6 

01-1 

Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата 
Средства што работниците ги стекнуваат ка-
ко доход на работната заедница 59.673.526.000 97.132.860.600 96.592.802.729 

01-2 

01-1-1 
01-1-2 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за заедничка потрошувачка 
Средства за материјални трошоци 

58.628.526.000 
1.045.000.000 
6.469.388.000 

* 95.937.860.600 
1.195.000.000 

10.685.512.471 

95.512.323.937 
1.080.478.792 

10.684.643.685 

01-3 Средства за посбни намени 61.336.838.000 91.293.208.815 91.020.615.198 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-3 

Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите и делегатите 
Други посебни намени 
Средства за општи општествени потреби 

2.683.390.000 
27.726.335.000 
30.927.113.000 

4.360.697.200 
36.580.856.711 
50.351.654.904 

4.297.547.391 
36.510.716.859 
50.212.350.948 

Вкупно основна намена 01 127.479.752.000 199.111.581.886 198.298.061.612 

04-2 

Основна намена 04. Трансферни средства на 
други општествено-политички заедници 
Дополнителни средства 158.627.900.000 188.279.246.000 188.279.246.000 

04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на ре-
публиките и на автономните покраини 158.627.900.000 188.279.246.000- 188.279.246.000 

Вкупно основна намена 04 158.627.900.000 188.279.246.000 188.279.246.000 

05-9 

Основна намена 05. Обврски во финансира-
њето на општествените дејности 
Пензиско^инвалидско осигурување 222.315.540.000 467.296.130.000 465.623.079.886 

05-11 БоречкоАшвалидска заштита 51.210.100.000 122.930.900.000 119.587.189.863 

Вкупно основна намена 05 273.525.640.000 590.227.030.000 585.210.269.749 

06-2 

Основна намена 06. Други општи општестве-
ни потреби 
Општествено-политички организации 5.942.600,000 7.401.600.000 7.390.952.322 

06-11 Надомести на Службата на општественото 
книговодство 4 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 5 9 4 . 0 0 0 ООО 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0 0 

06-12 Друго 2 6 4 1 9 . 7 0 8 . 0 0 0 2 9 . 0 3 0 . 0 0 8 . 0 0 0 2 9 . 0 2 9 . 9 0 9 . 9 2 5 

Вкупно основна намена 06 3 2 . 7 7 4 , 8 0 8 , 0 0 0 3 7 . 0 2 5 . 6 0 8 . 0 0 0 3 7 . 0 2 0 , 8 6 2 . 2 4 7 

07-1 

Основна намена 07. Средства на резервите на 
федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска резер-
ва 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 2 5 0 0 0 0 . 0 0 0 250.000 000 

07-2 Тековна буџетска резерва 1 „ 6 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 1 . 8 5 9 . 0 4 3 . 1 14 1.841.729.790 

Вкупно основна намена 07 1 . 9 0 9 . 9 0 0 . 0 0 0 2 . 1 0 9 0 4 3 . 1 1 4 2.091.729 790 
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Вкупно распоредени приходи на подбилан-
сот на средствата за финансирање на други-
те функции и обврски на федерацијата, како 
и за резервите на федерацијата во 1987 годи-
на 639.926.500.000 1.046.713.286.000 1.037.771.673.033 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3 
Предвидените и остварените приходи на Буџетот на федерацијата, на средствата за финансирање на другите 

функции и обврски на федерацијата, како и на резервите на федерацијата за 1987 година изнесуваат: 
Динара 

1. Вкупно предвидени приходи 1.046.713.286.000 
2. Вкупно остварени приходи 1.037.771.673.033 

Член 4 
Прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, 

според носителите и корисниците на средства по намани и позиции на распоредните групи и распоредните подгрупи, а 
следниот: 

ПРЕДВИДЕНО 
Распо-
редна 

Позиција група 
или под-
група 

Основна и поблиска намена Според годиш-
ниот буџет 

Според реба-
лансот и допол-

нителните из-
мени 

ИЗВРШЕНО 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

. ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Глава 1. Претседателство 
1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 517.366.000 790.966.000 786.866.000 
2 01-2 Средства за материјални трошоци 9.480 20.300.000 20.300.000 
3 01-3-1 Средства за лични доходи и дргуи лични 

примања на функционерите 87.452.000 137.755.000 136.579.357 
4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2.520.000 4.770.000 4.770.000 
5 01-3-2 Патни трошоци 2.822.000 4.822.000 4.822.000 
6 01-3-2 Канцелариски материјал 17.000.000 21.000.000 21.000.000 
7 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-

шоци 3.038.000 7.738.000 7.738.000 
8 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3.446.000 4.446.000 4.446.000 
9 01-3-2 Патувања и посети 100.880.000 179.880.000 179.880.000 

10 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 160.000 160.000 160.000 
11 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија 

и печат 2.629.000 8.629.000 8.629.000 
12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одлику-

вања 61.400.000 81.400.000 81.400.000 
13 01-3-2 Трошоци за услуги 98.000 108.000 107.524 
14 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 1.170.000 1.570.000 1.513.991 
15 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 732.000 1.032.000 1.022.646 
16 01-3-2 Опремање и уредување на службени станови 528.000 728.000 718.750 
17 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на 

уставниот поредок 235.000 255.000 255.000 
18 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 150.000 200.000 200.000 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО ГЛАВА 1 

,811.106.000 

811.106.000 

1.265.759.000 

1.265.759.000 

1.260.408.268 

1.260.408.268 

1 2 3 4 5 6 

08-4 

Основна намена 08. Орочени и издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес 
за федерацијата 
Обврски по кредити 45.608.500.000 

\ 

29.960.777.000 26.871.503.635 

08-4-2 Долгорични обврски од поранешните годи-
ни 45.608.500.000 29.960.777.000 26.871.503.635 

Вкупно основна намена 08 45.608.500.000 29.960.777.000 26.871.503.635 
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Глава 2. Служба за репрезентатив-
ни објекти на Претседателството на 
СФРЈ 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

19 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 217.389.000 370.234.000 370.234.000 
20 01-2 Средства за материјални трошоци 81.872.000 131.631.744 131.631.744 
21 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 134.000 546.197 546.197 
22 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и ин-

вентарот 90,589.000 87.684.393 87.684.393 
23 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 1.176.000 3.518.457 3.518.457 
24 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработ-

ници 900.000 2.890.209 2.890.209 
25 01-3-3 Трошоци за одржување и користење на реп-

резентативните вили на Бриони 190.256.000 . 210.256.000 210.256.000 

Вкупно основна намена 01 582.316.000 806.761.000 806.761.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 582.316.000 806.761.000 806.761.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 25) 1.393.422.000 2.072.520.000 2.067.169.268 

РАЗДЕЛ 2 СОБРАНИЕ НА СФРЈ 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

26 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.132.224.000 3.235.334.000 3.127.066.000 
27 01-2 Средства за материјални трошоци 77.092.000 110.092.000 109.892.203 
28 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 1.572.790.000 2.678.790.000 2.658.846.000 
29 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-

шоци 86.304.000 116.304.000 110.163.696 
30 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-

ботно време 20.625.000 44.625.000 44.551.410 
31 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 2.997.000 3.997.000 3.938.620 
32 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите од собра-

ниските тела 252.000.000 335.700.000 335.690.551 
33 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 1.000.000 2.000.000 1.971.361 
34 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и 

списанија 10.200.000 19.700.000 19.651.382 
35 01-3-2 Издавање на стенографските белешки 12.466.000 12.466.000 12.377.600 
36 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на 

СФРЈ, информации, билтени и други собра-
ниски материјали 15.088.000 39.088.000 39.047.920 

37 01-3-2 Трошоци на парламентарни делегации 71.686.000 71.686.000 71.686.000 
38 01-3-2 • Трошоци на репрезентација 9.870.000 9.870.000 9.352.882 
39 01-3-2 Набавка на облека и обувки 7.174.000 10.174.000 9.829.879 
4(Г 01-3-2 Услуги извршени од други 10.600.000 15.600.000 15.464.990 
41 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 70.418.000 100.418.000 99.742.564 
42 01-3-2 Трошоци на печатницата 59.643.000 144.643.000 143.870.051 
43 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната 

музејска поставка на Музејот на I и II засе-
15.000.000 дание на АВНОЈ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

44 01-3-2 Средства за амортизација 267.523.000 267.523.000 267.523.000 
45 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, 

хартија и друг потрошен материјал 168.320.000 168.320.000 167.684.650 
46 01-3-2 Трошоци за работа на посебните комисии 2.000.000 300.000 0 
47 01-3-2 Средства од 4% на личните доходи и на дру-

гите лични примања за станбена изградба 62.911.000 . 62.911.000 62.911.000 
48 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади ра-

ботници и работнички деца на Југославија 1.175.000 2.675.000 2.675.000 
49 01-3-2 Уредување и наместување на станови за 

16.840.826 
50 

службени потреби 7.933.000 16.933.000 16.840.826 
50 01-3-2 Трошоци за спроведување на избор и отпо-

1.444.774 вик 1.570.000 1.570.000 1.444.774 
51 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за устав-

ни прашања 15.000.000 39.000.000 39.000.000 
52 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за спро-

11.000.000 ведување на Законот за здружениот труд 26.000.000 11.000.000 11.000.000 
53 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

Вкупно основна намена 01 4.987.109.000 7.543.219.000 7.404.722.359 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 26 до 53) 4.987.109.000 7.543.219.000 7.404.722.359 
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РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

54 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 210.335.000 322.456.000 322.202.686 
55 01-2 Средства за материјални трошоци 5.730.000 11.632.000 11.632.000 
56 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите и на лицата со 
посебен статус 13.000.000 - -

57 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-
шоци 3.000.000 3.300.000 3.300.000 

58 01-3-2 Патни трошоци во земјата 600.000 450.000 450.000 
59 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 - -

60 01-3-2 Претплата на информативни материјали и 
друго 1.800.000 1.800.000 1.787.848 

61 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 60.000 42.030 
62 01-3-2 Набавка на облека 650.000 650.000 610.000 

Вкупно основна намена 01 235.225.000 340.348.000 340.024.564 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 54 до 62) 235.225.000 340.348.000 340.024.564 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

63 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 961.824.000 1.557.619.000 1.557.619.000 
64 01-2 Средства за материјални трошоци 134.547.000 310.113.000 310.113.000 
65 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 226.725.000 386.124.000 384.240.800 
бб 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 8.820.000 19.658.000 19.658.000 
67 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1.000.000 3.500.000 3.500.000 
68 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословен-

ската железница 20.000.000 28.621.248 28.621.248 
69 01-3-2 Патни трошоци во странство 182.616.000 345.616.000 345.616.000' 
70 01-3-2 Средства за потребите на комисијата на 

СЕВ 17.521.000 21.021.000 21.021.000 
71 01-3-2 Трошоци за репрезентација 14.000.000 36.850.000 36.850.000 
72 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 50.000.000 151.000.000 151.000.000 
73 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен со-

вет 3.402.000 2.902.000 2.902.000 
74 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски 

совет 1.890.000 890.000 890.000 
75 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општес-

твен совет за прашања на општественото 
уредување 9.840.000 9.840.000 9.840.000 

76 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за 
меѓународни односи 5.614.000 9.614.000 9.614.000 

77 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општес-
твен совет за стопански развој и економска 
политика 8.000.000 11.500.000 11.500.000 

78 01-3-2 Трошоци за работа на.Координациониот од-
бор за човекова средина и просторно уреду-
вање и станбени и комунални работи 7.758.000 8.958.000 8.958.000 

79 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС 
за односи со верските заедници 1.739.000 1.939.000 1.939.000 

80 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нукле-
арна енергија 818.000 1.168.000 1.168.000 

81 01-3-2 Стипендии в 280.000 480.000 480.000 
82 01-3-2 Уредување и опремување на службените ста-

нови 52.256.000 52.256.000 52.256.000 
83 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот од-

бор за наука и технологија, образование и 
култура и физичка култура 4.040.000 540.000 540.000 

• 
Вкупно основна намена 01 1.712.690.000 2.960.209.248 2.958.326.048 

ВКУПНО ГЛАВА 1 1.712.690.000 2.960.209.248 2.958.326.048 
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Глава 4. Меморијален центар 
„Јосип Броз Тито" 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

91 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 445.093.000 659.728.000 659.728.000 
92 01-2 Средства за материјални трошоци 161.000.000 229.937.000 229.937.000 
93 01-3-2 Патни трошоци во странство 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
94 01-3-2 Дополнување и набавка на инвентарот 35.000.000 35.000.000 35.000.000 
95 01-3-2 Трошоци за изложбена дејност 18.000.000 18.000.000 18.000.000 
96 01-3-2 Трошоци за тековно и инвестиционо 

одржување 80.410.000 80.410.000 80.410.000 
97 01-3-2 Надомести за работа во денови на државни 

4.200.000 4.200.000 празници и за ненормирано работно време 1.200.000 4.200.000 4.200.000 
98 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработ-

3.000.000 3.000.000 ници 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
99 01-3-2 Трошоци за работа и одржување на родната 

7.200.000 7.200.000 куќа Кумровец 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
100 01-3-2 Набавка на опрема за ОНО, ОСЗ, ЦЗ 11.000.000 11.000.000 10.906.412 
101 01-3-2 Трошоци за стручно образование 300.000 300.000 300.000 
102 01-3-2 Трошоци за научниот собир „Тито и неврза-

32.000.000 32.000.000 ните" 28.000.000 32.000.000 32.000.000 
103 01-3-2 Средства за одржување на островот Ванга 80.000.000 80.000.000 80.000.000 
104 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 35.000.000 38.000.000 38.000.000 
105 01-3-2 Надомести за работа на сезонски работници 3.000.000 3.000.000 

Вкупно основна намена 01 923.203.000 1.216.775.000 1.213.681.412 

106 
10' 

01-1-1 
01-2 

ВКУПНО ГЛАВА 4 923.203.000 1.216.775.000 1.213.681.412 

106 
10' 

01-1-1 
01-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 63 до 105) 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

3.078.047.000 

167.554.000 
14.000.000 

4.712.323.248 

307.793.000 
25.300.000 

4.697.785.560 

307.303.000 
25.300.000 

1 2 3 4 5 6 , 

Глава 2. Служба за персонални ра-
боти 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

84 
85 
86 

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

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите на располагање 
и на лицата со посебен статус 

45.723.000 
2.604.000 

208.533.000 

56.284.000 
3.604.000 

231.189.000 

56.284.000 
3.604.000 

221.628.100 

Вкупно основна намена 01 256.860.000 291.077.000 281.516.100 

ВКУПНО ГЛАВА 2 256.860.000 291.077.000 281.516.100 

Глава 3. Служба на Сојузниот из-
вршен совет за одбранбени подго-
товки 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

87 
88 
89 
90 

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

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Работи во врска со народната одбрана 
Средства што за определени потреби и се 
пренесуваат врз Југословенската народна 
армија 

67.663.000 
2.607.000 

20.024.000 

95.000.000 

105.631.000 
3.607.000 

20.024.000 

115.000.000 

105.631.000 
3.607.000 

20.024.000 

115.000.000 

Вкупно основна намена 01 185.294.000 244.262.000 244.262.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 185.294.000 244.262.000 244.262.000 
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5 1 

108 

109 
НО 
111 

112 
113 
114 
115 

2 

01-3-1 

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

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

3 

Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите 
Надомести за одвоен живот од семејството 
Трошоци на постапката 
Издавање на збирката „Одлуки и мислења 
на Уставниот суд на Југославија" 
Патни трошоци во странство 
Патни трошоци во земјата 
Трошоци за престој на делегации 
Трошоци за репрезентација 

Вкупно основна намена 01 

4 

98.415.000 
2.000.000 
1.800.000 

6.000.000 
1.000.000 
1.890.000 

100.000 
280.000 

293.039.000 

5 

153.525.000 
4.037.340 
1.800.000 

7.000.000 
7.292.150 
2.040.000 

100.000 
930.000 

509.817.490 

6 

146.559.000 
4.037,340 
1.800.000 

7.000.000 
7.292.150 
2.040.000 

100.000 
930.000 

502.361.490 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 106 до 115) 293.039.000 509.817.490 502.361.490 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

116 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 170.490.000 285.634.000 284.679.607 
117 01-2 Средства за материјални трошоци 18.000.000 38.396.000 38.396.000 
118 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 83.080.000 145.038.000 144.956.683 
119 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.100.000 3.277.844 2.907.392 
120 01-3-2 Издавање на „Збирка на судски одлуки" 1.000.000 1.800.000 1.800.000 
121 01-3-2 Патни трошоци во земјата 450.000 455.000 454.973 
122 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 282.000 281.982 
123 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и на-

родностите 450.000 1.200.000 1.200.000 
124 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучу-

вање на општествените односи и појави 1.200.000 895.000 894.149 
125 01-3-2 Трошоци на судската постапка 100.000 - -

126 01-3-2 Тековно одржување на зградата и инвента-
рот 250.000 472.000 471.924 

127 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 700.000 991.000 990.674 
128 01-3-2 Трошоци на репрезентација 220.000 199.000 197.984 
129 01-3-2 Награди и надомести на судии - поротници 300.000 190.000 189.890 
130 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 140.000 - -

Вкупно основна намена 01 277.980.000 478.829.844 477.421.258 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 116 до 130) 277.980.000 478.829.844 477.421.258 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

131 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 72.157.000 122.440.000 122.440.000 
132 01-2 Средства за материјални трошоци 5.300.000 8.935.000 8.935.000 
133 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 51.016.000 89.143.000 89.143.000 
134 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 960.000 3.055.800 2.485.800 
135 01-3-2 Патни трошоци во странство 600.000 - -

136 01-3-2 Преведување на судски списи од странски 
100.000 

137 
јазици и на странски јазици 100.000 - -

137 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучу-
вање на општествените односи и појави 100.000 180.000 180.000 

138 01-3-2 Патни трошоци во земјата 500.000 1.250.000 1.250.000 
139 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 780.000 1.380.000 1.380.000 
140 01-3-2 Трошоци за репрезентација 75.000 75.000 68.000 
141 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 - -

Вкупно основна намена 01 131.623.000 226.458.800 225.881.800 

142 01-1-1 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 131 до 141) 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРА-
НИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 

131.623.000 

54.278.000 

226.458.800 

86.419.000 

225.881.800 

86.419.000 
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143 '01-2 Средства за материјални трошоци 3.500.000 8.650.000 8.650.000 
144 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 13.903.000 22.354.000 19.864.000 
145 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 320.000 826.415 826.415 
146 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната по-

стапка и застапување во земјата 560.000 1.060.000 1.060.000 
147 01-3-2 Трошоци за водење на процеси во странство 

и патни трошоци 1.150.000 650.000 500.000 
148 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 300.000 - -

149 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 40.000 40.000 
150 01-3-2 Трошоци за состаноци 300.000 450.000 450.000 
151 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 10.000 -

Вкупно основна намена 01 74.361.000 120.459.415 117.809.415 

152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 
164 

165 

166 
167 
168 

169 
170 

171 
172 
173 

174 

01-1 
01-2 
01-3-1 

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

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

01-3-2 

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

01-3-2 
01-3-2 

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

01-3-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 142 до 151) 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕ-
ТО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите 
Надомест за одвоен живот од семејството 
Трошоци за советувања и семинари 
Трошоци на престој на странски делегации 
Трошоци за репрезентација 
Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДАЛ 9 (позиции 152 до 159) 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест за одвоен живот од семејството 
Патни трошоци во земјата 
Трошоци за работа на повремените членови 
на Советот 
Трошоци за печатење на Билтенот 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 160 до 165) 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите 
Надомест за надворешни соработници 
Надомест за работа ноќе, во недела и во де-
нови на државни празници 
Трошоци за реализација 
Трошоци за делегации 
Трошоци за разграничување со соседните 
земји и на Комисијата за кодификација на 
меѓународното право 
Трошоци за консултации и состаноци на 
Групата на неврзаните земји 

74.361.000 

39.832.000 
4.800.000 

19.130.000 
600.000 
190.000 

10.000 
70.000 
30.000 

64.662.000 

64.662.000 

79.057.000 
3.000.000 

320.000 
280.000 

160.000 
500.000 

83.317.000 

83.317.000 

5.713.448.000 
645.133.000 

204.664.000 
2.765.000 

7.444.000 
3.403.000 

122.853.000 

8.862.000 

22.494.000 

120.459.415 

71.126.000 
7.354.000 

33.470.000 
2.037.200 

360.000 

70.000 

114.417.^00 
4 114.417.200 

137.323.000 
5.620.000 

950.000 
160.000 

60.000 
500.000 

144.613.000 

144.613.000 

8.150.486.000 
1.103.133.000 

301.813.000 
2.765.000 

12.394.000 
6.903.000 

100.000.000 

16.062.000 

22.494.000 

117.809.415 

71.126.000 
7.354.000 

33.470.000 
1.657.200 

360.000 

70.000 

114.037.200 

114Л337.200 

137.323.000 
5.620.000 

780.000 
160.000 

60.000 
500.000 

144.443.000 

144.443.000 

8.150.485.985 
1.103.100.127 

289.183.000 
' 2.549.986 

12.394.000 
6.903.000 

98.839.824 

16.060.208 
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175 01 -3-2 Трошоци за учество на домашна делегација 
на Конференцијата за европска безбедност и 
соработка 46.842.000 116.842.000 116.780.423 

176 01 -3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 151.920.000 151.920.000 151.872.038 
177 01 -3-2 Трошоци за привремено сместување 11.876.000 8.910.000 4.159.535 
178 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 10.128.000 39.128.000 39.125.294 
179 01 -3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 6.550.000 6.550.000 6.329.567 
180 01 -3-2 За потребите на документацијата 189.900.000 189.900.000 189.900.000 
181 01 -3-2 Средства за амортизација 278.792.000 832.782.000 832.782.000 
182 01 -3-2 Стручна обука на кадри за Службата за вр-

ски 1.152.000 2.145.000 2.120.000 
183 01-3-3 Средства за работа на дипломатските и кон-

зуларните претставништва во странство 20.625.060.000 34.542.343.000 34.542.342.200 
184 01-3-3 Замена на патни исправи на југословенски 

граѓани во странство 98.241.000 388.241.000 387.528.364 
185 01 -3-3 Физичко и техничко обезбедување 21.522.000 21.522.000 21.489.381 
186 01 -3-3 Изработка на публикации и документи за 

надворешната политика 8.626.000 9.650.000 9.650.000 
187 01 -3-3 Разни помошта во согласност со принципи-

те на меѓународната солидарност 4.200.000 4.200.000 2.000.000 
188 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 443.100.000 443.100.000 441.820.520 
189 ' 01 -3-3 Стручно образование на кадри 14.179.000 19.179.000 17.411.367 
190 01 -3-3 • Учество СФРЈ во финансирањето на миров-

ните сили на ООН на Блискиот Исток 84.000.000 110.000.000. 110.000.000 
191 01 -3-3 Средства за научноистражувачка работа 386.650.000 506.650.000 504.442.999 

Вкупно основна намена 01 29.106.442.000 47.109.112.000 47.081.763.818 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции 166 до 191) 29.106.442.000 47.109.112.000 47.081.763.818 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намона 01 - Средства за работа на 
органите На управата 

192 01 -1-1 Средства за лични-доходи на работниците 7.740.762.000 13.592.794.000 13.592.794.000 
193 01 -2 ' Средства за материјални трошоци 759.160.000 1.416.835.607 1.416.835.607 
194 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 7.160.000 12.475.000 12.248.200 
195 01 -3-2 За определени потреби 1.500.000.000 2.540.422.020 2.540.422.020 
196 01 -3-2. Набавка на опрема и обувки 140.700.000 210.363.000 210.363.000 
197 01 -3-2 Школување на кадри 25.600.000 65.600.000 65.600.000 
198 01 -3-2 Трошоци за одржување на објекти од посеб-

ни намени 93.880.000 173.357.000 173.357.000 
199 01 -3-2 Селидбени трошоци и испратнини 12.300.000 32.300.000 32.300.000 
200 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 20.650.000 39.101.005 39.101.005 
201 01 -3-2 Надомест за повремени, привремени и дру-

ги работи 10.000.000 19.777.000 19.777.000 
202 01 -3-2 Надомест за ноќна работа 26.343.000 7.081.158 7.081.158 
203 01 -3-2 Обврски според член 52 од Законот за врше-

ње на внатрешните работи од надлежноста 
на сојузните органи на управата 40.800.000 3.453.708 3.453.708 

204 01 -3-2 Средства за амортизација 100.254.000 399.575.000 399.575.000 
205 01 -3-3 Трошоци за транзитно-прифатниот центар 

за бегалци 12.200.000 12.200.000 12.200.000 
206 01 -3-3 Модернизација на Секретаријатот за внат-

решни работи на САП Косово 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 
207 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 33.500.000 33.500.000 33.500.000 
208 01 -3-3 Опрема на бригадата на милицијата 114.000.000 110.142.502 110.142.502 

Вкупно основна намена 01 11.687.309.000 19.718.977.000 19.718.750.200 

ВКУПНО ГЛАВА 1 11.687.309.000 19.718.977.000 19.718.750.200 

Глава 2. Институт за безбедност • 
Основна намена 01 - Средства за работа на 

г органие на управата 

209 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.852.535.000 2.715.834.000 2.653.018.000 
210 01 -2 Средства за материјални трошоци 300.000.000 350.000.000 350.000.000 
211 01 -3-2 Средства за определени потреби 738.000.000 827.000.000 827.000.000 
212 01 -3-2 Школување на кадри 11.000.000 11.000.000 11.000.000 
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213 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на ра-
ботници и еднократна помош според член 
51 од Законот за вршење на внатрешните 
работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

214 01-3-2 Трошоци за одржување на згради 70.000.000 120.000.000 120.000.000 
215 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 3.000.000 8.000.000 8.000.000 
216 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.000.000 - -

217 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и дру-
ги работи 1.200.000 3.200.000 3.200.000 

218 01-3-2 Трошоци на секторот за школување, струч-
но усовршување и изучување на историјата 
на службата за безбедност 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

219 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за врше-
ње на внатрешните работи од надлежноста 

1.500.000 на сојузните органи на управата 1.500.000 - -

220 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 8.000.000 - -

221 01-3-3 Средства за трошоци на Институтот за без-
бедност во врска со давањето услуги на 
службите за безбедност во земјата и на тре-
ти лица во земјата и во странство 135.000.000 385.000.000 385.000.000 

Свега основна намена 01 3.132.235.000 4.431.034.000 4.368.218.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 3.132.235.000 4.431.034.000 4.368.218.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 192 до 221) 14.81^.544.000 24.150.011.000 24.086.968.200 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на упрата 

222 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 610.652.000 1.021.668.000 1.017.963.000 
223 01-1-2 Средства за делумно покритие на трошоци-

те за користење на годишен одмор 855.000.000 965.000.000 886.176.722 
224 01-1-2 Средства за другите потреби на заедничката 

потрошувачка 190.000.000 230.000.000 194.302.070 
225 01-2 Средства за материјални трошоци . 40.975.000 80.412.000 80.412.000 
226 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 7.385.000 10.708.000 10.708.000 
227 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2.400.000 3.900.000 3.900.000 
228 01-3-2 Патни трошоци во странство 15.000.000 44.956.000 44.956.000 
229 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 26.000.000 38.807.900 38.807.900 
230 01-3-2 Курсни разлики 375.541.000 15.000.000 15.000.000 
231 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 4.841.790.000 6.341.790.000 6.341.790.000 
232 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски орга-

низации 700.000 1.700.000 1.700.000 
233 01-3-2 За определени потреби 8.801.000 10.501.000 10.501.000 
234 01-3-2 Средства за усогласување на личните дохо-

ди во органите на федерацијата 674.409.000 47.477.200 -

235 01-3-2 Средства за работа на Фондот на солидар-
ност со неврзаните земји и со земјите во 
развој 3.361.000 - -

236 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земја-
та 15.300.000 15.300.000 1.581.663 

237 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на оп-
штественото книговодство 60.000.000 122.538,011 122.538.011 

238 01-3-3 Трошоци за закуп на зградата на амбасада-
та на Етиопија 1.312.000 3 6 . 0 0 0 3 6 . 0 0 0 

239 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

Вкупно основна намена 01 7.728.726.000 8.949.894.111 8 . 7 7 0 , 4 7 2 . 3 6 6 

Основна намена 04 - Трансферот средства на 
други општествено-политички заедници 

240 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина 43.012.500.000 43-.354.180.000 4 3 . 3 5 4 . 1 8 0 . 0 0 0 

241 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Република Македонија 19.606.200.000 1 9 , 6 0 6 , 2 0 0 . 0 0 0 19 , 6 0 6 2 0 0 . 0 0 0 

242 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Република Црна Гора 16.467.500.000 1 6 . 4 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 16.467.500.000 
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243 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово 70.628.200.000 104.622.991.000 104.622.991.000 

244 04-2 Посебни средства на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово 8.913.500.000 4.228.375.000 4.228.375.000 

Вкупно основна намена 04 158.627.900.000 188.279.246.000 188.279.246.000 

Основна намена 05 - Обврски во финансира-
њето на општествените дејности 

245 05-9 Дополнителни наменски средства на Заедни-
цата за пензиско и инвалидско осигурување 
на СР Црна Гора за покритие на дефицитот 
во фондот на пензиското и инвалидското 

2.115.240.000 осигурување 2.115.240.000 2.115.240.000 ~.**ј.240.000 
246 05-9 Средства за бенифицирани пензии на воени-

те лица во смисла на одредбите од Законот 
за обврските на федерацијата за пензиите на 
борците 21.921.200.000 33.247.200.000 33.247.200.000 

247 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 24.356.900.000 49.263.690.000 49.263.690.000 
248 05-9 Дополнителни наменски средства за покри-

тие на дефицитот на фондот на пензиското 
осигурување на воените лица 75.506.400.000 114.550.000.000 114.550.000:000 

Вкупно основна намена 05 123.899.740.000 199.176.130.000 199.176.130.000 

Основна намена 06 - Други општествени по-
треби 

249 06-11 Надомести за покритие на трошоците на 
Службата на општественото книговодство, 
за работи на евиденцијата, работи на кон-
тролата и информативно-аналитички рабо-
ти 412.500.000 594.000.000 594.000.000 

250 06-12 Средства за материјални разерви 18.359.708.000 20.970.008.000 20.970.008.000 
251 06-12 Средства за изградба на објекти од интерес 

за федерацијата и за спремање на сојузните 
органи и сојузните организации 8.060.000.000 8.060.000.000 8.059.901.925 

Вкупно основна намена 06 26.832.208.000 29.624.008.000 29.623.909.925 

Основна намена 07 - Средства за резерви на 
федерацијата 

252 07-1 Издвојувала во постојаната резерва на фе-
дерацијата 250.000.000 250.000.000 250.000.000 

253 07-2 Тековна буџетска резерва 1.659.900.000 1.859.043.114 1.841.729.790 

Вкупно основна намена 07 1.909.900.000 2.109.043.114 2.091.729.790 

Основна намена 08 - Орочени средства, из-
двоени средства, обврски и други потреби од 
интерес за федерацијата 

254 08-4-2 Обврски по странски заеми 257.700.000 371.000.000 233.660.651 
255 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за от-

плата на странскиот заем за хидроенергет-
скиот систем „Ибар-Лепенац" 1.701.000.000 3.500.860.382 3.500.860.382 

256 08-4-2 Средства за покритие на курсните разлики 

257 
од поранешните години 2.797.900.000 2.763.300.000 2.256.192.001 

257 08-4-2 Средства за отплата на меѓународните кре-
дити за сообраќајници за територијата на 
СР, Црна Гора 1.445.800.000 1.446.422.280 1.446.422.280 

258 08-4-2 . Придонес на меѓународното здружение за 
развој (ША) 178.000.000 178.000.000 178.000.000 

259 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Интерамерикан-
ската банка 540.200.000 540.200.000 

260 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската 08-4-2 
банка за развој 350.000.000 356.717.338 23.058.168 

261 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓу-
народната банка за обнова и развој 1.230.000.000 9.618.200.000 9.618.200.000 

262 08-4-2 IV општо пополнување на средствата на 
Африканскиот фонд за развој 231.000.000 231.000.000 230.994.990 

263 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во заедничкиот фонд 
за примарни производи 242.000.000 539.000.000 -
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01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

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

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

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-3 
01-3-3 

Глава 2 - Сојузен девизен инспек-
торат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомести за работа на хонорарни соработ-
ници во девизните испекторати на републи-
ките 
Патни трошоци на девизните инспектори во 
земјата 
Закупи и одржување на деловните просто-
рии 
Патни трошоци во странство 
Трошоци за репрезентација 
Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

643.040.000 
44.314.000 

59.000ѕ 

18.384.000 

18.441.000 
2.800.000 

48.000 
60.000 

938.746.000 
74.314.000 

59.000 

28.384.000 

27.441.000 
2.800.000 

48.000 
60.000 

727.146.000 1.071.852.000 

Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите 6.698.000 
Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 
Изработка на билтени и други материјали и 
обрасци за спроведување на надворешно-
трговскиот и девизниот режим 235.000 
Трошоци за странски и домашни делегации 15.000.000 
Надомест за преведување од странски јази-
ци на разни стручни материјали и на стран-
ски публикации 200.000 
Набавка на облека и обувки 150.000 
Трошоци за програмата за усовршување на 
работниците 280.000 
Работи во врска со народната одбрана 284.000 
Трошоци на Комитетот за преговорите за 
Глобалниот систем на трговските преферен-
цијали на ниво на министрите што ќе се 
одржат во Југославија 75.583.000 

Вкупно основна намена 01 727.025.000 

10.290.100 
1.355.000 

235.000 
32.000.000 

200.000 
150.000 

280.000 
384.000 

41.366.000 

1.074.281.400 

859.004.000 
74.314.000 

59.000 

28.384.000 

27.441.000 
2.779.989 

48.000 
60.000 

992.089.989 

ВКУПНО ГЛАВА 2 727.146.000 1.071.852.000 992.089.989 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 222 до 274) 365.334.120.000 459.170.950.225 455.805.081.705 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

594.168.000 
33.587.000 

917.734.300 
70.287.000 

917.734.300 
70.287.000 

10.290.000 
1.355.000 

235.000 
32.000.000 

200.000 
150.000 

280.000 
384.000 

1.032.915.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 275 до 285) 727.025.000 1.074.281.400 1.032.915.300 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

286 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 289.011.000 474.984.400 474.984.400 

1 2 3 4 5 6 

264 

265 

266 
266А 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 
08-4-2 

Обврски спрема Народната банка на Југо-
славија 
Зголемување на капиталот на Меѓународна-
та финансиска корпорација (IFC) 
Средства за амортизација на обврзниците 
Обврски по основ на отплатата на кредити-
те за набавка на опрема на Радио Југослави-
ја 

28.857.700.000 

167.500.000 
7.609.700.000 

9.376.077.000 

540.000.000 

500.000.000 

8.344.115.163 

540.000.000 

500.000.000 

Вкупно основна намена 08 45.608.500.000 29.960.777.000 26.871.503.635 

ВКУПНО ГЛАВА 1 364.606.974.000 458.099.098.225 454.812.991.716 
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287 01-2 Средства за материјални трошоци 16.712.000 35.689.130 35.689.130 
288 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.040.000 10.500.600 10.500.600 
289 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 840.000 840.000 
290 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1.740.000 2.240.000 2.240.000 
291 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 126.000 - -

292 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во 
врска со анализата и прогнозата на стопан-
ските движења 14.000.000 16.000.000 16.000.000 

293 01-3-2 Студии и анализи 5.000.000 - _ 
294 01-3-2 Средства за работа на стручните совети 3.000.000 875.000 875.000 
295 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 154.000 27.870 27.870 

Вкупно основна намена 01 ' 336.623.000 541.157.000 541.157.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 336.623.000 541.157.000 541.157.000 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекто-
рат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

296 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 319.478.000 522.372.000 510.300.000 
297 01-2 Средства за материјални трошоци 15.025.000 25.581.000 25.581.000 
298 01-3-2 Надомест за продолжена работа и работа во 

денови на државните празници 798.000 1.598.000 1.598.000 
299 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 - -

300 01-3-2 Надомест на овластени организации и на 
стручни лица за вршење на контрола на ква-

1.350.000 литетот на производите што се увезуваат 1.350.000 -

301 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 2.000.000 5.044.000 5.044.000 
302 01-3-2 Закупи 4.000.000 5.500.000 5.500.000 
303 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 - -

304 01-3-2 Надомест за вештачења и експертизи 1.000.000 1.620.000 1.620.000 
305 01-3-2 Набавка за стручни публикации 500.000 970.000 970.000 
306 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори 

воземјата 14.800.000 35.300.000 35.300.000 
307 01-3-2 Трошоци за репрезентација 17.000 17.000 17.000 
308 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 1.950.000 1.950.000 
309 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1.520.000 30.000 30.000 

Вкупно основна намена 01 361.158.000 599.982.000 587.910.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 361.158.000 . 599.982.000 587.910.000 

Глава 3. Сојузна дирекција за сто-
ковни резерви 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

310 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 699.819.000 824.641.500 824.641.500 
311 01-2 Средства за материјални трошоци 41.980.000 70.980.000 70.980.000 
312 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.000.000 1.000.000 901.000 
313 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 6.913.000 11.913.000 11.913.000 
314 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 60.000 60.000 
315 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и на-

бавка на опрема 6.700.000 6.700.000 6.700.000 
316 01-3-2 Студии, анализи и списанија 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
317 01-3-2 Стипендии 192.000 192.000 192.000 
318 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 757.814.000 916.636.500 916.537.500 

ВКУПНО ГЛАВА 3 757.814.000 916.636.500 916.537.500 

Глава 4. Сојузен завод за цени 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

319 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 131.288.000 226.302.600 226.302.600 
320 01-2 Средства за материјални трошоци 7.214.000 16.639.000 16.639.000 
321 01-3-2 Трошоци на печатење на публикации 160.000 160.000 160.000 
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РАЗДЕЛ 16.'СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

328 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 183.235.000 323.382.000 323.382.000 
329 01-2 Средства за материјални трошоци 7.000.000 23.731.ОРО 23.731.000 
330 01-3-1 Средства за лични дооди и други лични 

примања на функционерите 5.856.000 10.589.000 10.589.000 
331 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 480.000 660.000 660.000 
332 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 4.450.000 13.332.000 13.332.000 
333 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 916.000 916.000 
334 01-3-2 Преведување од странски јазици на замол-

60.000 ници и документи 60.000 - -

335 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 150.000 15.000 15.000 
336 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на пропи-

си 1.500.000 828.000 828.000 
337 01-3-2 Средства за амортизација 1.674.483.000 2.331.483.000 2.330.799.069 
338 01-3-2 Трошоци за работа на координациониот од-

бор за имотни односи 120.000 - -

339 01-3-2 Средства за купување на станови 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 
340 01-3-2 За определени потреби 340.000.000 440.000.000 440.000.000 
341 01-3-2 За работа на стручните совети 2.000.000 800.000 800.000 
342 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународ-

ните состаноци 250.000 
343 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 60.000 - -

Вкупно основна намена 01 4.220.344.000 5.145.736.000 5.145.052.069 

ВКУПНО ГЛАВА 1 4.220.344.000 5.145.736.000 5.145.052.069 

Глава 2. Завод за унапредување на 
сојузната управа 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

344 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 51.552.000 94.866.000 92.886.000 
345 01-2 Средства за материјални трошоци 2.000.000 3.876.000 3.876.000 
346 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 320.000 50.000 50.000 
347 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 
348 01-3-2 Набавка на стручна литература 40.000 40.000 40.000 
349 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работ-

ниците на сојузните органи и сојузните ор-
ганизации 600.000 100.000 100.000 

350 01-3-2 Трошоци за издавање на Билтенот 400.000 200.000 200.000 
351 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и сту-

дии 36.000 

Вкупно основна намена 01 55.018.000 99.132.000 97.152.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 55.018.000 99.132.000 97.152.000 

1 2 3 4 5 6 

322 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на сове-
тот 4.825.000 - -

323 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите 
за цени на републиките и на покраините 200.000 - -

324 01-3-3 Трошоци за изработка на материјали во 
врска со разработката на претстојните под-

178.000 законските прописи 178.000 - -

325 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и на-
родностите 126.000 - -

326 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.000.000 2.004.000 2.004.000 
327 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 100.000 100.000 

Вкупно основна намена 01 145.091.000 245.205.600 245.205.600 

ВКУПНО ГЛАВА 4 145.091.000 245.205.600 245.205.600 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 286 до 327) 1.600.686.000 2.302.981.100 2.290.810.100 



Сабота, 30 јули 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ * Број 45 - Страна 1253 

1 2 3 4 5 6 

Глава 3. Завод за информатика на 
сојузните органи 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

352 01-3-2 Средства за лични доходи на работниците 166.620.000 294.853.000 294.853.000 
353 01-2 Средства за материјални трошоци 15.640.000 34.604.000 34.604.000 
354 01-3-2 Патни трошоци во странство 420.000 420.000 420.000 
355 01-3-2 Набавка на стручна литература 3.900.000 3.900.000 3.900.000 
356 01-3-2 Материјални трошоци во врска во издава-

њето и чувањето на документациониот и ин-
формациониот материјал 400.000 413.000 413.000 

357 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 12.304.000 8.804.000 8.804.000 
358 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на инфор-

мациониот систем 500.000 - — 

359 01-3-2 Специјализации, стручно усовршување во 
странство 2.000.000 2.500.000 2,500.000 

Вкупно основна намена 01 201.784.000 345.494.000 345.494.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 201.784.000 345.494.000 345.494.000 

Глава 4. Финансирање на програми-
те за работа на самостојните инсти-
туции и организации 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

360 01-3-2 Средства за извршување на програмата за 
работа на Институтот за споредбено право 17.500.000 19.500.000 19.500.000 

361 01-3-2 Надомест на здравствени установи за дава-
ње услуги на работници во сојузните органи 4.500.000 9.000.000 9.000.000 

362 01-3-2 Сред. за изврш. на прогр. за раб. на Музејот 
на револуц. на народите и народ, на Југо-
славија 140.000.000 168.000.000 168.000.000 

363 01-3-2 Средства за Наградата АВНОЈ 11.000.000 14.000.000 14.000.000 
364 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната умет-

ност „Моша Пијаде" 15.000.000 18.000.000 18.000.000 
365 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по пред-

метите со ликот на Јосип Броз Тито 450.000 300.000 300.000 
366 01-3-2 Награда „Едвард Кардељ" 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Вкупно основна намена 01 191.450.000 231.800.000 231.800.000 

ВКУПНО ГЛАВА 4 191.450.000 231.800.000 231.800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 328 до 366) 4.668.596.000 5.822.162.000 5.819.498.069 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

367 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 347.210.000 591.757.000 585.468.544 
368 01-2 Средства за материјални трошоци 15.937.000 28.945.000 28.945.000 
369 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.382.000 10.282.000 10.247.000 
370 01-3-2 Претплата за печат, списанија и публикации 2.724.000 4.224.000 4.224.000 
371 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и 

публицисти 8.564.000 12.564.000 12.564.000 
372 01-3-2 Посети на странски новинари во придружба 2.520.000 2.520.000 2.520.000 
373 01-3-2 Школување на новинари од неврзаните зем-

ји 10.160.000 5.000.000 5.000.000 
374 01-3-2 Издавање на Билтен и трошоци за одржува-

ње на конференции за печат и издавачка деј-
ност врзана за работата на Сојузниот из-
вршен совет 6.683.000 9.043.000 9.043 

375 01-3-2 Извршување на програмата на меѓународ-
ните врски на Сојузот на новинарите на Ју-
гославија 2.750.000 3.250.000 3.250.000 

376 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на општес-
твениот систем на информирање на СФРЈ 1.960.000 1.960.000 1.960.000 
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РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

390 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 338.606.000 573.186.300 573.182.300 
391 01-2 Средства за материјални трошоци 14.690.000 31.990.000 31.990.000 
392 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.659.000 18.239.000 10.553.600 
393 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во зем-

јата 5.750.000 4.250.000 4.250.000 
394 01-3-2 Патни трошоци во странство 10.280.000 11.811.720 11.811.720 
395 01-3-2 Надомест за работа на членовите на Коми-

сијата и соработниците 1.300.000 800.000 800.000 
396 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Ко-

митетот 700.000 1.000.000 1.000.000 
397 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2.800.000 2.500.000 2.500.000 
398 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за 

работа на Комисијата на СИС за нуклеарна 
енергија 1.700.000 700.000 700.000 

399 01-3-2 Изработка на студии и анализи 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
400 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 500.000 500.000 

Вкупно основна намена 01 384.185.000 646.177.020 638.487.620 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 390 до 400) 384.185.000 646.177.020 638.487.620 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

401 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 920.846.000 1.421.029.000 1.364.258.500 
402 01-2 Средства за материјални трошоци 16.180.000 33.480.000 33.480.000 
403 01-2 Средства за материјални трошоци на гра-

ничните станици 50.963.000 103.513.000 103.513.000 
404 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.472.000 11.292.700 11.292.700 

1 2 3 4 5 6 

377 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за сателит-
2.000.000 2.000.000 ска и кабелска телевизија 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

378 01-3-2 Трошоци за соработка на мултилатерален 
план во областа на информирањето меѓу не-

490.000 врзаните земји 490.000 490.000 490.000 
379 01-3-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани ин-

формации, откуп на изданија во Југославија 
на странски јазици, информативно-докумен-
тарни филмови, фото-информации, изложби, 
посебни акции, оперативен фонд при Сек-
рет. и трош. за транспорт на информативно-

100.666.000 100.666.000 -пропагандниот материјал 90.666.000 100.666.000 100.666.000 
380 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети 

327.168.000 327.168.000 за странство 247.168.000 327.168.000 327.168.000 
381 01-3-3 Радиопрограма за странство 1.154.680.000 1.396.680.000 1.396.680.000 
382 01-3-3 Радио емисии, репортажи и ТВ стории за 

3.650.000 странство 3.650.000 3.650.000 3.650.000 
383 01-3-3 Новинско-агенциски услуги 2.446.718.000 4.247.259.000 4.247.259.000 
384 01-3-3 Трошоци за изработка на „Филмски новос-

255.000.000 ти" 155.000.000 255.000.000 255.000.000 
385 01-3-3 Информативно-пропагандна и културно-за-

бавна дејност наменета за нашите работни-
ци и иселеници во странство 42.040.000 42.040.000 42.040.000 

386 01-3-3 Информирање на странската јавност преку 
30.256.000 30.256.000 30.256.000 радиото и телевизијата 30.256.000 30.256.000 30.256.000 

387 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Белград 55.210.000 70.210.000 70.210.000 
388 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 18.700.000 16.500.000 16.500.000 
389 01-3-3 Општонародната одбрана и општествената 

самозаштита во системот за јавно информи-
рање 814.000.000 2.052.000.01)0 2.052.000.000 

Вкупно основна намена 01 5.465.468.000 9.213.464.000 9.207.140.544 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 367 до 389) 5.465.468.000 9.213.464.000 9.207.140.544 
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405 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во во-
достопанството 2.500.000 4.700.000 4.700.000 

406 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за за-
штита на растенијата 500.000 500.000 500.000 

407 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за за-
штита на добитокот 168.000 168.000 168.000 

408 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посеб-
ни комисии 700.000 700.000 700.000 

409 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во 
областа на ветеринарството и заштитата на 
растенијата 6.500.000 17.505.000 17.505.000 

410 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во 
8.000.000 земјоделството и шумарството 5.000.000 8.000.000 8.000.000 

411 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Комите-
тот 1.000.000 1.400.000 1.400.000 

412 01-3-2 Трошоци за одржување на семинари, курсе-
ви и подготвување на прописи од областа 
на ветеринарството и заштитата на растени-
јата 3.300.000 3.300.000 3.300.000 

413 01-3-2 Нацомест за надворешни соработници во 
областа на заштитата на растенијата на гра-
ничните премини 500.000 500.000 500.000 

414 01-3-2 Трошоци за следење на движењето на каран-
тинските болести и штетниците во областа 
на заштитата на растенијата 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

415 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-
ботно време во областа на ветеринарството 

400.000 на граничните премини 400.000 - -

416 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-
ботно време во областа на заштитата на 
растенијата на граничните премини 600.000 

417 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одоб-
рување да се воведе во производство семе 
на посадочен материјал 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

418 01-3-2 Надомест на надворешни соработници за 
вршење на ветеринарска контрола на грани-

750.000 цата 750.000 750.000 750.000 
419 01-3-2 Трошоци за проверка и примена на новите 

технологии и техники во земјоделството и 
шумарството, во согласност со политиката 
на економскиот развој во 1987 година 5.000.000 1.200.000 1.200.000 

420 01-3-2 Трошоци за пресметување и печатење на 
упатства за спроведување на прописите и 
мерките од надлежноста на федерацијата 2.300.000 

421 01-3-2 Трошоци за одржување на саеми, изложби, 
советувања, симпозиуми и конгреси заради 

1.600.000 1.600.000 унапредување на земјоделството 2.200.000 1.600.000 1.600.000 
422 01-3-2 Трошоци за следење на утврдувањето и 

спроведувањето на соработката со земјите 
со кои постојат меѓудржавни комитети, а 
посебно со земјите во развој 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

423 01-3-2 Трошоци за утврдување и однесувањето на 
активните супстанции на пестициди 700.000 700.000 700.000 

424 01-3-2 Трошоци за работа на комисиите на работ-
ните тела на Комитетот 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

425 01-3-2 Трошоци за дијагностика на вирусните забо-
лувања 600.000 600.000 600.000 

426 01-3-2 Трошоци за доработка на интегралните мер-
ки на заштита на растенијата и воведување 
на непестицидни мерки за сузбивање Па рас-
тителните болести и штетници 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

427 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
428 01-3-2 Трошоци за учество во изготвување на ини-

цијативна програма за утврдување на при-
чинителите и преземање на мерки за санаци-
ја на масовното сушење на поважните видо-
ви дрвја 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

429 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 
државните празници во областа на ветери-
нарството на граничните премини 1.000.000 5.000.000 5.000.000 

430 01-3-2 Трошоци на работа на Советот на Сојузни-
от комитет за земјоделство за аграрната по-
литика 2.300.000 1.800.000 1.800.000 

431 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 
државните празници во областа на заштита-
та на растенијата на граничните премини 1.000.000 5.000.000 5.000.000 
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432 01-3-2 Трошоци за инспекција на Комитетот во 
врска со прегледот на кланиците што изве-
зуваат 1.000.000 1.500.000 1.500.000 

433 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на ави-
они за гаснење на шумски пожари 1.500.000.000 1.488.995.000 1.488.995.000 

434 01-3-2 Трошоци за учество во изработката на при-
рачникот „Пестицидите во земјоделството и 

435 
шумарството на Југославија" 400.000 400.000 400.000 

435 01-3-2 Трошоци за одржување на деловните про-
стории на граничните станици 1.200.000 1.600.000 1.600.000 

436 01-3-2 Трошоци за печатење на Билтенот за состој-
бата и движењето на заразните болести кај 
животните 840.000 840.000 840.000 

437 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската ко-
мисија за соработка со Организацијата на 
обединетите нации за исхрана и земјодел-
ство (РАО) 4.500.000 2.100.000 2.100.000 

438 01-3-2 Трошоци за испитување на биорезидуа и за 
интерлабораториска контрола 750.000 250.000 250.000 

439 01-3-2 Дневници за работа и престој на граничните 
ветеринарски инспекции во заедничките гра-
нични станици во Унгарија 250.000 250.000 250.000 

440 01-3-2 Придонес во Светската програма за храна 
( ^ Р Р ) 142.846.000 142.846.000 142.846.000 

441 01-3-2 Трошоци за спроведување на декларацијата 
за соработка на подунавските земји за во^ 
достопанските прашања на Дунав, посебна 
за заштита на неговите води од загадување 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

442 01-3-2 Трошоци за извршување на обврските што 
произлегуваат од Спогодбата за заштита на 
водите на реката Тиса и нејзините притоки 
од загадување во 1987 година 200.000 200.000 200.000 

443 01-3-2 Трошоци на Југословенската комисија за за-
штита од загадување на морето и водите на 
внатрешните водни патишта во 1987 година 6.000.000 3.500.000 3.500.000 

444 01-3-2 Набавка на облека и обувки на граничните 
инспектори 5.000.000 - -

445 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 1.300.000 1.200.000 1.200.000 

Вкупно основна намена 01 2.712.065.000 3.282.718.700 3.225.948.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (Позиции 401 до 445) 2.712.065.000 3.282.718.700 3.225.948.200 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СО-
ОБРАЌАЈ И ВРСКИ 

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

446 01 -1--1 Средства за лични доходи на работниците 330.927.000 530.453.000 530.398.350 
447 01 -2 Средства за материјални трошоци 30.762.000 41.108.900 41.108.900 
448 01 -3--1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.220.000 10.715.800 10.715.800 
449 01 -3--2 Трошоци за изработка на технички прописи 1.690.000 394.500 394.500 
450 01 -3--2 Трошоци за меѓународна соработка 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
451 01 -3--2 Патни трошоци во странство 11.880.000 13.880.000 13.880.000 
452 01 -3--2 Надомест за работа на членовите на коми-

сиите и надворешните соработници 400.000 1.300.000 1.300.000 
453 01 -3--2 Печатење на меѓународни дозволи во сооб-

раќајот 3.500.000 17.000.000 16.997.000 
454 01 -3--2 Трошоци за учество на стручњаци на Југо-

регистар на работите од интерес за федера-
цијата 10.700.000 10.700.000 10.700.000 

455 01 -3--2 Надомест за одвоен живот од семејството 2.500.000 1.965.000 1.965.000 
456 01 -3--2 Средства за определени потреби 500.000 500.000 500.000 
457 01 -3--2 Трошоци за седници на Комитетот 1.180.000 2.476.000 2.476.000 
458 01 -3--2 Надомест за пензиско и здравствено осигу-

равање на југословенските граѓани привре-
мено вработени во Секретаријатот на Ду-
навската комисија 2.000.000 741.600 4 741.600 

459 01 -3--2 Трошоци за одржување на редовниот возду-
шен сообраќај Белград - Тирана и обратно 34.605.000 34.605.000 34.605.000 

460 01 -3--2 Трошоци за одржување на редовниот возду-
шен сообраќај Белград - Малта и обратно 40.055.000 40.055.000 40.055.000 

* 
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Глава 2. Сојузна управа за контро-
ла на летањето 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

468 01 -1--1 Средства за лични доходи на работниците 5.251.984.000 8.511.888.900 8.511.888.900 
469 01 -2 Средства за материјални трошоци 189.623.000 311.770.000 311.770.000 
470 01 -3--2 Трошоци на погонот 1.594.600.000 2.339.600.000 2.339.600.000 
471 01 -3--2 Закупи 9.970.000 30.680.000 30.680.000 
472 01 -3--2 Трошоци за користење на авиони 170.000.000 130.000.000 130.000.000 
473 , 01 -3--2 Надомест за работа ноќе и во денови на 

државните празници и за продолжена рабо-
та 165.000.000 335.856.300 335.856.300 

474 01 -3--2 Надомест за надворешните соработници 140.000 - -

475 01 -3--2 Трошоци за користење на возила 60.000.000 107.372.300 107.372.300 
476 01 -3--2 Трошоци за осигурување 46.200.000 67.168.339 67.167.489 
477 01 -3--2' Патни трошоци во земјата 90.000.000 226.000.000 226.000.000 
478 01 -3--2 Трошоци за печатницата 9.800.000 14.800.000 14.800.000 
479 01 -3--2 Набавка на облека и обувки 40.000.000 307.250 307.250 
480 01 -3--2 Трошоци за банкарска провизија 33.000.000 40.000.000 39.999.982 
481 01 -3--2 Патни трошоци во странство 11.000.000 14.900.000 14.877.971 
482 01 -3--2 Набавка на средства за заштита при работа-

та 15.400.000 20.400.000 20.400.000 
483 01 -3--2 Средства за амортизација 425.139.000 545.183.000 545.183.000 
484 01 -3--2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-

шоци 275.800.000 527.724.290 527.724.290 
485 01 -3--2 Трошоци за чување и обезбедување на имо-

тот 30.1)00^)00 

24.700.000 

65.600.000 65.600.000 
486 01 -3--2 Трошоци за лекарски прегледи на контроло-

ри, летани, техничари и возачи 

30.1)00^)00 

24.700.000 34.300.000 34.300.000 
487 01 -3--2 Трошоци за набавка на учила и учебници за 

обука 1.300.000 1.300.000 1.235.192 
488 01 -3--2 Трошоци за репрезентација 208.000 408.000 218.880 
489 01 -3--2 Трошоци што се плаќаат според воените 

прописи 19.600.000 55.300.000 55.300.000 
490 01 -3--2 Школување на кадри 78.000.000 75.700.000 75.700.000 
491 01 -3--2 Трошоци за реамбулација на воздухоплов-

ните карти 11.600.000 300.000 274.331 
492 01 -3--3 Трошоци во врска со народната одбрана 400.000 101.521 101.521 

Вкупно основна намена 01 8.553.464.000 13.456.659.900 13.456.357.406 

ВКУПНО ГЛАВА 2 8.553.464.000 13.456.659.900 13.456.357.406 

Глава 3. Сојузна управа за радиовр-
ска 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

493 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 277.250.000 471.450.300 471.450.300 
494 01-2 Средства за материјални трошоци 13.005.000 18.127.000 18.127.000 
495 01-3-2 Надомест за ноќна работа 70.000 
496 01-3-2 Трошоци за одржување на контролномерни-

те центри 2.800.000 4.300.000 4.300.000 

1 2 3 4 5 6 

461 01--3-2 Трошоци за одржување на редовниот возду-
41.202.000 1 шен сообраќај Белград - Кипар и обратно 41.202.000 41.202.000 41.202.000 

462 01--3-2 Надомест за работа на аеродромите за по-
требите на безбедноста на воздушниот сооб-
раќај . 50.729.000 50.729.000 50.729.000 

463 01 -3-3 Трошоци за безбедност на пловидбата во » 
поморскиот сообраќај 400.000.000 581.800.000 581.800.000 

464 01 -3-3 Трошоци за безбедност на пловидбата во 
речниот сообраќај 706.000.000 1.006.000.000 1.006.000.000 

465 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 500.000 500.000 
466 01 -3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот ин- \ 

ститут за работите од интерес за федераци- * 
јата 162.400.000 182.400.000 182.400.000 

467 01--3-3 Средства за покритие на обврските за по-
властено возење во патничкиот сообраќај 500.000.000 1.210.000.000 1.134.322.204 

Вкупно основна намена 01 2.340.250.000 3.781.025.800 3.705.290.354 

ВКУПНО ГЛАВА 1 2.340.250.000 3.781.025.800 3.705.290.354 
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1 

497 

2 

01-3-2 

3 

Осигурување на имотот 

4 

9.800.000 

5 

13.500.000 

6 

13.500.000 
498 01-3-2 Трошоци на возниот парк 5.600.000 9.200.000 9.190.000 
499 01-3-2 Патни трошоци во земјата 5.900.000 9.100.000 9.100.000 
500 01-3-2 Патни трошоци во странство 6.000.000 10.650.000 10.650.000 
501 01-3-2 Набавка на облека и обувки 240.000 240.000 240.000 
502 01-3-2 Изработка на научно-технички прописи, 

упатства и елаборати 100.000 - -

503 01-3-2 Информационо-документациона обработка 
на податоци 2.600.0900 3.100.000 3.100.000 

504 01-3-2 Трошоци на тековното и инвестиционото 
одржување на 1/6 од деловниот простор на 

4.120.000 КМЦ Риека ^ 1.120.000 4.120.000 4.120.000 
505 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-

шоци 3.500.000 7.600.000 7.600.000 
506 01-3-2 Адаптација на просториите за сместување 

на сметачка опрема 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
507 01-3-2 Обврски спрема Меѓународната унија за те-

4.800.000 лекомуникации и други плаќања 4.200.000 4.800.000 4.800.000 
508 01-3-2 Средства за материјални трошоци на кон-

тролно-мерните центри 2.800.000 5.300.000 5.300.000 
509 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
510 01-3-2 Трошоци за соработка со Сојузот на радиоа-

материте на Југославија 300.000 300.000 300.000 
511 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 195.000 195.000 195.000 

Вкупно основна намена 01 337.680.000 564.182.300 564.172.300 

ВКУПНО ГЛАВА 3 337.680.000 564.182.300 564.172.300 

Глава 4. Сојузен воздухопловен ин-
спекторат 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

512 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 170.234.000 311.996.100 . 311.996.100 
513 01-2 Средства за материјални трошоци 12.595.000 15.139.000. 15.139.000 
514 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и автомо-

били 16.000.000 21.000.000 21.000.000 
515 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1.640.000 1.640.000 1.640.000 
516 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 20.000 -

517 01-3-2 Патни трошоци во странство 4.800.000 3.800.000 3.800.000 
518 01-3-2 Надомест за работа на надворешните сора-

ботници 100.000 100.000 100.000 
519 01-3-2 Патни трошоци во земјата 7.100.000 12.700.000 12.700.000 
520 01-3-2 Трошоци за преведување 21.000 21.000 21.000 
521 01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 42.000 42.000 42.000 
522 01-3-2 Трошоци за стручно образование 100.000 100.000 100.000 
523 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 

1 00.000 дражавните празник 1 00.000 - -

524 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 30.000 30.000 
525 01-3-2 Надомест за превоз на работниците на рабо-

та и од работа 1.851.000 1.851.000 1.851.000 
526 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 30.000 30.000 

Вкупно основна намена 01 214.663.000 368.469.100 368.449.100 

ВКУПНО ГЛАВА 4 214.663.000 368.469.100 368.449.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 446 до 526) 11.446.057.100 18.170.337.100 18.094.269.160 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА 

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

527 01-1-1 Средства за лични дооди на работниците 595.209.000 986.155.000 961.801.463 
528 • 01-2 Средства за материјални трошоци 25.133.000 39.133.000 39.133.000 
529 01-3-1 4 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.880.000 11.261.000 11.146.000 
530 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 600.000 600.000 
531 01-3-2 Патни трошоци во странство 8.512.000 10.663.848 10.663.848 
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532 01-3-2 Патни трошоци во земјата 2.772.000 4.272.000 4.272.000 
533 ^ 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на 

домашни што ги придружуваат, трошоци во 
врска со состаноци и преговори со странски 
делегации, со дипломатски и други пре- / 

тставници 1.146.000 1.146.000 1.146.000 
534 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посто-

јаните стручни комисии 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
535 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Ко-

митетот и неговите тела за подготовка на 
здравството за општонародна одбрана 892.000 2.892.000 2.892.000 

536 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи на ин-
спекцијата на трудот и санитарната инспек-
ција § 200.000 200.000 200.000 

537 01-3-2 Трошоци за определени работи од областа 
на фармацевтската служба и медицинското 
снабдување од интерес за федерацијата што 
ќе се договорат со соодветни стручни инсти-

* 

туции 927.000 927.000 927.000 
537а 01-3-2 Средства за превентива и сузбивање на ма-

лигните кардиоваскуларните заболувања 100.000.000 100.000.000 
538 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-

ботно време во врска со вршењето на сани-
тарен надзор на границата 500.000 500.000 500.000 

539 01-3-2 Закупи и одржување на деловни простории 
за граничниот санитарен надзор 5.742.000 13.242.000 13.242.000 

540 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за по-
• мошни лековити средства и други при-

дружни прописи од Законот за пуштање на 
лекови во промет 320.000 320.000 320.000 

541 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните 
санитарни инспектори 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

542 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесува-
ње на заразни болести 20.132.000 18.632.000 18.632.000 

543 01-3-2 Трошоци за анализа на лековите 1.294.000 1.294.000 1.294.000 
544 01-3-2 Трошоци во врска со вршење надзор на гра-

ницата 15.340.000 20.840.000 20.840.000 
545 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југо-

славија 1.176.000 1.176.000 1.176.000 
546 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 504.000 8.564.000 8.564.000 
547 01-3-2 Материјално обебзбдување и сместување на 

бегалци 17.669.000 22.277.000 22.277.000 
548 01-3-2 Трошоци за определени работи од областа 

на здравствената заштита од непосреден ин-
терес за остварување на функциите на феде-
рацијата што ќе се договорат со Сојузниот 
завод за здравствена заштита 81.200.000 138.184.000 138.184.000 

549 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на ме-
ѓународните и меѓурепубличките води 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

550 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската ра-
ботна група врз координација на работата 
на сојузните органи врз реализацијата на 
одлуката на светската конференција на Ме-
ѓународната година на жените на ООН 2.222.000 2.222.000 2.222.000 

551 01-3-2 Надомест на работниците со неполно работ-
но време и на надоворешните соработници 2.780.000 6.805.000 6.805.000 

552 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Свет-
ската здравствена организација 150.000 150.000 150.000 

553 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенската 
150.000 

фармакопеја 2.200.000 2.200.000 2.200.000 
554 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за 

здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употре-
ба 841.000 

555 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската ко-
мисија за соработка со Меѓународната орга-
низација на Обединетите нации за помош на 
децата (1Ж1СЕР) 4.000.000 , 4.000.000 4.000.000 

556 01-3-3 Финансирање на активностите спрема југо-
словенските работници на работа во стран-
ство 16.000.000 16.000.000 16.000.000 

557 01-3-3 Средства за првомајските награди 12.140.000 14.570.000 14.570.000 
558 01-3-3 Трошоци за изработк ана номенкалтура на 

занимањата 2.500.000 716.000 716.000 
559 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 450.000 500.000 500.000 
560 01-3-3 Придонес на Фондот на ОН за популациони 

активности 

» 

555.000 

* 

555.000 555.000 

» 
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561 01-3-3 Средства за остварување на Програмата на а 
активностите за работа на Југословенскиот 
одбор за декадата на инвалидите на ОН од 
1983 до 1992 година 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

562 01-3-3 Средства за работа на Југословенската ко-
мисија за соработка со Светската здравстве-
на организација 600.000 600.000 600.000 

Вкупно основна намена 01 840.086.000 1.446.096.848 1.421.628.311 

ВКУПНО ГЛАВА 1 846.086.000 1.446.096.848 1.421.628.311 

• 
Глава 2. Сојузно биро за работи на 
вработувањето 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

563 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 178.854.000 278.038 273.741.180 
564 01-2 Средства за материјални трошоци 12.088.000 16.461.000 16.461.000 
565 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните југо-

словенско-странски комисии 4.740.000 5.634.000 5.634.000 
566 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните 

работници во странство и трошоци за упа-
тување на тие работници во странство 6.120.000 6.120.000 6.120.000 

567 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на Билтен 
и извештаи 2.270.000 2.770.000 2.770.000 

568 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1.031.000 1.031.000 1.031.000 
569 01-3-2 Патни трошоци во странство 5.434.000 7.334.001) 7.334.000 
570 01-3-2 Набавка на стручна литература 110.000 110.000 110.000 
571 01-3-2 Трошоци за образование и воспитување на 

децата на југословенските граѓани на при-
времена работа во странство 2.200.000 1.800.000 1.800.000 

572 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 89.000 89.000 89.000 

Вкупно основна намена 01 212.936.000 319.987.000 315.090.1^0 

ВКУПНО ГЛАВА 2 212.936.000 319.387.000 315.090.180 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 527 до 572) 1.059.022.000 1.765.483.848 1.736.718.491 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРА-
ШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИН-
ВАЛИДИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

573 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 66.254.000 101.686.000 100.490.800 
574 01-2 Средства за материјални трошоци 3.500.000 8.700.000 8.700.000 
575 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.872.000 11.395.000 11.374.200 
576 01-3-2 Патни трошоци во странство 5.114.000 2.114.000 2.114.000 
577 01-3-2 Патни трошоци во земјата 357.000 5.083.000 4.083.000 
578 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Ко-

митетот 500.000 1.000.000 1.000.000 
579 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на 

југословенските борци 40.800.000 70.800.000 70.800.000 

Вкупно основна намена 01 123.397.000 199.778.000 198.562.000 

Основна намена 05 - Обврски во финансира-
1 њето на општествените дејности 

580 05-9 Средстава за бенефицирани пензии (без вое-
ните пензии) во смисла на одредбите на За-
конот за обврските на федерациајта за пен-
зиите на борците 98.415.800.000 268.120.000.000 266.446.949.886 

581 05-11 Средства за инвалидски приамња на воени-
те инвалиди 43.452.700.000 110.000.000.000 107.343.159.863 

582 05-11 Средства за здравствена заштита на воените 
инвалиди 2.715.500.000 3.804.400.000 3.804.400.000 

583 05-11 Средства за бањско и климатско лекување , 3.171.700 5.794.800.000 5.794.800.000 
584 05-11 Средства за боречки додаток 44.000.000 44.000.000 44.000.000 
585 05-11 Надомест на носителите на ^Партизанска 

споменица 1941" и други одликувани лица 1.403.200.000 2.484.421.000 1.800.551.000 
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586 
587 

05-11 
05-11 

Инвалидски примања во странство 
Средства за изработка на Методологијата за 
континуирано следење на здравствената сос-
тојба на борците и воените инвалиди 

420.000.000 

3.000.000 

800.279.000 

3.000.000 

800.279.000 

Вкупно основна намена 05 149.625.900.000 391.050.900.000 386.034.139.749 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 573 до 587) 149.625.900.000 391.050.900.000 386.034.139.749 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗА-
КОНОДАВСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

588 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 167.684.000 257.187.000 257.187.000 
589 01 -2 Средства за материјални трошоци 6.650.000 9.296.000 9.296.000 
590 01 -3 -2 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 6.268.000 11.104.000 10.945.000 
591 01 -3 -2 Патни трошоци во земјата на членовите на • 

Комитетот и неговите тела 1.400.000 1.600.000 1.600.000 
592 01 -3 -2 Трошоци за репрезентација 56.000 56.000 56.000 
593 01 -3 -2 Комисија за правни прашања на С Е В 3.000.000 5.875.000 5.875.000 

Вкупно основна намена 01 185.058.000 285.118.000 284.959.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 588 до 593) 185.058.000 285.118.000 284.959.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
НАУКА И Т Е Х Н О Л О Г И Ј А 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

594 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 38.445.000 99.223.000 99.223.000 
595 01 -2 Средства за материјални трошоци 5.660.000 14.761.880 14.761.880 
596 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 7.455.000 11.122.200 11.122.200 
597 01 -3 -2 Средства за работа на седниците на Комите-

тот * 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
598 01 -3 -2 Средства за работа на стручните совети и 

комисиите 2.500.000 - -

599 01 -3 -2 Средства за експертизи 30.000.000 25.500.000 25.500.000 
600 01 -3 -2 Патни трошоци во странство 500.000 4.500.000 4.500.000 
601 01 -3 -2 Средства за финансирање на научноис-

тражувачки проекти и научни студии 200.600.000 300.600.000 300.600.000 

Вкупно основна намена 01 287.660.000 458.207.080 458.207.080 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 594 до 601) 287.660.000 458.207.080 458.207.080 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ТУРИЗАМ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

602 01 -1--1 Средства за лични доходи на работниците 51.098.000 122.737.Q00 122.487.400 
603 01-2 Средства за материјални строшоци 7.690.000 15.915.270 15.915.270 
604 01 -3--1 Средства за .лични доходи на функционери-

те 6.088.000 10.473.800 10.473.800 
605 01 -3--2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
606 01 -3--2 Патни трошоци во странство 6.000.000 7.000.000 7.000.000 
607 01 -3--2 Трошоци на меѓународна соработка 4.000.000 З.ЗОО.ООО З.ЗОО.ООО 
608 01 -3--2 Трошоци за одржување на седниците на Ко-

митетот 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
609 01 -3--2 Трошоци на стручниот совет на Комитетот 2.000.000 1.500.000 1.500.000 
610 01 -3--2 Патни трошоци во земјата 3.000.000 4.000.000 4.000.000 
611 01 -3--2 Трошоци за обработка на податоци 500.000 500.000 500.000 
612 01 -3 -2 Набавка на стручни публикации 500.000 700.000 700.000 
613 01 -3 -3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 150.000 150 000 

Вкупно основна намена 01 84.426.000 169.676.070 169.426.470 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 602 до 613) 84.426.000 169.676.070 169.426.470 
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РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

629 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 472.652.000 819.680.100 819.680.100 
630 01 -2 Средства за материјални трошоци ' 29.535.000 59.535.000 59.529.233 
631 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични 

примања на функционерите 12.247.000 21.048.000 20.871.351 
632 01 -3-2 Патни трошоци во странство 3.000.000 3.000.000 2.979.129 
633 01 -3-2 Надомест на надворешни соработници и 

трошоци за анкета 430.000 430.000 430.000 
634 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1.000.000 3.000.000 2.984.200 
635 01 -3-2 Трошоци за стручни консултации и совету-

вања 800.000 1.800.000 1.771.100 
636 01 -3-2 Издавање на билтенот Стопанските 

движења во светот и нивното влијание врз 
стопанството на Југославија" 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

637 01 -3-2 Методолошки истражувања 5.560.000 5.560.000 5.559.999 
638 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 160.000 160.000 146.646 

Вкупно основна намена 01 531.384.000 920.213.100 919.951.758 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 629 до 638) 531.384.000 920.213.100 919.951.758 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 
ч 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

639 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
640 01-2 Средства за материјални трошоци 
641 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка за-

штита 
642 01-3-2 Патни трошоци во странство 
643 01-3-2 Трошоци на статистичките истражувања 
644 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обра-

ботка на податоци 
645 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 
646 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 
647 01-3-2 Закупи 
648 01-3-2 Закуп на лизинг-машини за автоматска об-

работка на податоци 
649 01-3-2 Трошоци за стручно издигање на кадрите 

1.261.019.000 2.153.885.000 2.148.724.000 
111.242.000 137.712.000 137.712.000 

429.000 429.000 429.000 
3.388.000 3.388.000 3.388.000 
6.500.000 6.500.000 6.500.000 

100.000.000 100.000.000 100.000.000 
90.000.000 90.000.000 90.000.000 

200.000.000 200.000.000 200.000.000 
18.800.000 23.800.000 23.800.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 
3.800.000 3.800.000 3.800.000 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИ-
НИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 

624 

625 

626 

627 
628 

01 
01 
01 
01 
01 
ol 
01 
01 
01 
01 

01 

01 

01 

01 
01 

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

-3-2 

-3-2 

-3-2 

-3-2 
-3-3 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест на штета во царинската постапка 
Патни трошоци во странство 
Закупи 
Средства за амортизација 
Набавка на облека и обувки 
Осигурување на имотот 
Трошоци на посебната контрола 
Награди за откривање на царински пре-
кршоци 
Надомест за одвоен живот од семејството 
на функционерите , 
Трошоци за одржување на патните објекти 
на меѓународните гранични премини 
Трошоци за физичко обезбедување на објек-
тите и имотот 
Набавка на обрасци во царинската постапка 
Работи во врска со народната одбрана 

14.746.034.000 
2.000.000.000 

850.000 
3.620.000 

45.000.000 
685.530.000 
234.400.000 

35.531.000 
13.000.000 

9.318.000 

15.000 

2.000.000 

5.000.000 
200.000.000 

6.000.000 

26.081.515.400 
3.447.100.000 

850.000 
5.731.000 

110.000.000 
1.450.000.000 

434.154.000 
61.900.000 
22.000.000 

21.118.000 

1.550.000 

2.000.000 

11.100.000 
125.000.000 

5.000.000 

26.081.515.400 
3.447.100.000 

850.000 
5.731.000 

110.000.000 
1.450.000.000 

434.154.000 
61.900.000 
22.000.000 

21.118.000 

1.550.000 

2.000.000 

11.100.000 
125.000.000 

5.000.000 

Вкупно основна намена 01 17.987.398.000 31.779.018.400 31.779.018.400 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 614 до 628) 17.987.398.000 31.779.018.400 31.779.018.400 
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650 
651 
652 

653 

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

01-3-3 

Трошоци за меѓународна соработка 
Партиципација на трошоциве со OECD 
Трошоците за подготвување на пописот на 
населението во 1991 година 
Работи во врска со народната одбрана 

350.000 
2.800.000 

60.000.000 
840.000 

350.000 
2.800.000 

60.000.000 
840.000 

350.000 
2.800.000 

60.000.000 
840.000 

Вкупно основна намена 01 2.859.168.000 3.783.504.000 3.778.343.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 639 до 653) 2.859.168.000 3.783.504.000 3.778.343.000 

654 
655 
656 
657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

667 

668 
669 

670 

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

01-3-2 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУ-
НАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛ-
ТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

Средства за лични доходи на работниците 344.182.000 563.901.000 563.429.202 
Средства за материјални трошоци 27.233.000 46.233.000 46.233.000 
Надомест за одвоен живот од семејството 432.000 2.133.332 2.133.332 
Придонес на Претставништвото на ООН во 
Југославија 35.000.000 35.000.000 35.000.000 
Трошоци за работа на Југословенската ко* 
мисија за соработка со Организацијата на 
обединетите нации за просвета, култура и 
наука (UNESKO) 25.000.000 38.000.000 38.000.000 
Трошоци за редовно школување, специјали-
зации и студиски престој на странски граѓа-
ни во Југославија 300.000.000 313.000.000 313.000.000 
Трошоци за подготовка за заминување на 
стручњаци, за партиципации во платите на 
југословенските стручњаци и помош во ор-
ганизирањето на Центарот за обука на кад-
ри во земјите во развој 100.000.000 80.000.000 80.000.000 
Трошоци за изработка на студии, експерти-
зи, техничка документација, публикации, ме-
ѓународни семинари, посебни курсеви за 
земјите во развој и изработка на филмови 11.600.000 7.600.000 7.600.000 
Трошоци за културно-просветна соработка 
со земјите во развој 25.000.000 45.000.000 45.000.000 
Меѓународниот семинар ^Универзитетот де-
нес" - трошоци за учество на претставници 
од земјите во развој 500.000 500.000 500.000 
Меѓународни преговори и заседанија на ме-
шовитите комисии - патни трошоци во зем-
јата и странство 34.000.000 46.000.000 46.000.000 
Трошоци за преведување и умножување на 
елаборати, извештаи, анализи и други мате-
ријали 1.120.000 1.120.000 1.120.000 
Надомест за здравствени услуги дадени на 
персоналот на Претставништвото на ООН 
во Југославија 150.000 500.000 500.000 
Надомест за вршење на определени работи 
од надлежноста на федерацијата од страна 
на Југословенскиот библиографски институт 3.500.000 16.500.000 16.500.000 

'Информативна дејност 3.000.000 5.000.000 5.000.000 
Центар за насочување и организација на ме-
ѓусебната соработка на неврзаните земји на 
подрачјето на науката и технологијата - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
Работи во врска со народната одбрана 100.000 100.000 100.000 

Вкупно основна намена 01 930.817.000 1.220.587.332 1.220.115.534 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 654 до 670) 930.817.000 1.220.587.332 1.220.115.534 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

1.040.213.200 
128.634.291 

24.791.900 

671 01-1 Средства за лични доходи на работниците 600.799.000 1.040.213.200 
672 01-2 Средства за материјални трошоци 74.998.000 128.698.940 
673 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во де-

нови на државните празници 10.816.000 24.791.900 
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674 01-3-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање 
3.600.000 4.260.000 4.260.000 на водосостојбата на Дунав 3.600.000 4.260.000 4.260.000 

675 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 90.000.000 160.000.000 160.000.000 
676 01-3-2 Патни трошоци во странство 2.886.000 6.836.000 6.836.000 
677 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 420.000 960.000 960.000 
678 01-3-2 Трошоци за печатење на Годишникот на ат-

ласот на климата и другите стручни публи-
кации 13.200.000 33.200.000 33.200.000 

679 01-3-2 Финансирање на меѓународната програма 
по посебни одлуки на СИС („FIERZA", „AL-
РЕХ", „НОМЅ", „ЕМЕР", „MED-POL" и 
„VITUKI") 28.000.000 36.450.000 36.450.000 

680 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите и инвен-
тарот 15.000.000 36.050.000 36.050.000 

681 01-3-2 Патни трошоци во земјата 3.500.000 5.200.000 5.200.000 
682 01-3-2 Трошоци за одржување на моторните вози-

01-3-2 
ла и за гориво 4.680.000 4.680.000 4.680.000 

683 01-3-2 Трошоци за стручно усавршување и специја-
лизација 280.000 280.000 280.000 

684 01-3-2 Трошоци на координационата група за реа-
лизација на оперативните задачи и обврски 
што на домашен и меѓународен план произ-
легуваат како обврски од Конвенцијата за 
прекуграничното загадување на воздухот на 
големи далечини 200.000 200.000 200.000 

685 01-3-2 Трошоци за одржување на Тринаесеттото 
заседание на Советот за проблемот „Метео-
ролошки, аспекти на загаденоста на атмос-
ферата" во рамките на научно-техничката 
соработка на СФРЈ и на земјите членки на 
СЕВ во областа на заштитата и унапредува-
њето на човековата средина 383.000 383.000 383.000 

686 01-3-2 Работи на следење на загаденоста на реката 
Сава со минерални масла 786.000 6.402.000 6.402.000 

687 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 400.000 400.000 400.000 

Вкупно основна намена 01 849.948.000 1.489.005.040 1.488.940.391 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 671 до 687) 849.948.000 1.489.005.040 1.488.940.391 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАН-
ДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
управата 

688 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 569.776.000 828.595.500 828.595.500 
689 01-2 Средства за материјални трошоци 28.764.000 44.018.000 44.018.000 
690 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на ју-

гословенските стандради и техничките про-
писи 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

691 01-3-2 Трошоци за преведување на југословенските 
стандради на јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија 22.000.000 37.000.000 37.000.000 

692 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на 
моторните возила 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

693 01-3-2 Патни трошоци во странство 6.000.000 5.750.000 5.750.000 
694 01-3-2 Трошоци за изработка на прописи од под-

рачјето на алармните системи 2.500.000 1.200.000 1.200.000 
695 01-3-2 Патни трошоци во замјата 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
696 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот за 

атестирање 8.000.000 8.000.000 8.000.000 
697 01-3-2 Трошоци за финансирање на проекти на ин-

формациониот ептем 8,000.000 8.000.000 8.000.000 
698 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР 11.000.000 14.269.000 14.269.000 
699 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-

шоци 10.700.000 13.700.000 13.700.000 
700 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 260.000 - ~ 

Вкупно основна намена 01 698.000.000 991.532.500 991.532.500 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 688 до 700) 698.000.000 991.532.500 991.532.500 
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РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

701 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 351.762.000 575.617.300 572.529.703 
702 01-2 Средства за материјални трошоци 27.558.000 39.505.000 39.505.000 
703 01-3-2 Трошоци за печатење на латентните списи и 

документацијата 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
704 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.123.000 1.123.000 1.123.000 
705 01-3-2 Печатење на латентен гласник 7.000.000 5.823.000 5.823.000 
706 01-3-2 Трошоци за изработка на обрасци и матери-

јали за фотокопирање 2.300.000 2.300.000 2.300.000 
707 01-3-2 Трошоци за прием и испраќање на патентна 

документација 980.000 480.000 480.000 
708 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка со SZP, 

OUR-WIPO, SEV 2.000.000 1.600.000 1.600.000 
709 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 800.000 800.000 800.000 
710 01-3-2 Трошоци за информациониот систем 8.800.000 27.208.300 27.208.300 
711 01-3-2 Трошоци за работа на Советот 180.000 i8o:ooo 180.000 
712 01-3-2 Трошоци за одржување и сервисирање на 

опремата 560.000 560.000 560.000 
713 01-3-2 Трошоци за закуп 8.558.000 4.308.000 4.308.000 
714 01-3-2 Набавка на стручна литература 3.000.000 5.200.000 5.200.000 
715 01-3-2 Трошоци за преведување на меѓународна 

патентна документација 120.000 120.000 120.000 
716 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен од-

бор за творештво 400.000 400.000 400.000 
717 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специја-

лизација 600.000 1.883.700 1.883.700 
718 01-3-2 Трошоци за информационите услуги на Ју-

гословенскиот центар за техничка и научна 
документација 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

719 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 40.000 40.000 

Вкупно основна намена 01 427.581.000 678.948.300 675.860.703 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 701 до 719) 427.581.000 678.948.300 675.860.703 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

720 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.513.335.000 1.649.786.000 1.609.612.260 
721 01-2 Средства за материјални трошоци 97.722.000 130.030.000 130.030.000 
722 01-3-2 Закупи 5.222.000 8.772.000 8.772.000 
723 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 15.000.000 16.500.000 16.500.000 
724 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 1.600.000 2.380.000 2,380.000 
725 01-3-2 Патни трошоци во земјата 91.000.000 116.950.000 116.950.000 
726 01-3-2 Патни трошоци во странство 8.500.000 10.200.000 10.200.000 
727 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 350.000 3.351.100 3.351.100 
728 01-3-2 Трошоци за 'издавање на публикации 3.000.000 3.690.000 3.690.000 
729 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 45.300.000 45.300.000 45.300.000 
730 01-3-2 Трошоци на телекомуникационите врски 5.100.000 600.000 600.000 
731 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, 

подзаконски акти и упатства во областа на 
метрологијата 1.000.000 1.300.000 1.300.000 

732 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работ-
ните тела за координација на работата и ос-
тварување на соработка во областа на мет-
пологијата 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

733 01-3-2 Трошоци за тековно одржување и сервиси-
рање на лабораториската опрема и инвента-
рот 20.000.000 17.000.000 17.000 ООО 

734 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигу-
рување на работниците што работаат под по-

620.000 себни услови 1.370.000 620.000 620.000 
735 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните возила 18.200.000 31.200.000 31.200.000 
736 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 30.000 30.000 
737 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 2.730.000 2.730.000 2.730.0ОЛ 

738 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литерату-
ра 1.300.000 4.800.000 , 4.800.000 

739 01-3-2 Трошоци за механографска обработка на 
податоци 1.200.000 1.700.000 1.700.000 
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740 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на на-
родите и народностите на Југославија, на 

840.000 странски јазици и од странски јазици 840.000 - -

741 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за 
остварување на приходи 18.000.000 24.600.000 24.600.000 

742 01-3-2 Трошоци на информативната дејност 550.000 616.000 616.000 
743 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички ма-

теријал 20.000.000 24.568.900 24.568.900 
744 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 440.000 969.088 969.088 
745 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот цен-

1.300.000 тар за техничка и научна документација 1.300.000 - -

746 01-3-2 Трошоци за изработка на стручен елаборат 
и студии од областа на метрологијата 8.000.000 - -

747 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 520.000 520.000 476.700 

Вкупно основна намена 01 1.882.609.000 2.099.213.088 2.058.996.048 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 720 до 747) 1.882.609.000 2.099.213.088 2.058.996.048 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

748 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 48.827.000 68.308.900 68.201.066 
749 01-2 Средства за материјални трошоци 2.741.000 4.418.000 4.418.000 
750 01-3-2 Трошоци на постојаната делегација за сора-

ботка со СЕВ за геологија 1.675.000 1.675.000 1.675.000 
751 01-3-2 Трошоци за изработка и печатење на ком-

плексна геолошка карта на Југославија 30.000.000 . 40.072.000 40.072.000 
752 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна гео-

лошка карта на Југославија 980.000 980.000 980.000 
753 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на мине-

ралните суровини и подземните води на 
СФРЈ и за изработка на анализа на суровин-
ската база на СФРЈ 3.970.000 3.970.000 3.970.000 

754 01-3-2 Средства за работите на координирање на 
билатералната соработка во областа на гео-
лошките истражувања на нашата земја со 
земјите членки на СЕВ 840.000 840.000 840.000 

755 01-3-2 Средства за остварување на соработка со не-
владините меѓнародни геолошки организа-
ции 150.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 89.183.000 120.413.900 120.306.066 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 748 до 755) 89.183.000 120.413.900 120.306.066 

РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

756 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 231.822.000 388.631.000 388.631.000 
757 01-2 Средства за материјални трошоци 22.360.000 31.160.000 30.603.300 
758 01-3-2 Трошкоци за репрезентација 150.000 150.000 150.000 
759 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во 

760 
случај на војна 560.000 4.914.000 4.914.000 

760 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 800.000 1.000.000 1.000.000 
761 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.211.000 1.211.000 1.211.000 
762 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 2.853.000 3.853.000 3.853.000 

Вкупно основна намена 01 259.756.000 430.919.000 430.362.300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 756 до 762) 259.756.000 430.919.000 430.362.300 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУ-
ГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИ- 4 
ЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

763 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 573.565.000 999.680.200 999.680.200 
764 01-2 Материјални трошоци и трошоци за 

одржување на објектите и опремата 264.680.000 294.180.000 294.180.000 
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1 2 3 4 5 6 

765 

766 

767 

768 
769 ' 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-3 

Трошоци за експлоатација и одржување на 
специјалниот воз 
Трошоци за ловство и одржување на ловци-
те објекти што ги користи федерацијата 
Трошоци за одржување и унапредување на 
ловно-шумското стопанство „Копривница", 
Бугојно 
Надомест на надворешни соработници 
Работи во врска со народната одбрана 

123.724.000 

64.200.000 

6.000.000 
2.400.000 
1.340.000 

128.724.000 

64.200.000 

6.000.000 
2.400.000 
1.340.000 

128.724.000 

64.200.000 

6.000.000 
2.400.000 
1.340.000 

Вкупо основна намена 0*1 1.035.909.000 1.496.524.200 1.496.524.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 763 до 769) 1.035.909.000 1.496.524.200 1.496.524.200 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУ-
ГИ НА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

770 
771 

772 

01-1-1 
01-2 

01-3-3 

Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за 
одржување на објектите и опремата 
Работи во врска со народната одбрана 

818.440.000 

140.603.000 
300.000 

1.232.944.000 

174,603.000 
300.000 

1.232.944.000 

174.603.000 
125.000 

Вкупно основна намена 01 959.343.000 1.407.847.000 1.407.672.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 770 до 772) 959.343.000 1.407.847.000 1.407.672.000 

РАЗДЕЛ 38. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

ч 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

773 
774 

775 

01-1-1 
01-2 

01-3-3 

Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за 
одржување на објектите и опремата 
Работи во врска со народната одбрана 

161.082.000 

533.220.000 
100.000 

348.832.200 

801.761.000 
100.000 

348.832.200 

801.761.000 

Вкупно основна намена 01 694.402.000 1.150.693.200 1.150.593.200 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 773 до 775) 694.402.000 1.150.693.200 1.150.593.200 

РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-
МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

776 
777 
778 

779 

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

01-3-2 

f 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за репродукционен материјал и 
резервни делови 
Надомест на надворешни соработници 

478.037.000 
18.928.000 

18.000.000 
168.000 

809.133.000 
51.459.000 

38.000.000 
168.000 

809.133.000 
51.459.000 

38.000.000 
168.000 

Вкупно основна намена 01 515.133.000 898.760.000 898.760.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 776 до 779) 515.133.000 898.760.000 898.760.000 

РАЗДЕЛ 40. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧ-
КИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

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

780 
781 

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

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Трошоци за франкирање на пошта 

679.298.000 
70.232.000 
33.600.000 

1.081.828.000 
116.002.000 
53.600.000 

1.078.672.091 
116.002.000 
53.600.000 
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783 
01-3-2 Трошоци за печатење и препис на материја-

ли 44.320.000 64.320.000 64.320.000 
784 01-3-2 Ссредства за набавка на канцелариски и 

друг потрошен материјал за сојузните орга-
ни 15.000.000 30.000.000 30.000.000 

Вкупно основна намена 01 842.450.000 1.345.750.000 1.342.594.091 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 780 до 784) 842.450.000 1.345.750.000 1.342.594.091 

РАЗДЕЛ 41. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ 
ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01. - Средства за работа на 
органите на управата 

785 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.670.680.000 2.891.100.300 2.891.100.300 
786 01-2 Средства за материјални трошоци 110.150.000 171.139.000 171.139.000 
787 01-3-2 Трошоци за греење, електрична енергија, во-

да и други услуги 1.171.415.000 1.621.415.000 1.621.415.000 
788 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето 

257.375.000 на зградите и опремата 187.375.000 257.375.000 257.375.000 
789 01-3-2 Трошоци за осигурување на зградите и оп-

ремата 50.000.000 100.000.000 100.000.000 
790 01-3-2 Трошоци за заедничките телефонски центра-

лила 9.200.000 9.200.000 9.200.000 
791 01-3-2 Трошоци за противпожарна и техничка за-

штита на објектите 195.000.000 195.000.000 195.000.000 
792 01-3-2 Набавка на облека, обувки и опрема за за-

штита при работата 12.520.000 12.520.000 12.520.000 
793 01-3-2 Придонес за користење на градежно земјиш-

те 250.700.000 589.700.000 589.700.000 
794 01-3-2 Трошоци за транспортни услуги 4.080.000 9.080.000 9.080.000 
795 01-3-2 Трошоци за специјални телефонски врски 20.000.000 26.000.000 26.000.000 
796 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 600.000 600.000 

Вкупно основна намена 01 3.681.720.000 5.883.129.300 5.883.129,300 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 785 до 786) 3.681.720.000 5.883.129.300 5.883.129.300 

РАЗДЕЛ 42. АВТО СЕРВИС НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

797 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 589.430.000 967.248.100 967.248.100 
798 01-2 Средства за материјални трошоци 15.774.000 31.652.000 31.643.000 
799 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни 

празници 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
800 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за 

други намени 210.386.000 397.546.000 397.546.000 
801 01-3-2 Набавка на алати и уреди 500.000 500.000 500.000 
802 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потре-

бите на народната одбрана 14.220.000 14.220.000 14.220.000 

Вкупно основна намена 01 832.810.000 1.413.666.100 1.413.657.100 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 797 до 802) 832.810.000 1.413.666.100 1.413.657.100 

РАЗДЕЛ 43. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ 
НА ПРЕВЕДУВАЊЕ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

803 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 606.592.000 972.524.000 966.738.700 
804 01-2 Средства за материјални трошоци 36.900.000 66.713.000 66.713.000 
805 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 8.718.000 22.718.000 22.718.000 
8ио 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
807 01-3-2 Патни трошоци во странство 843.000 843.000 843.000 оло уиб 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специја-

лизација на преведувачите за странски јази-
ци 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

809 01-3-2 Средства за „устројување" на банката на 
термини 1.200.000 1.200.000 1.200.000 



Сабота, 30 јули 1988 СЛУЖБЕН* ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1269 

1 2 3 4 5 6 

810 01-3-3 Работи во врски со народната одбрана 100.000 100.000 100.000 

Вкупно основна намена 01 657.853.000 1.067.598.000 1.061.812.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 803 до 810) 657.853.000 1.067.598.000 1.061.812.700 

РАЗДЕЛ 44. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД-
СТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 - Други општи општес-
твени потреби 

Општествено-политички организации 
Д о т а ц и ј а н а Ц е н т р а л н и о т к о -
м и т е т н а С о ј у з о т н а к о м у н и с -
т и т е н а Ј у г о с л а в и ј а 

811 06-2 Финансирање на меѓународната дејност 18.000.000 18.000.000 18.000.000 
812 06-2 Финансирање на Програмата за научна до-

кументација од меѓународното работничко 
15.000.000 движење 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

813 06-2 Програма за финансирање на издавачките 
дејности за странство 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

814 06-2 Финансирање на работата на Политичката 
школа „Јосип Брзо Тито" во Кумровец 54.000.000 54.000.000 54.000.000 

815 06-2 Издавање на собраните дела на „Јосип Броз 
Тито" 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

Д о т а ц и ј а н а С о ј у з н а т а к о н ф е -
р е н ц и ј а н а С о ц и ј а л и с т и ч к и о т 
с о ј у з н а р а б о т н и о т н а р о д н а 
Ј у г о с л а в и ј а 

816 06-2 Финансирање на Програмата за работа на 
Сојузната конференција 1.070.174.000 1.461.274.000 1.456.926.322 

817 06-2 Средства за Центарот „Едвард Кардељ" 56.000.000 70.000.000 70.000.000 
818 06-2 Средства за спомен подрачјето „Сремски 

фронт" 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
819 06-2 Дотација на весникот „Борба" 876.000.000 1.376.000.000 1.376.000.000 
820 06-2 За списанието југословенски преглед" -

српскохрватско издание 32.886.000 53.886.000 53.886.000 
821 06-2 За списанието Меѓународна политика" -

српскохрватско издание 20.503.000 30.503.000 30.503.000 
822 06-2 За списанието „Жената денас" 4.698.000 4.698.000 4.698.000 
823 06-2 Финансирање на програмата за работа на 

Советот на СК на ССРНЈ за заштита и 
унапредување на човековата средина 32.480.000 48.680.000 48.680.000 

824 06-2 Конференција за развој на месните заедници 
на Југославија 26.142.000 39.142.000 39.142.000 

Д о т а ц и ј а н а П р е т с е д а т е л с т в о -
т о н а К о н ф е р е н ц и ј а т а н а С о ј у -
з о т н а с о ц и ј а л и с т и ч к а т а м л а -
д и н а н а Ј у г о с л а в и ј а 

825 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Конференцијата 675.359.000 834.059.000 834.059.000 

826 06-2 Прослава на Денот на младоста 107.394.000 177.394.000 177.394.000 
827 06-2 Финансирање на меѓународните активности 

на колективните членови на ССМЈ 16.250.000 24.350.000 24.350,000 
828 06-2 За весникот „ Младост" 143.318.000 225.318.000 225.318.000 
829 06-2 За списанието „Идеи" 12.528.000 20.528.000 20.528.000 
830 06-2 За младинскиот феситвал на трудот 8.445.000 8.445.000 8.445.000 
831 06-2 За други активности 60.060.000 60.060.000 60.060.000 
832 06-2 Средства за работа на Комисијата со млади-

ната на привремен престој во странство 9.952.000 14.952.000 14.952.000 
833 06-2 Издавачка дејност на Претседателството 

(ЦИДИД) 9.975.000 24.875.000 24.875.000 

Д о т а ц и ј а з а С о ј у з о т н а 
з д р у ж е н и ј а т а н а б о р ц и т е о д 
Н а р о д н о о с л о б о д и т е л н а т а в о ј -
н а на Ј у г о с л а в и ј а 

834 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузот 242.958.000 334.458.000 334.458.000 

835 06-2 За весникот „4. јули" 119.770.000 149.770.000 149.770,000 
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Член 5 
Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1987 година се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

605. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 

ГОДИНА 
Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџе-

тот на федерацијата за 1988 година, што ги усвои Собра-

нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 ју-
ли 1988 година. 

П. бр. 859 
29 јули 1988 година 
Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Стане Долани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
• Душан Поповски, с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Д о т а ц и ј а з а Ц р в е н и о т к р с т 
Ј у г о с л а в и ј а 

836 06-2 Финансирање на програмот за работа на 
П ретседател ството 134.662.000 175.662.000 175.662.000 

837 06-2 Служба за потраги 4.445.000 4.445.000 4.445.000 
838 06-2 Членарина на Лигата, МКЦК 29.399.000 39.199.000 39.199.000 
839 06-2 Работи во врска со народната одбрана 3.494.000 3.494.000 3.494.000 
840 06-2 Центар за обука на надри на Црвениот крст 

и Црвениот полумесец од земјите во развој 
и од неврзаните земји 8.190.000 11.190.000 11.190.000 

841 06-2 Меѓународни хуманитарни помошти во слу-
чај на елементарни и други масовни несреќи 2.535.000 2.535.000 2.535.000 

Д о т а ц и и н а Ј у г о с л о в е н с к а т а 
л и г а з а м и р , н е з а в и с н о с т и 
р а м н о п р а в н о с т н а н а р о д и т е 

842 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Лигата 16.856.000 28.856.000 28.856.000 

Д о т а ц и ј а н а С о ј у з о т н а 
з д р у ж е н и ј а т а з а О б е д и н е т и т е 
н а ц и и н а Ј у г о с л а в и ј а 

843 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузот 2.366.000 3.566.000 3.566.000 

Д о т а ц и ј а н а С о ј у з о т н а р е з е р -
в н и т е в о е н и с т а р е ш и н и н а Ј у -
г о с л а в и ј а 

844 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузот 93.776.000 136.776.000 136.776.000 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

845 06-2 Трошоци за меѓународни активности во об-
лста на физичката култура на Југославија 886.000.000 1.516.000.000 1.516.000.000 

846 06-2 Вонредни програми на спортски манифеста-
ции што се одржуваат во 1987 година 196.000.000 346.000.000 346.000.000 

847 06-2 Средства за СПЕНС 300.000 300.000 -

848 06-2 Средства за Универзијадата Загреб '87 870.500.000 - -

Народна техника - Сојуз на организациите 
за техничка култура на Југославија 

849 06-2 За меѓународни активности во областа на 
техничката култура на Југославија 33.925.000 39.925.000 39.925.000 

Пративпожарен сојуз на Југославија 

850 06-2 За противпожарна заштита 4.760.000 4.760.000 4.760.000 

Вкупно основна намена 06 5.942.600.000 7.401.600.000 7.396.952.322 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 811 до 850) 5.942.600.000 7.401.600.000 7.396.952.322 
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ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата За 1988 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/88), во член 1 во точка 1 
износот: „4,532.889,300.000" се заменува со износот: 
„5,759.757,900.000", во точка 2 износот: „5,659.933,300.000" 
се заменува со износот: „7,010.051,100.000", во точка 3 из-
носот: „1,127.044,000.000" се заменува со износот: 
„1,250.293,200.000" и во точка 4 износот: 
„1,127.044,000.000" се заменува со износот: 
„1,250.293,200.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „4.200,000.000" се заменува со из-

носот: „6.700,000.000". 

Член 3 
Во член 3 се вршат измените и дополненијата: 
А) во Подбилансот на приходите и расходите на 

средствата за финансирање на Југословенската народна 
армија во 1988 година во оддел I. Приходи: 

1) во Вид 03. Даноци на промет на производи и на 
надомести за вршење услуги, во формата на приходи 03-1 
Данок на промет на производи износот: 
„1,824.661,158.000" се заменува со износот: 
„2,308.030,873.000", во потформата на приходите 0-3-1-1 
Дел од основниот данок на промет на производи, износот: 
„1,824.661,158.000" се заменува со износот: 
„2,308.030.873.000", а во ставката Вкупно вид 03 износот: 
„1,824.661,158.000" се заменува со износот: 
„2,308.030,873.000"; 

2) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина, изно-
сот: „469.794,474.000" се. заменува со износот: 
„600.359,996.000", во формата на приходите 06-2 Посебни 
увозни давачки и такси износот: „683.876,300.000" се заме-
нува со износот: „990.874,726.000", во потформата Да при-
ходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки износот: 
„314.401,808.000" се заменува со износот: „379.304,655.000", 
во потформата на приходите 06-2-3 Посебна давачка за 
царинско евидентирање износот: „56.167,974.000" се заме-
нува со износот: „69.179,064.000", во потформата на при-
ходите 06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински 
магацини износот: „13,342.000" се заменува со износот: 
„64,345.000", во потформата на приходите 06-2-5 Посебна 
такса на увезените сток^и износот: „313.293,176.000" се за-
менува со износот: „542.326,662.000". 

Во ставката Вкупно вид 06 износот: 
„1,153.670,774.000" се заменува со износот: 
„1,591.234,722.000". 

3) во Вид 08. Приходи од други општествено-поли-
тички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси 
на републиките и на автономните покраини износот: 
„751.836,168.000" се заменува со износот: „864,132,305.000", 
во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина, износот: 
„103.205,081.000" се заменува со износот: „66.133,202.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Црна Гора износот: „15.860,024.000" 
се заменува со износот: „8.215,989.000", во потформата на 
приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Хрватска износот: „189.324,243.000" се заменува со изно-
сот: „246.839,617.000", во потформата на приходите 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Македонија изно-
сот: „44.055,621.000" се заменува со износот: 
„26.048,011.000", во потформата на пркходите 08-1-5 Пои-
донес на Социјалистичка Република Словенија износот: 
„134.388,804.000" се заменува со износот: „175.291,965.000", 
во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Соција-
листичка Република Србија без автономните покраини из-
носот: „179.823,553.000" се заменува со износот: 
„233.742,594.000", во потформата на приходите 08-1-7 
Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во износот: „3.503,557.000" се заменува со износот: 
„1.814,952.000", во потформата на приходите 08-1-8 При-
донес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
износот: „81.675,285.000" се заменува со износот: 

„106.045,975.000", во Ставката Вкупно вид 08 износот: 
„751.836,168.000" се заменува со износот: „864.132,305.000", 
а во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 03, 06 и 
08) износот: „3,730.168,100.000" се заменува со износот: 
„4,763.397,900.000". 

Во оддел И. Распоред на приходите: 
1) во Основна намена 02. Народна одбрана и општес-

твена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства 
за Југословенската народна армија износот: 
„3,730.168,100.000" се заменува со износот: 
„4,763.397,900.000", во распоредната подгрупа 02-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во текуштата 
година износот: „3,730.168,100.000" се заменува со изно-
сот: „4,763.397,900.000", а во ставката Вкупно основна на-
мена 02 износот: „3,730.168,100.000" се заменува со изно-
сот: „4,763.397,900.000". 

2) во ставка Вкупно распоредени приходи на Подби-
лансот на приходите и расходите на средствата за финаси-
рање на Југословенската народна армија износот: 
„3,730.168,100.000" се заменува со износот: 
„4,763.397,9*0.000". 

Б) Во Подбилансот на приходите и расходите на 
средствата за финансирање на другите функции и обврски 
на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1988 
година, во оддел I. Приходи: 

1) во Вид 03. Даноци на промет на производите и на 
надомести за вршење услуги^ во формата на приходите 
03-1 Данок на промет на производи износот: 
„910.606,842.000" се заменува со износот: 
„1,031.406,027.000", во потформата на приходите 03—1—1 
Дел на основниот данок на промет износот: 
„910.606,842.000" се заменува со износот: 
1,031.406,027.000", а во ставка Вкупно вид 03 износот: 
„910.606,842.000" се заменува со износот: 
„1,031.406,027.000"; 

2) во Вид 05. Такси, во формата на приходите 05-1 
Административни такси износот: „8.204,800.000" се заме-
нува со износот: „14.199,800.000", во потформата на при-
ходите 05-1-1 Конзуларни такси износот: „7.500,000.000" 
се заменува со износот: „13.495,000.000", а во ставката 
Вкупно вид 05 износот: „8.205,000.000" се заменува со из-
носот: „14.200,000.000"; 

3) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина износот: 
„234.453,426.000" се заменува со износот: „268.287,104.000", 
во потформата на приходите 06-2 Посебни увозни давач-
ки и такси износот: „341.292,100.000" се заменува со изно-
сот: „442.799,174.000", во потформата на приходите 06-2-2 
Посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки износот: „156.903,892.000" се заме-
нува со износот: „169.502,545.000", во потформата на при-
ходите 06-2-3 Давачка за царинско евидентирање изно-
сот: „28.030,926.000" се заменува со износот: 
„30.914,536.000", во потформата на приходите 06-2-4 
Лежарина за стоки сместени во царинските магацини из-
носот: „6,658.000" се заменува со износот: „28,755..000", во 
потформата на приходите 06-2-5 Посебна такса на увезе-

. ните стоки износот: „156.350,624.000" се заменува со изно-
сот: „242.353,338.000". 

Во ставката Вкупно вид 06 износот: „575.745,526.000" 
се заменува со износот: „711.086,278.000"; 

4) во Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, 
Приходи на органите на управата и други приходи, во 
формата на приходите 07-2 Приходи на органите на упра-
вата износот: „40.000,000.000" се заменува со износот: 
„60.000,000.000", во потформата на приходите 07-2-1 При-
ходи на сојузните органи и организации износот: 
„40.000,000.000" се заменува со износот: „60.000,000.000", 
во формата на приходите 07-4 Други приходи износот: 
„20.000,000.000" се заменува со износот: „43.800,000.000", а 
90 ставката Вкупно вид 07 износот: „60.000,000.000" се за-
менува со износот: „103.800,000.000"; 

5) во Вид 08. Приходи од други општествено-поли-
тички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси 
на републиките и на автономните покраини износот: 
„375.207,832.000" се заменува Со износот: „386.160,895.000", 
во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина износи I: 
„51.505,044.000" се заменува со износот: „29.553,410.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Црна Гора износот: „7.915,028.000" се 
заменува со износот: „3.671,537.000", во потформата на 
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приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Хрватска износот: „94.483,269.000" се заменува со изно-
сот: „110.306,960.000", во потформата на приходите 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Македонија изно-
сот: „21.986,192.000" се заменува со износот: 
„11.640,258.ООО", во потформата на приходите 08-1-5 При-
донес на Социјалистичка Република Словенија износот: 
„67.067,447.000" се заменува со износот: „78.333,957.000", 
во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Соција-
листичка Република Србија без автономните покраини из-
носот: „89.741,899.000" се заменува со износот: 
„104.454,201.000", во потформата на приходите 08-1-7 
Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во износот: „1.743,468.000" се заменува со .износот: 
„811,060.000", во потформата на приходите 08-1-8 Придо-
нес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
износот: „40.760,485.000" се заменува со износот: 
„47.389,512.000", во ставката Вкупно вид 08 износот: 
„375.207,832.000" се заменува со износот: 
„386.160,895.000"; 9 

6) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 
03, 05, 06, 07 и 08) износот: „1,929.765,200.000" се заменува 
со износот: „2,246,653,200.000"._ 

Во Оддел II. Распоред на приходите: 
1) во Основна намена 01. Средства за работа на орга-

ните на управата, во распоредната група 01-1 Средства 
.што работниците ги стекнуваат како доход на работната 
заедница износот: „118.249,216,000" се заменува со изно-
сот: „198.056,525.000", во распоредната подгрупа 01-1-1 
Средства за лични доходи износот: „117.293,216,000" се за-
менува со износот: „197.100,525.000", во распоредната гру-
па 01-2 Средства за материјални трошоци износот: 
„16.448,318,000" се заменува со износот: „25.907,751.000", 
во распоредната група 01-3 Средства за посебни намени 
износот: „200.167,739,000" се заменува со износот: 
„258.705,644.000", во распоредната подгрупа 01-3-1 Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите и делегатите износот: „5.249,725,000" се заменува 
со износот: „8.316,390.000", во распореднага подгрупа 
01-3-2 Други посебни намени износот: „110.173,543,000" се 
заменува со износот: „113.194,783.000", во распоредната 
подгруиа 01-3-3 Средства за општи потреби износот: 

, „84.744,471,000" се заменува со износот: „137.194,471.000", 
а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„334.685,273,000" се заменува со износот: 
„482.669,920,000"; 

2) во Основна намена 04. Трансферни средства на 
други општествено-политички заедници, во распоредната 
гр>па 04-2 Дополнителни средства, износот: 
„446.775,700,000" се замену ва со износот: „403.048,000.000", 
во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства 
на буџетите од републиките и од автономните покраини 
износот: „446.775,700,000" се заменува со износот: 
„403.048,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 04 
износот: „446.775,700,000" се заменува со износот: 
„403.048,000,000"; 

3) во Основна намена 05. Обврски во финансирањето 
на општествените дејности во распоредната група 05-9 
Пензиско-инвалидско осигурување износот: 
„833.909,865,000" се заменува со износот: 
„1.019.714,546.000", во распоред ната група 05-11 Боречко-
-инвалидска заштита износот: „220.810,753,000" се замену-
ва со износот: „261.858,087.000", а во ставката Вкупно ос-
новна намена 05 износот: „1,054.711,618,000" се заменува 
со износот: „1,281.572,633,000"; 

4) во Основна намена 06. Други општи општествени 
потреби, во распоредната група 06-2 Општествено-поли-
тички организации и општествени организации износот: 
„11.041,527,000" се заменува со износот: „15.659,947.000", 
во распоредната група 06-11 Надомест на Службата на оп-
штественото книговодство износот: „831,000,000" се заме-
нува со износот: „1.324,600.000", во распоредната група 
06-12 Друго, износот: „45.566,000,000" се заменува со изно-
сот: „15.402,000,000", а во ставката Вкупно основна намена 
06 износот: „57.438,527,000" се заменува со износот: 
„32.386,547,000"; 

5) во Основна намена 07. Средства на резервите на 
федерацијата, во распоредната група 07-2 Текушта буџет-
ска резерва износот: „4.200,000,000" се заменува со изно-
сот: „6.680,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 
07 износот: „5.100,000,000" се заменува со износот: 
„7.580,000,000"; 

6) во Основна намена 08. Орочени и издовени сред-
ства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, 
во распоредната група 08-4 Обврски по кредитите изно-
сот: „30.874,082,000" се заменува со износот: 
„39.396,100.000", во распоредната подгрупа 08-4-2 Долго-
рочни обврски од поранешните години износот: 
„30.874,082,000" се заменува со износот: „39.396,100.000", а 
во ставката Вкупно основна намена 08 износот: 
„ЗС.874,082,000" се заменува со износот: „39.396,100,000"; 

7) во ставката Вкупно распоредени приходи на Под-
билансот на средствата за финансирање на другите фун-
кции и обврски на федерацијата, како и за резерви на феде-
рацијата во 1988 година износот: „1,929.765,200,000" се за-
менува со износот: „2,246.653,200,000". 

Член 4 
Во член 4 износот: „3,730.168,100,000" се заменува со 

износот: „4,763.397,900.000", во Раздел 1. Сојузен секрета-
ријат за народна одбрана, Основна намена 02. Народна 
одбрана и општествена самозаштита, во позицијата 1 под-
групата 02-1-1 Средства за Југословенската народна арми-
ја во текуштата година износот: „3.730.168,100,000" се за-
менува со износот: „4.763.397,900.000", во ствката Вкупно 
основна намена 02 износот: „3,730.168,100,000" се заменува 
со износот: „4,763.397,900.000", а во ствката Вкупно раздел 
1 износот: „3,730.168,100,000" се заменува со износот: 
„4,763.397,900,000". 

Член 5 

Во член 5 износот: „1,929.765,200,000" се заменува со 
износот: „2,246.653,200,000". 

1) Во Раздел 1. Престедателство на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Глава 1. Претседа-
телство, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 1. Средства за лични хо-
дохи на работниците износот: „1.084,704,000" се заменува 
со износот: „1.681,128.000", во позицијата 2. Средства за 
материјални трошоци износот: „27,600,000" се заменува со 
износот: „41,676.000", во позицијата 3. Средства за лични 
доходи и други лични примања на функционерите изно-
сот: „167,003,000" се заменува со износот: „301,896.000", во 
позицијата 4. Надомест за одвоен живот од семејството 
износот: „5,040,000" се заменува со износот: „8,640.000", во 
позицијата 5. Патни трошоци износот: „5,786,000" се заме-
нува со износот: „10,786.000", во позицијата 6. Канцелари-
ски материјал износот: „25,200,000" се заменува со изно-
сот: „45,200.000", во позицијата 7. Поштенско-телеграфски 
и телефонски трошоци износот: „8,446,000" се заменува со 
износот: „16,446.000", во позицијата 8. Трошоци за репре-
зентација износот: „5,335,000" се заменува со износот: 
„8,335,000" во позицијата 9. Патувања и посети износот: 
„117,686.000", се заменува со износот: „217,686.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„1.553.015,000" се заменува со износот: „2.438.008.000", а 
во ставката Вкупно глава 1 износот: „1.553,015,000" се за-
менува со износот: „2.438,008,000". 

Во Глава 2. Служба за репрезентативните објекти на 
Претседателството на СФРЈ, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 18. 
Средства за лични доходи на работниците износот: 
„510.024,000" се заменува со износот: „746,850.000", во по-
зицијата 19. Средства за материјални трошоци износот: 
„192.979,000" се заменува со износот: „291.399.000", во по-
зицијата 22. Лични доходи на сезонските работници изно-
сот: „2.011,000" се заменува со износот: „3^511.000", во по-
зицијата 24. Трешоци на програмите за посети во репре-
зентативните објекти износот: „63,370,000" се заменува со 
износот: „73,370.000", во позицијата 25. Трошоци за 
одржување и користење на репрезентативните вили на 
Криени износот: „294,358,000" се заменува со износот: 
„364,358.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „1.198,010,000" се заменува со износот: 
„1.614,756.000", а во ставката Вкупно раздел 1 (позиции 1 
до 25) износот: „2,751,025,000" се заменува со износот: 
„4.052,764,000". 

2) Во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 26. Средства за лични доходи на работниците изно-
сот: „4.014,754,000" се заменува со износот: 
„6,350,595.000", во позицијата 27. Средства за материјални 
трошоци износот: „172,659,000" се заменува со износот: 
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„260,715.000", во позицијата 28. Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите износот: 
„3.241,336,000" се заменува со износот: „5.053,143.000", во 
позицијата 30. Поштенско-телеграфски и телефонски тро-
шоци износот: „174,000,000" се заменува со износот: 
„194,000.000", во позицијата 31. Надомест за работа по-
длога од полното работно време износот: „24,750,000" се 
заменува со износот: „39.750.000", во позицијата 33. Тро-
шоци за работа на делегатите и собраниските тела изно-
сот: „558,000,000" се заменува со износот: „658,000,000", во 
позицијата 35. Претплата на службени весници, билтени и 
списанија износот: „23,640,000" се заменува со износот: 
„28,640.000", во позицијата 38. Трошоци на парламентар-
ните делегации износот: „110,000,000" се заменува со изно-
сот: „140,000.000", во позицијата 39. Трошоци за репрезен-
тација износот: „11,844,000" се заменува со износот: 
„14,844.000", во позицијата 42. Трошоци за одржување на 
возниот парк износот: „140,000,000" се заменува со изно-
сот: „150,000.000", во позицијата 45. Средства за амортиза-
ција износот: „152,732,000" се заменува со износот: 
„272.732.000", во позицијата 46. Канцелариски материјал, 
ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал изно-
сот: „253,000,000" се заменува со износот: „353,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„9.410.270,000" се заменува со износот: „14.048,974.000", а 
во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 26 до 53) износот: 
„9.410,270,000" се заменува со износот: „14.048.974,000". 

3) Во Раздел 3. Совет на федерацијата, Основна наме-
на 01. Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 54. Средства за лични доходи на работниците из-
носот: „390,312.000" се заменува со износот: „613,353.000", 
во позицијата 55. Средства за материјални трошоци изно-
сот: „18,170.000" се заменува со износот: „27,436.000", во 
позицијата 56. Поштенско-телеграфски и телефонски тро-
шоци износот: „3,600.000" се заменува со износот: 
„5,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „415.874.000" се заменува со износот: „649,581.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 3 (позиции 54 до 61) износот: 
„415,874.000" се заменува со износот: „649,581.000". 

4) Во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. Соју-
зен извршен совет, Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 62. Средства за 
лични доходи на работниците износот: „1.956,912.000" се 
заменува со износот: „3.117,138.000", во позицијата 63. 
Средства за материјални трошоци износот: „335,844.000" 
се заменува со износот: „536,563.000", во позицијата 64. 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите износот: „521,220.000" се заменува со износот: 
„787,761.000", во позицијата 65. Надомест за одвоен живот 
од семејството износот: „20,160.000" се заменува со изно-
сот: „32,160.000", во позицијата бб. Надомест на надвор-
шени соработници износот: „5,076.000" се заменува со из-
носот: „6,076.000", во позицијата 67. Трошоци за Закуп на 
купеа на Југословенската железница износот: „34,345.000" 
се заменува со износот: „54,345.000", во позицијата 68. 
Патни трошоци во странство износот: „410,400.000" се за-
менува со износот: „710,400.000", во позицијата 69. Сред-
ства за потребите на Комисијата на СЕВ износот: 
„25,225.000" се заменува со износот: „35,225.000", во пози-
цијата 70. Трошоци за репрезентацијата износот: 
„13,500.000" се заменува со износот: „33,500.000", во пози-
цијата 71. Трошоци за меѓународна соработка износот: 
„152,800.000" се заменува со износот: „172,800.000", во по-
зицијата 72. Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 
износот: „2,082.000" се заменува со износот: „3,082.000", во 
позицијата 73. Трошоци за работа на Сојузниот економ-
ски совет износот: „2,268.000" се заменува со износот: 
„3,268.000", во позицијата 74. Трошоци на Сојузниот оп-
штествен совет за прашања на општественото уредување 
износот: „16,808.000" се заменува со износот: „20,808.000", 
во позицијата 75. Трошоци за работа на Сојузниот совет 
за меѓународни односи износот: „15,236.000" се заменува 
со износот: „17,236.000", во позицијата 76. Трошоци за ра-
бота на Сојузниот општествен совет за стопански развој и 
економска политика износот: „15.000.000" се заменува со 
износот: „20,000.000", во позицијата 78. Трошоци за рабо-
та на Комисијата на СИС за односи со верските заедници 
износот: „2,087.000" се заменува со износот: „3,887.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот 
„3,592,800.000" се заменува со износот: „5.618,086.000", во 
ставката Вкупно Глава 1 износот: „3.592,800.000" се заме-
нува со износот: „5.618.086.000". 

Во Глава 2. Служба за персонални работи на СИС, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 83. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „72,864.000" се заменува со износот* 
„120,777.000", во позицијата 84. Средства за материјални 
трошоци износот: „5,354.000" се заменува со износот-
„8,397.000", во позицијата 85. Средства за лични доходи и 
други лични примања на функционерите на располагање и 
на лицата со посебен статус износот: „238,092.000" се заме-
нува со износот: „460.590.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот: „316,310.000" се заменува со изно-
сот: „589,764.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„316,310.000" се заменува со износот: „589,764.000". 

Во Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки, Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 86. Сред-
ства за лични доходи на работниците износот: 
„151,116.000" се заменува со износот: „242,703.000", во по-
зицијата 87. Средства за материјални трошоци износот: 
„6,222.000" се заменува со износот: „9,395.000", во позици-
јата 89. Средства што за определени потреби и се пренесу-
ваат на Југословенскава народна армија износот: 
„138,000.000" се заменува со износот: „246,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „319,367.000" 
се заменува со износот: „522,127.000", во ставката Вкупно 
Глава 3 износот: „319,367.000" се заменува со износот: 
„522,127.000". 

Во Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито , 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 90. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „832,116.000" се заменува со износот: 
„1.382,508.000", во позицијата 91. Средства за материјални 
трошоци износот: „396,642.000" се заменува со износот: 
„598,929.000", во позицијата 94. Трошоци на изложбената 
дејност износот: „21,600.000" се заменува со износот: 
„36,600.000", во позицијата 95. Трошоци за текушто и ин-
вестиционо одржување износот: „96,492.000" се заменува 
со износот: „206,492.000", во позицијата 96. Надомест за 
работа во денови на државните празници и за нерормира-
но работно време износот: „5,040.000" се заменува со изно-
сот: „8,040.000", во позицијата 97. Надомест за работа на 
надворешни соработници износот: „3.600.000" се заменува 
со износот: „4,600.000", во позицијата 98. Трошоци за ра-
бота и одржување на родната куќа Кумровец износот: 
„8,640.000" се заменува со износот: „12,640.000", во пози-
цијата 101. Трошоци на научниотЈЈобир „ТИТО и неврза-
ните" износот: „38,400.000'^ се заменува со износот: 
„48,400.000", во позицијата 102. Средства за одржување на 
островот Ванга износот: „96,000.000" се заменува со изно-
сот: „190,000.000", во позицијата 103. Трошоци за издавач-
ка дејност износот: „45,600.000" се заменува со износот: 
„85,600.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „1,610,090.000" се заменува со износов: 
„2.639,769.000", во ставката Вкупно глава 4 износот: 
„1.610,090.000" се заменува со износот: „2.639,769.000", во 
ставката Вкупно раздел 4 (позиции 62 до 104) износов: 
„5.838,567.000" се заменува со износот: „9,369,746.000". 

5) Во Раздел 5. Уставен суд на Југославија, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 105. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „384,528.000" се заменува со износа 
„644,460.000", во позицијата 106. Средства за м а т е р и ј а л и 
трошоци износот: „39,675.000" се заменува со износов: 
„59,909.000", во позицијата 107. Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите износо в 
„171,216.000" се заменува со износот: „311,349.000", зо по-
зицијата 108. Надомест за одвоен живот од семејството из-
носот: „6,720.000" се заменува со износот: „7,720.000", во 
позицијата 109. Издавање на збирката „Одлуки и мислења 
на Уставниот суд на Југославија" износот: „10,320.000" се 
заменува со износот: „14,320.000", во позицијата ПО. Пат-
ни трошоци во странство износот: „3,000.000" се замен ва 
со износот: „6,000.000", во позицијата 111. Патни трош и 
во земјата, износот: „2,000.000" се заменува со износот. 
„4,000.000'% во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „619,395.000" се заменува со износот: „1,049,694.000", 
а во ставката Вкупно раздел 5 (позиции 105 до 113) изно-
сот: „619,395.000" се заменува со износот: „1.049,694.000". 

6) Во Раздел 6. Сојузен суд, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 4. 
Средства за лични доходи на работниците износот: 
„366,000.000" се заменува со износот: „671,259.000", во о-
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зицијата 115. Средства за материјални трошоци износот: 
„57.500.000" се заменува со износот: „86.825.000", во пози-
цијата 116. Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите износот: „199,584.000" се замену-
ва со износот: „314,571.000", во позицијата 118. Издавање 
на „Збирка на судски одлуки" износот: „2,160.000" се заме-
нува со износот: „4,160.000", во позицијата 121. Преведува-
ње на јазиците на народите и народности износот: 
„1,500.000" се заменува со износот: „2,500.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „637,272.000" се заме-
нува со износот: „1.089,843.000", а во ставката Вкупно раз-
дел 6 (позиции 114 до 128) износот: „637,272.000" се заме-
нува со износот: „1.089,843.000". 

7) Во Раздел 1. Сојузно јавно обвинителство, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 129. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „153,360.000" се заменува со износот: 
„253,482.000", во позицијата 130. Средства за материјални 
трошоци износот: „15,180.000" се заменува со износот: 
„22,921.000" во позицијата 131 Средства во позицијата: 
„131. Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите износот: „111,240.000" се заменува со 
износот: „171,543.000", во позицијата 132. Надомест за од-
воен живот од семејството износот: „2,520.000" се замену-
ва со износот: „4,520.000", во позицијата 136. Патни тро-
шоци во земјата износот: „1,200.000" се заменува со изно-
сот: „2,400.000", во позицијата 137. Трошоци за престој на 
странски делегации износот: „936,000" се заменува со из-
носот: „1,936.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „285,624.000" се заменува со износот: 
„457,990.000", а во ставката Вкупно раздел 7 (позиции 129 
до 139) износот: „285,624.000" се заменува со износот: 
„457,990.000". 

8) Во раздел 8. Сојузно јавно правобранителство, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 140. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „108,432.000" се заменува со износот: 
„179,799.000", во позицијата 141. Средства за материјални 
трошоци износот: „9,315.000" се заменува со износот: 
„14,065.000", во позицијата 142. Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите износот: 
„24,740.000" се заменува со износот: „44,436.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „148,137.000" се 
заменува со износот: „243,950.000", а во ставката Вкупно 
раздел 8 (позиции 140 до 149) износот: „148,137.000" се за-
менува со износот: „243,950.000". 

9) Во Раздел 9. Сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето, Основна намена 01. Средства за рабо-
та на органите на управата, во позицијата 15,0. Средства за 
лични доходи на работниците износот: „89.316.000" се за-
менува со износот: „148,059.000", во позицијата 151. Сред-
ства за материјални трошоци износот: „11,500.000" се за-
менува со износот: „17,365.000", во позицијата 152. Сред-
ства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите износот: „41,748.000" се заменува со износот: 
„70,602.000", во позицијата 153. Надомест за одвоен живот 
од семејството износот: „1,680.000" се заменува со изно-
сот: „2,880.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот: „144.808.000" се заменува со износот: „239,470.000", 
а во ставката Вкупно раздел 9 (позиции 150 до 157) изно-
сот: „144,808.000" се заменува со износот: „239,470.000". 

10) Во Раздел 10. Сојузен совет за прекршоци, Основ-
на намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 158. Средства за лични доходи на работни-
ците износот: „171,732.000" се заменува со износот: 
„286.197.000", во позицијата 159. Средства за материјални 
трошоци износот: „9,200.000" се заменува со износот: 
„13;892.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „183,020.000" се заменува со износот: „302,177.000", а 
во ставката Вкупно раздел 10 (позиции 158 до 163) изно-
сот: „183,020.000" се заменува со износот: „302,177.000". 

11) Во Раздел 11. Сојузен секретаријат за надворешни 
работи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 164. Средства за лични дохо-
ди на работниците износот: „7.706,916.000" се заменува со 
износот: „13,129.083.000", во позицијата 165. Средства за 
ма1еријални трошоци износот: „1.496,195.000" се заменува 
со износот: „2.259,254.000", во позицијата 166. Средства за 
лични доходи и други лични примања на функционерите 
износот: „322,308.000" се заменува со износот: 
„452,415.000", во позицијата 176. Надомест за одвоен 
живот од семејството износот: „25.300.000" се заменува со 

износот: „45,300.000", во позицијата 179. .Средства за 
амортизација износот: „832,783.000" се заменува со изно-
сот: „1.943,783.000", во позицијата 181. Средства за работа 
на ДКП на СФРЈ во странство износот: „57.000,000.000" се 
заменува со износот: „95.000,000.000", во позицијата 182, 
Придонеси и даноци на личните доходи на работниците 
во дипломатските и конзуларните претставништва изно-
сот: „4.200,000.000" се заменува со износот: 
„8,200.000.000", во позицијата 190. Средствава научно ис-
тражувачка работа износот: „759,000.000" се заменува со 
износот: „1.059,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „74.744,895.000" се заменува со износот: 
„124.491,228.000", а во ставката Вкупно раздел И (позиции 
од 164 до 190) износот: „74.744,895.000" се заменува со из-
носот: „ 124.491.228.000". 

12) Во Раздел 12. Сојузен секретаријат за внатрешни 
работи, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 191. 
Средства за лични доходи на работниците износот: 
„16.916,768.000" се заменува со износот: „29.136,969.000", 
во позицијата 192. Средства за материјални трошоци из-
носот: „1.907,551.000" се заменува со износот: 
„2.880,402.000", во позицијата 193. Средства за лични дохо-
ди и други лични примања на функционерите износот: 
„15,095.000" се заменува со износот: „25.104.000", во пози-
цијата 194. Средства за определени потреби износот: 
„5.462,000.000" се заменува со износот: „11.462,000.000", во 
позицијата 195. Набавка на облека и обувки износот: 
„270,000.000" се заменува со износот: „350,000.000", во по-
зицијата 196. Школување на кадрите износот: „76.800.000" 
се заменува со износот: „226,800.00,0", во позицијата 197. 
Трошоци за одржување на објектите со посебни намени 
износот: „150,000.000" се заменува со износот: 
„200,000.000", во позицијата 198. Селидбени трошоци и ис-
пратнина износот: „23,000.000" се заменува со износот: 
„53,000.000", во позицијата 199. Надомест за одвоен живот 
од семејството износот: „35,000.000" се заменува со изно-
сот: „85,000.000", во позицијата 203. Средства за амортиза-
ција износот: „399,575.000" се заменува со износот: 
„661,575.000" во позицијата 204. Трошоци на транзитно-
-прифатниот центар за бегалци износот: „14,640.000" се 
заменува со износот: „22,640.000", во позицијата 207. Оп-
рема на бригадата на милицијата износот: „136,800.000" се 
заменува со износот: „196,800.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „26,711.041.000" се заменува со 
износот: „46.604,102.000", а во ставката Вкупно глава 1 из-
носот: „26.711,041.000" се заменува со износот: 
„46.604,102.000". 

Во глава 2. Институт за безбедност, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 210. Средства за лични доходи на работниците из-
носот: „3.286.159.000" се заменува со износот: 
„5.618,808.000", во позицијата 211. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „603,750.000" се заменува со изно-
сот: „911,662.000", во позицијата 212. Средства за опреде-
лени потреби износот: „1.143,600.000" се заменува со изно-
сот: „1.543,600.000", во позицијата 215. Трошоци за 
одржување на зградите износот: „144,000.000" се заменува 
со износот: „154,000.000", во позицијата 219. Трошоци на 
секторот за школување, стручно усовршување, изучување 
на историјата на службата за безбедност и за работи на 
библиотеката износот: „9,600.000" се заменува со износот: 
„11,600.000", во позицијата 220. Средства за амортизација 
износот: „113,883.000" се заменува со износот: 
„213,883.000", во позицијата 223. Средства за трошоци на 
Институтот за безбедност во врска со давањето услуги на 
службите за безбедност во земјата и на трети лица во зем-
јата и во странство износот: „300,000.000" се заменува со 
износот: „800,000.000", во ставката Вкупно основна наме-
на 01 износот: „5.677,232.000" се заменува со износот: 
„9.329,793.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„5.677,232.000" се заменува со износот: „9.329,793.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 12 (позиции 191 до 233) изно-
сот: „32.388,273.000" се заменува со износот: 
„55.933,895.000" 

13) Во Раздел 13. Сојузен секретаријат за финансии, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 224. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „1.198,708.000" се заменува со изно-
сот: „2.104,806.000", во позицијата 227. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „125,882.000" се заменува со из-
носот: „170,081.000", во позицијата 228. Средства за лични 



Сабота, 30 јули 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1275 

доходи и други лични примања на функционерите изно-
сот: „12,279.000" се заменува со износот: „22,653.000", во 
позицијата 229. Надомест за одвоен живот од семејството 
износот: „4,680.000" се заменува со износот: „8,680.000", во 
позицијата 230. Патни трошоци во странство износот: 
„32,400.000" се заменува со износот: „72,400.000", во пози-
цијата 231. Слободна зона кај Сежана износот: 
„48,376.000", се заменува со износот: „83376.000", во пози-
цијата 233. Членарини и придонеси на меѓународни орга-
низации износот: „8.016,000.000" се заменува со износот: 
„17.016,000.000", во позицијата 236. Средства за определе-
ни потреби износот: „9,000.000" се заменува со износот: 
„12,000.000", во позицијата 237. Средства за усогласување 
на личните доходи во органите на федерацијата и данок 
на доход износот: „58.300,196.000" се заменува со износот: 
„28.807,999.000", во позицијата 239. Надомест и провизија 
на Службата на општественото книговодство износот: 
„150,000.000" се заменува со износот: „250,000.000", а во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„70.750,015.000" се заменува со износот: „51.400,489.000". 

Во Основна намена 04. Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници, во позицијата 242. До-
полнителни средства на Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина износот: „128.350,200.000" се заменува со 
износот: „64.175,089.000", во позицијата 243. Дополнител-
ни средства на Социјалистичка Република Македонија из-
носот: „58.505,300.000" се заменува со износот: 
„29.252,650.000", во позицијата 244. Дополнителни сред-
ства на Социјалистичка Република Црна Гора износот: 
„49.143,900.000" се заменува со износот: „44.667,944.000", 
во позицијата 245. Дополнителни средства на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово износот: 
„210.776,300.000" се заменува со износот: „264.952,317.000", 
а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: 
„446.775.700.000" се заменува со износот: „403.048,000.000". 

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности, во позицијата 246. Дополнител-
ни наменски средства на Заедницата за пензиско и инва-
лидско осигуравање на СР Црна Гора за покритие на де-
фицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
равање износот: „3.815,892.000" се заменува со износот: 
„4.632,376.000", во позицијата 247. Средства за бенефици-
рани пензии на воените лица во смисла на одредбите од 
Законот за обврските на федерацијата за пензиите на бор-
ците износот: „59.977.948.000" се заменува со износот: 
„72.811,368.000", во позицијата 248. Средства за валориза-
ција на воените пензии износот: „88.871,714.000" се заме-
нува со износот: „107.837,482.000", во позицијата 249. До-
полнителни наменски средства за покритие на дефицитот 
во Фондот на пензиското осигуравање на воените лица из-
носот: „206.648,200.000" се заменува со износот: 
„250.864,500.000", а во ставката Вкупно основна намена 05 
износот: „359.313,754.000" се заменува со износот: 
„436.195,726.000". 

Во Основна намена 06. Други општи општествени по-
треби, во позицијата 250. Надомест за покритие на трошо-
ците на Службата на општественото книговодство за ра-
ботите на евиденција, работите на контрола и информа-
тивно-аналитичките работи износот: „831,000.000" се за-
менува со износот: „1.324,600.000", позицијата 251 распо-
редна група 06-12 Средства за материјални резерви - из-
носот: „30.164,000.000" се брише, во ставката Вкупно ос-
новна намена 06, износот: „30.995,000.000" се заменува со 
износот: „1.324,600.000". 

Во Основна намена 07. Средства на резерви на феде-
рацијата, во позицијата 253. Текушта буџетска резерва из-
носот: „4.200,000.000" се заменува со износот: 
„6.680,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 07 
износот: „5.100,000.000" се заменува со износот: 
„7.580,000.000". 

Во Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федерацијата, во 
позицијата 254. Обврски по, странски заеми износот: 
„1.033,137.000" се заменува со износот: „1.718,000.000", во 
позицијата 255. Преземена обврска на САП Косово за от-
плата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем 
„Ибар-Лепенец" износот: „5.247,200.000" се заменува со 
износот: „8.725,563.000", во позицијата 257. Средства за 
отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за те-
риторијата на СР Црна Гора износот: „3.979,360.000" се 
заменува со износот: „7.628,000.000", во позицијата 262. 
Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска 

корпорација (1РС) износот: „1.071,248.000" се заменува со 
износот: „1.781,400.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 08 износот: „30.874,082.000" се заменува со износот: 
„39.396,100.000", а во ставката Вкупно Глава 1 износот: 
„943.808,551.000" се заменува со износот: „938.944,915.000". 

Во Глава 2. Сојузен девизен инспекторат, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 263. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „1.135,882.000 се заменува со изно-
сот:,, 1.751,217.000", во позицијата 264. Средства за матери-
јални трошоци износот: „111,667.000" се заменува со изно-
сот: 188,617.000" во позицијата 266. Патни трошоци на де-
визните инспектори во земјата износот: „34.061,000" се за-
менува со износот: „54,061.000", во позицијата 267. Закупи 
и одржување на деловните простории износот: 
„43,000.000" се заменува со износот: „53,000.000", во пози-
цијата 268. Патни трошоци во странство износот: 
„34,000.000" се заменува со износот: „74,000.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „1.358.811.000" се 
заменува со износот: „2.121,096.000", во ставката Вкупно 
Глава 2 износот: „1.358,811.000" се заменува со износот: 
„2.121.096.000", а во ставката Вкупно раздел 13 (позиции 
224 до 270) износот: „945.167,362.000" се заменува со изно-
сот: „941.066,011.000". 

14) Во Раздел 14. Сојузен секретаријат за надворешна 
трговија, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 271. Средства за лични 
доходи на работниците износот: „1.125,144.000" се замену-
ва со износот: „715,283.172", во позицијата 272. Средства 
за материјални трошоци износот: „83,833,000" се заменува 
со износот: „37,700.000", во позицијата 273. Средства за 
лични доходи и други лични примања на функционерите 
износот: „12,876.000" се заменува со износот: „7,260.000", 
во позицијата 274. Надомест за одвоен живот од семеј-
ството износот: „1,680.000" се заменува со износот: 
„1,350.000", позицијата 275 подгрупа 01-3-2 Изработка на 
билтени и други материјали и обрасци за спроведување на 
надворешнотрговскиот и девизниот режим износот: 
„282.000" се брише, во позицијата 276. Трошоци на стран-
ски и домашни делегации износот: „129,000.000" се заме-
нува со износот: „32,000.000", позиција 277 подгрупа 01-3-2 
Трошоци за програмата за усовршување на работниците 
износот: „308.000" се бришат, во позицијата 278. Трошоци 
во врска со народната одбрана износот: „560.000" се заме-
нува со износот: „360.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „1.653,683.000" се заменува со износот: 
„1.093.953.172,, а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 
271 до 279) износот: „1.653,683.000" се заменува со изно-
сот: „1.093,953.172". 

15) Во Раздел 15. Сојузен секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи, Глава 1. Секретаријат, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 280. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „583,308.000" се заменува со износот: 
„365,810.251", во позицијата 281. Средства за материјални 
трошоци износот: -„46,078.000" се заменува со износот: 
„19,480.000", во позцијата 282. Средства за лични доходи и 
други лични примања на функционерите износот: 
„12,900.000" се заменува со износот: „8.159.194", во пози-
цијата 283. Надомест за одвоен живот од семејството из-
носот: „2,000.000" се заменува со износот: „900.000", во по-
зицијата 284. Патни трошоци во земјата износот: 
„2,088.000" се заменува со износот: „850.000" позицијата 
285 подгрупа 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 
износот: „151.000" се брише, во позицијата 286. Средства 
за финансирање на трошоците во врска со анализата и 
прогнозата на стопанските движења износот: „24.208.000" 
се заменува со износот: „6,000.000", во позицијата 287. 
Средства за работа на стручните совети износот: 
„3,600.000" се заменува со износот: „1,500.00", во ставката 
вкупно основна намена 01 износот: „674,638.000" се заме-
нува со износот: „403.004.445", а во ставката Вкупно Глава 
1 износот: „674,638.000" се заменува со износот: 
„403,004.445". 

Во Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 289. Средства за лични доходи на работници-
те, износот: „900,912.000" се заменува со износот: 
„378,114.000", во позицијата 290. Средства за материјални 
трошоци износот: „48,597.000" се заменува со износот: 
„20,442.000" позицијата 292 подгрупа 01-3-2 Патни трошо-
ци во странство износот: „50.000" се брише, во позицијата 
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293. Надомест на овластени организации и на стручни ли-
ца за вршење контрола на квалитетот на производите што 
се увезуваат износот: „1,600.000" се заменува со износот: 
„800.000", во позицијата 295. Закупи износот: „7,000.000" 
се заменува со износот: „2,650.000", позиција 296 подгрупа 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка износот: 
„24.000" се брише во позицијата 297. Надомест за вештаче-
ње и експертизи, износот: 9,000.000" се заменува со изно-
сот: „4,000.000", во позицијата 299. Патни трошоци на па-
зарните инспектори во земјата износот: „41,700.000" се за-
менува со износот: „19,000.000" во позицијата 300. Трошо-
ци за репрезентација износот: „20.000" се заменува со из-
носот: „4.000", во позицијата 301. Надомест за одвоен 
живот износот: „3,500.000" се заменува со износот: 
„1,430.000" позиција 302 подгрупа 01-3-2 Набавка на обле-
ка и обувки и износот: „1,824.000" се брише а во ставката 
Вкупно основна намена износот: „1,023,265.000" се замену-
ва со износот: „435,478.000", а во ставката Вкупно Глава 2 
износот: „1.023,265.000" се заменува со износот: 
„435,478.000". 

Во Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата во позицијата 303. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „1.067,916.000" се заменува со изно-
сот: „602,765.000", во позицијата 304. Средства за матери-
јални трошоци износот: „105,191.000" се заменува со изно-
сот: „43,763.000", во позицијата 305. Надомест за одвоен 
живот од семејството износот: 840.000" се заменува со из-
носот: „450.000", во позицијата 306. Патни трошоци во 
земјата износот: „20.000.000" се заменува со износот: 
„8,267.000", во позицијата 307. Трошоци за репрезентација 
износот: „72.000" се заменува со износот: „30.000", во по-
зицијата 308. Трошоци за одржување на инвентарот и на-
бавка на опрема износот: „8,040.000" се заменува со изно-
сот: „3,350.000", во позицијата 309. Студии, анализи и спи-
санија, износот: „1,200.000" се заменува со износот: 
„500.000", во позицијата 310. Стипендии износот: 
„230.000" се заменува со износот: „95.000", во позицијата 
311. Трошоци во врска со народната одбрана износот: 
„180.000" се заменува со износот: „75,000", во Ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „1,203,669.000" се за-
менува со износот: „659,295.000", а во ставката Вкупно 
глава 3 износот: 1,203,669.000" се заменува со износот: 
„659,295.000"; 

Во Глава 4. Сојузен завод за цени, Основна намена 01. 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 312. Средства за лични доходи на работниците износот: 
„282,300.000" се заменува со износот: „164,578.000", во по-
зицијата 313. Средства за материјални трошоци износот: 
„20,379.000" се заменува со износот: „11,398.000", позиција 
314 подгрупа 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 
износот: „192.000" се брише, позиција 315 подгрупа 01-3-2 
Трошоци за одржување на седниците на советот износот: 
„5,790.000" се брише, позиција 316 подгрупа 01-3-2 Трошо-
ци за стручна соработка со органите за цени на републики-
те и автономните покраини износот: „240.000" се брише, 
позиција 317 подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на ма-
теријали врз разработката на престојните подзаконски 
прописи износот: „214.000" се брише, позиција 318 подгру-
па 01-3-2 Патни трошоци во странство и износот: 
„1,800.000" се брише, позиција 319 подгрупа 01-3-3 Трошо-
ци врска со народната одбрана износот: „120.000" се 
брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„311,035.000" се заменува со износот: „175,976.000", во 
ставката Вкупно глава 4 износот: „311,035.000" се замену-
ва со износот: „175.976.000", а во ставката Вкупно Раздел 
15 (позиции 280 до 319) износот: „3.212,607.000" се замену-
ва со износот: „1.673,753.445". 

16) Во Раздел 16. Сојузен секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа, Глава 1. Секрета-
ријат, Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 320. Средства за лични доходи 
на работниците износот: „444,528.000" се заменува со из-
носот: „251.751.173", во позицијата 321. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „25,750.000" се заменува со из-
носот: „15,426.000", во позицијата 322. Средства за лични 
доходи и други лични примања на функционерите изно-
сот: „12,612.000" се заменува со износот: „8,495.750", во 
позицијата 323. Надомест за одвоен живот од семејството 
износот: „600.000" се заменува со износот: „510.000" во по-
зицијата 324. Трошоци за екстрадиција износот: 
„11,400.000" се заменува со износот: „2,742.000", во пози-

цијата 325. Трошоци за склучување на меѓународни дого-
вори износот: „5,000.000" се заменува со износот: 
„517.000", позиција 326 подгрупа 01-3-2 Преведување од 
странски јазици на замолници и документи износот: 
„72.000" се брише позиција 327 подгрупа 01-3-2 Трошоци 
за вештачење и процесни трошоци износот: „180.000" се 
брише, во позицијата 328. Трошоци во врска со изработка-
та на прописи износот: „1,800.000" се заменува со износот: 
„138.000", во позицијата 329. Средства за амортизација из-
носот: „1.684,300.000" се заменува со износот: 
„561,116.000", позиција 330 подгрупа 01-3-2 Трошоци за 
работа на координациониот одбор за имотни односи изно-
сот: „144.000" се брише во позицијата 331. Средства за ку-
пување на станови износот: „3.000,000.000" се заменува со 
износот: „1.500,000.000", во позицијата 332. Средства за 
определени потреби износот: „800,000.000" се заменува со 
износот: „198,600.000", во позицијата 333. Средства за ра-
бота на стручните совети износот: „2,400.000" се заменува 
со износот: „331.000", позиција 334 подгрупа 01-3-2 Учес-
тво во финансирањето на Меѓународните состаноци изно-
сот: „3000,000" се брише, во позицијата 335. Трошоци во 
врска со народната одбрана износот: „72.000" се заменува 
со износот: „28.600", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „5.989,158.000" се заменува со износот: 
„2.539,655.523", во позицијата 336. Средства за финансира-
ње на Програмата за техничко-технолошка модернизаци-
ја на сојузните органи износот: „15.402,000.000" се замену-
ва со износот: „7.007,360.000", во ставката Вкупно основна 
намена 06 износот: „15.402,000.000" се заменува со изно-
сот: „7.007,360.000", а во ставката Вкупно глава 1 износот: 
„21.391,158.000" се заменува со износот: „9.547,015.523". 

Во Глава 2. Завод за унапредување на сојузната упра-
ва. Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 337. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „150,552.000" се заменува со изно-
сот: „65,681.000",. во позицијата 338. Средства за матери-
јални трошоци износот: „4,830.000" се заменува со изно-
сот: „2,327.000" позиција 339 подгрупа 01-3-2 Патни тро-
шоци во странство износот: „184.000" се брише во позици-
јата 341. Трошоци за стручно образование на работниците 
на сојузните органи и сојузните организации износот: 
„2.400.000" се заменува со износот: „800.000", во позиција-
та 342. Трошоци за издавање на Билтенот износот: 
„2,400.000" се заменува со износот: „828.000" позиција 343 
подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и сту* 
дни износот: „44.000" се брише, во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот: „160,458.000" се заменува со изно-
сот: „69,684.000" а во ставка Вкупно глава 2 износот: 
„160,458.000" се заменува со износот: „69,684.000"; 

Во Глава 3. Завод за информатика на сојузните орга-
ни, Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 344. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „397,128.000" се заменува со изно-
сот: „209,504.000", во позицијата 345. Средства за матери-
јални трошоци износот: „48,530.000" се заменува со изно-
сот: „16,000.000", позицијата 346 под група 01-3-2 Патни 
трошоци во странство износот: „500.000" се брише, во по-
зицијата 347. Набавка на стручна литература износот: 
„10,000.000" се заменува со износот: „3,680.000", во пози-
цијата 348. Материјални трошоци во врска со издавањето 
и чувањето на документациониот и информациониот ма-
теријал износот: „1.000.000" се заменува со износот: 
„249.000", во позицијата 349. Трошоци за работа на елек-
тронскиот сметач износот: „23,000.000" се заменува со из-
носот: „7,616.000", во позицијата 350. Трошоци за изработ-
ка на проектот на информациониот систем износот: 
„600.000" се заменува со износот: „150.000", во позицијата 
351. Специјализации, стручно усовршување во странство 
износот: „2,400.000" се заменува со износот: „600.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „483,158.000" 
се заменува со износот: „237,799.000", а во ставката Вкуп-
но глава 3, износот: „483,158.000" се заменува со износот: 
„237,799.000". 

Во Глава 4. Финансирање на програмата за работа на 
самоуправните институции и организации, Основна наме-
на 01. Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 352. Средства за извршување на програмата за 
работа на Институтот за споредбено право износот: 
„24,500.000" се заменува со износот: „8,687.000", во пози-
цијата 353 Надомест на здравствени установи за давање 
услуги на работниците во сојузните органи износот: 
„12,000.000" се заменува со износот: „8,350.000", во пози-
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цијата 354. Средства за извршување на програмата за ра-
бота на Музејот на револуцијата на народите и народнос-
тите на Југославија износот: „224,000.000" се заменува со 
износот: „83.734.000", во позицијата 355. Средства за на-
градата „АВНОЈ" износот: „20.000.000" се заменува со из-
носот: „4,800.000", во позицијата 356. Фонд за унапредува-
ње На ликовната уметност „Моша Пијаде" износот: 
„25.200.000" се заменува со износот: „6,000.000", во пози-
цијата 357. Средства за работа на Комисијата по предме-
тите со ликот на Јосип Броз Тито износот: „630.000" се за-
менува со износот: „175,300", во позицијата 358. Награда 
„Едвард Кардељ" износот: „4,200.000" се заменува со из-
носот: „1,050.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „310,530.000" се заменува со износот: 
„112,796.300", во ставката Вкупно глава 4 износот: 
„310,530.000" се заменува со износот: „112,796.300", а во 
ставката Вкупно раздел 16 (позиции 320 до 358) износот: 
„22.345,304.000" се заменува со износот: „9,967.294.283". 

17) во Раздел 17. Сојузен секретаријат за информа-
ции, Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 359. Средства за лични доходи 
на работниците износот: „736,608.000" се заменува со из-
носот: „1.198,368.000", во позицијата 360. Средства за ма-
теријални трошоци износот: „49,931.000" се заменува со 
износот: „75,395.000", во позицијата 361. Средства за лич-
ни доходи и други лични примања на функционерите из-
носот: „12,840.000" се заменува со износот: „21,486.000", во 
позицијата 362. Претплата за печат, списанија и публика-
ции износот: „5,069.000" се заменува со износот: 
„7,069.000", во позицијата 363. Трошоци за претстој на 
странски гости и публицисти износот: „18,000.000" се за-
менува со износот: „23,000.000", во позицијата 364. Посети 
на странски новинари во придружба износот: „3,024.000" 
се- заменува со износот: „5,024.000", во позицијата 365. 
Школување на новинари од неврзаните земји износот: 
„6,192.000" се заменува со износот: „26,192.000", во пози-
цијата 366. Издавање на билтени и трошоци за одржување 
на конференции на печат и издавачка дејност врзана за ра-
ботата на Сојузниот извршен совет износот: „10,852.000" 
се заменува со износот: „15,852.000", во позицијата 367. 
Извршување на програмата за меѓународни врски на Со-
јузот на новинарите на Југославија износот: „3,900.000" се 
заменува со износот: „6,900.000", во позицијата 371. Изда-
вачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на 
изданија за Југославија на странски јазици, информатив-
но-документарни филмови, фото-информации, изложби, 
посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и 
трошоци за транспорт на информативно-пропаганден ма-
теријал износот: „150,000.000" се заменува со износот: 
„175,000.000", во позицијата 372. Откуп на периодични 
публикации наменети за странство износот: „490,752.000" 
се заменува со износот: „730,752.000", во позицијата 373. 
Радиопрограма за странство износот: „3.500,000.000" се за-
менува со износот: „5.700.000.000", во позицијата 374. „Ју-
гословенски преглед", српскохрватско издание, износот: 
„80,829.000" се заменува со износот: „85,829.000", во пози-
цијата 375 „Меѓународна политика", српскохрватско изда-
ние, износот: „45,755.000" се заменува со износот: 
„50,755.000", во позицијата 376 Радиоемисии, репортажи и 
ТВ стории со странство износот: „4,000.000" се заменува 
со износот: „8,000.000", во позицијата 377 Новинско-аген-
циски услуги, износот: „6.000.000.000" се заменува со изно-
сот: „8.500,000.000", во позицијата 378. Трошоци за изра-
ботка на „Филмски новости" износот: „460,000.000" се за-
менува со износот: „560,000.000", во позицијата 383. Оп-
штонародна одбрана и општествена самозаштита во сис-
темот за јавно информирање износот: „2.500,000.000" се 
заменува со износот: „3.500,000.000", во ставката ВКУПНО 
основна намена 01 износот: „14.300,144.000" се заменува со 
износот: „20.912,014.000", а во ставката Вкупно раздел 17 
(позиции 359 до 383) износот: „14.300,144.000" се заменува 
со износот: „20.912.014.000". 

18) во Раздел 18. Сојузен комитет за енергетика и ин-
дустрија, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 384. Средства за лични 
доходи на работниците износот: „705,540.000" се заменува 
со износот: „443,802.416", во позицијата 385. Средства за 
материјални трошоци износот: „50,000.000" се заменува со 
износот: „18,800.000", во позицијата 386. Средства за лич-
ни доходи и други лични примања на функционерите из-
носот: „13,296.000" се заменува со износот: „8,420.590", во 
позицијата 387. Трошоци за меѓународна соработка во 

земјата износот: „6,900.000" се заменува со износот: 
„2,300.000", во позицијата 388. Патни трошоци во стран-
ство износот: „20,000.000" се заменува со износот: 
„12,800.000", во позицијата 389. Надомест за работа на 
членовите на комисијата и на соработниците износот: 
„1,560.000" се заменува со износот: „520.000", во позиција-
та 390. Трошоци за одржување на седниците на Комите-
тот износот: „1,500.000" се заменува со износот: „700.000", 
во позицијата 392. Трошоци за реализација на Програма-
та за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 
износот: „2,040.000" се заменува со износот: „680.000", во 
позицијата 393. Изработка на студии и анализи износот: 
„1,440.000" се заменува со износот: „660.000", во позиција-
та 394. Трошоци во врска со народната одбрана износот: 
„600.000" се заменува со износот: „400.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „806,236.000" се заме-
нува со износот: „492,443.006", а во ставката Вкупно раз-
дел 18 (позиции 384 до 394) износот: „806,236.000" се заме-
нува со износот: „492,443.006"; 

19) Во Раздел 19. Сојузен комитет за земјоделство, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 395. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „1.905,744.000" се заменува со изно-
сот: „2.870,844.000", во позицијата 396. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „53,786.000" се заменува со из-
носот: „81,216.000", во позицијата 397. Средства за мате-
ријални трошоци на граничките станици износот: 
„122,412.000" се заменува со износот: „184,842.000", во по-
зицијата 398. Средства за лични доходи и други лични 
примања на функицонерите износот: „13,740.000" се заме-
нува со износот: „23,427.000", во позицијата 399. Трошоци 
за меѓународна соработка во водостопанството износот: 
„7,000.000" се заменува со износот: „9,000.000", во позици-
јата 405. Трошоци за одржување на седниците на Комите-
тот износот: „1,680.000 се заменува со износот: 
„2,680.000", во позицијата 418. Трошоци за работа на ко-
мисиите на работните тела на Комитетот износот: 
„1,440.000" се заменува со износот: „2,440.000", во позици-
јата 423. Надомест за работа ноќе и во денови на државни-
те празници во областа на ветеринарството на граничните 
премини износот: „6,000.000" се заменува со износот: 
„10,000.000", во позицијата 425. Надомест за работа ноќе и 
во денови на државните празници во областа на заштита-
та на растенијата на граничните премини, износот: 
„6,000.000" се заменува со износот: „10,000.000", во пози-
цијата 426. Трошоци за инспекцијата на Комитетот во 
врска со прегледот на кланиците што извезуваат износот: 
„1,800.000" се заменува со износот: „3,000.006", во позици-
јата 427. Трошоци за одржување и користење на авионите 
за гаснење на шумски пожари износот: „1.800,000.000" се 
заменува со износот: „3.800,000.000", во позицијата 434. 
Придонес за светската Програма за храна (\УЕР),износот: 
„200,000.000" се заменува со износот: „318,000.000", во по-
зицијата 435. Трошоци за спроведување на декларацијата 
за соработка на подунавските земји за водостопанските 
прашања на Дунав, посебно за заштитата на неговите во-
ди од загадување износот: „2,400.000" се заменува со изно-
сот: „3,600.000", по позицијата 436. се додава нова позици-
ја 436а, која гласи: „436а. Трошоци на Југословенската ко-
мисија за заштита од загадување на морето и водите на 
внатрешните водени патишта во 1988 година 7,200.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„4.225,612.000" се заменува со износот: „7.429,859.000", а 
во ставката Вкупно раздел 19 (позиции од 395 до 438) из-
носот: „4.225,612.000" се заменува со износот: 

'„7.429,859.000". 
20) во Раздел 20. Сојузен комитет за сообраќај и вр-

ски, Глава 1. Комитет, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 439. Средства 
за лични доходи на работниците износот: „625,332.000" се 
заменува со износот: „1.082,157.000", во позицијата 440. 
Средства за материјални трошоци износот: „80,000.000" се 
заменува со износот: „120,800.000", во позицијата 441. 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите, износот: „13,308.000" се заменува со износот: 
„18,804.000", во позицијата 442. Трошоци за изработка на 
технички прописи износот: „2,028.000" се заменува со из-
носот: „4,028.000", во позицијата 444. Патни трошоци во 
странство, износот: „17,000.000" се заменува со износот: 
„21,000.000", во позицијата 446. Печатење на меѓународни 
дозволи во сообраќајот, износот: „15,000.000" се заменува 
со износот: „25,000.000", во позицијата 456. Трошоци за 
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безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај изно-
сот: „1.000,000.000" се заменува со износот: 
„1.290,000.000", во позицијата 457. Трошоци за безбедност 
на пловидбата во речниот сообраќај износот: 
„1.500.000.000" се заменува со износот: „2.800,000.000", во 
позицијата 459. Средства за работа на Геомагнетскиот ин-
ститут врз работите од интерес за федерацијата износот: 
„260,000.000" се заменува со износот: „450,000.000", во по-
зицијата 460. Средства за покритие на обврските за по-
властено возење во патничкиот сообраќај износот: 
„1.000,000.000" се заменува со износот: „2.000,000.000", во 
ставката Вкупно _основна намена 01 износот: 
„4.755,170.000" се заменува со износот:"„8.054,291.000", во 
ставката Вкупно глава 1 износот: „4.755,170.000" се заме-
нува со износот: „8.054,291.000", а во ставката Вкупно гла-
ва 1 износот: „4.755,170.000" се заменува со износот: 
„8.054,291.000". 

Во Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, на позицијата 461. Средстава за лични доходи на 
работниците износот: „10.938,480.000" се заменува со из-
носот: „18.649,692.000", на позицијата 462. Средства за ма-
теријални трошоци износот: „400,000.000" се заменува со 
износот: „604,000.000", на позицијата 463. Трошоци за по-
гонот износот: „4.000.000.000" се заменува со износот: 
„6.002,215.000", на позицијата 464. Закупи износот: 
„25,000.000" се заменува со износот: „55,000.000", на пози-
цијата 466. Надомест за работа коќе и во денови на држав-
ните празници износот: „397,000.000" се заменува со изно-
сот: „797,000.000", на позицијата 468. Трошоци за осигура-
вање износот: „95,000.000" се заменува со износот: 
„117,000.000" на позицијата 469. Патни трошоци во земаја-
та износот:200,000.000" се заменува со износот: 
„350,000.000", на позицијата 470. Трошоци за користење на 
возила износот: „180,000.000" се заменува со износот: 
„210,000.000" на позицијата 472. Набавка на облека и обув-
ки износот: „135,100.000" се заменува со износот: 
270,000.060", на позицијата 473. Трошоци за банкарска 
провизија износот: „50,000.000" се заменува со износот: 
„75,000.000", на позицијата 475. Набавка на средства за за-
штита при работата износот: „24,480.000" се заменува со 
износот: „29,480.000", на позицијата 476. Средства за 
амортизација износот: „757,994.000" се заменува со изно-
сот: „1,451.037.000", на позицијата 477. Поштенско-телег-
рафски и телефонски трошоци износот: „600,000.000" се 
заменува со износот: „1,000.000.000" на позицијата 478. 
Трошоци за чување и обезбедување на имотот износот: 
„80,000.000" се заменува со износот: „102,000.000", на пози-
цијата 481. Трошоци што се плаќаат според воените про-
писи износот: „46,920.000" се заменува со износот: 
„68,920.000" во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „18.395,243.000" се заменува со износот: 
„30.246,713.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„18.395,243.000" се заменува со износот: „30.246,713.000". 

Во Галеа 3. Сојузна управа за радиоврски, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, на 
позицијата 485. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „597,065.000" се заменува со износот: 
„990,861.000", на позицијата 486. Средства за материјални 
трошоци износот: „25,455.000" се заменува со износот: 
„38,437.000", на позицијата 488. Трошоци за одржување на 
контролно-мерните центри износот:^„5,590.000" се замену-
ва со износот: „8,590.000", на позицијата 490. трошоци за 
возниот парк износот: „11,040.000" се заменува со изно-
сот: „14,040.000", на позицијата 491. Патни трошоци во 
земјата износот: „14,280.000" се заменува со износот: 
„18,280,.000", на позицијата 492. Патни трошоци во стран-
ство износот: „12,780.000" се заменува со износот: 
„20,780.000" на позицијата 498 Трошоци за тековно и ин-
вестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во 
КМЦ Ријека износот: „3,000.000" се заменува со износот: 
„5,000.000" на позицијата 580. Средства за материјалните 
трошоци на контролно-мерките центри износот: 
„7,950.000" се заменува со износот: „10,950.000" во ставка-
та Вкупно Основна намена 01 износот: „717,652.000" се за-
менува со износот: „1.147,430.000", во ставката Вкупно 
Глава 3 износот: „717,652.000" се заменува со износот: 
„1.147.430.000". 

Во Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата на позицијата 504. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „386,520.000" се заменува со износот: 

„614.217.000", на позицијата 505. Средства за материјални 
трошоци на износот: „26,142.000" се заменува со износот: 
„39,474.000", на позицијата 506. Трошоци за користење на 
авиони и автомобили износот: „30,000.000" се заменува со 
износот: „40,000.000", на позицијата 511. Патни трошоци 
во земјата износот: „20,000.000" се заменува со износот: 
„24,000.000", на позицијата 517. Надомест за превоз на ра-
ботници на работа и од работа износот: „2,221.000" се за-
менува со износот: 3,221.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01 износот: „476,782.000" се заменува со износот: 
„732,811.000", во ставката Вкупно Глава 4 износот: 
„476,782.000" се заменува со износот: „732,811.000", во 
ставката Вкупно раздел 20 (позиции 439 до 518) износот: 
„24.344,847.000" се заменува со износот: „40,181,245.000". 

21) Во Раздел 21. Сојузен комитет за труд, здравство 
и социјална заштита зборот: „заштита" се заменува со 
зборот: „политика", во Глава 1. Комитет, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, на пози-
цијата 519. Средства за лични доходи на работниците из-
носот: „1.249,380.000" се заменува со износот: 
„2,069,517.000", на позицијата 520. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „76,130.000" се заменува со износот: 
„114,930.000" во позицијата 521. Средства за лични доходи 
и други лични примања на функционерите износот: 
„13,596.000" се заменува со износот: „23,604.000", на пози-
цијата 522. Надомест за одвоен живот од семејството из-
носот: „720.000" се заменува со износот: „6,319.000", на по-
зицијата 523. Патни трошоци во странаство износот: 
„10,214.000" се заменува со износот: „13,214.000", на пози-
цијата 524. Патни трошоци во земјата износот: „3,326.000" 
се заменува со износот: „5,252.000", на позицијата 527. 
Трошоци за одржување на седници на Комитетот и на не-
говите тела за подготовка на здравството за општонарод-
на одбрана износот: „1,670.000" се заменува со износот: 
„3,170.000" на позицијата 529. Трошоци за определени ра-
боти од областа на фармацевтската служба и медицинско-
то набдување од интерес за федерацијата што ќе се дого-
вораат со соодветни институции износот: „1,112.000" се 
заменува со износот: „2,112.000" на позицијата 531. Надо-
мест на работниците со скратено работно време и на над-
ворешните соработници износот: „3,336.000" се заменува 
со износот: „13,336.000", на позицијата 533. Закуп и 
одржување на деловни простории за граничен санитарен 
надзор износот: „10,000.000" се заменува со износот: 
„20,000.000" на позицијата 535. Набавка на службена обле-
ка за граничните санитарни инспектори износот: 
„2,000.000" се заменува со износот: „2,800.000" на позици-
јата 536. Трошоци за заштита на земјата од внесување на 
заразни болести износот: „24,158.000" се заменува со изно-
сот: „34,158.000", на позицијата 538. Трошоци во врска со 
извршениот надзор на границата износот: „23,208.000" се 
заменува со износот: „38,208.000", на позицијата 540. За-
штита од јонизирачки зрачења износот: „8,500.000" се за-
менува со износот: „12,500.000", на позицијата 541. Мате-
ријално обезбедување и сместување на бегалци износот: 
„29,132.000" се заменува со износот: „39,132.000", на пози-
цијата 542. Трошоци за определени работи од областа на 
здравствената заштита од непосреден интерес за оствару-
вање на функциите на федерацијата што ќе се договорат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита износот: 
„220,000.000" се заменува со износот: „300,000.000", на по-
зицијата 550. Финансирање на активностите спрема југо-
словенски работници на работа во странство износот: 
„18,000.000" се заменува со износот: „22,000.000" , во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „1,858,993.000" се 
заменува со износот: „2,878,763.000", а во ставката Вкупно 
Глава 1 износот: „1.858,993.000" се заменува со износот: 
„2,878,763.000". 

Во глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, на позицијата 557. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „340,584.000" се заменува со изно-
сот: „537,471.000", на позицијата 558. Средства за материј-
лани торошоци износот: „28,396.000" се заменува со изно-
сот: „42,878.000", на позицијата 559. Материјални трошо-
ци за постојаните југословенско-странски комисии изно-
сот: „8,450.000" се заменува со износот: „11,450.000", на 
позицијата 560. Надомест за одвоен живот на социјалните 
работници во странство и трошоци за упатување на тие 
работници во странство износот: „14,000.000" се заменува 
со износот: „16,000.000", на позицијата 561. Трошоци за 
печатење и издавање на билтени и извештаи износот: 
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„3,324.000" се заменува со износот: 4,324.000", на позиција-
та 562. Патни трошоци во земјата износот: „11,237.000" се 
заменува со износот: „1,737.000", на позицијата 563. Патни 
трошоци во странство износот: „10,000.000" се заменува 
со износот: „14,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „410,223.000" се заменува со износот: 
„632,092.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„410,223.000" се заменува со износот: „632.092,000", а во 
ставката Вкупно Раздел 21 (позиции 519 до 566) износот: 
„2.269,216.000" се заменува со износот: „3.510,855.000". 

22) Во Раздел 22. Сојузен комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди, Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата, на позицијата 567. Сред-
ства за лични доходи на работниците износот: 
„129,240.000" се заменува со износот: „205,587.000", на по-
зицијата 568. Средства за материјални трошоци износот: 
„15,008.000" се заменува со износот: „22,662.000", на пози-
цијата 569. Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите износот: „12,336.000" се заменува 
со износот: „23,763.000", на позицијата 573 Уредување на 
гробиштата и гробовите на југословенските борци изно* 
сот: „316,000.000" се заменува со износот: „566,000.000", а 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„481,121.000" се заменува со износот: „826,549.000". 

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности, на позицијата 574. Средства за 
бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на 
одредбите на Законот на обврските на федерацијата за 
пензиите на борците износот: „474,596,111.000" се замену-
ва со износот: „583,518,820.000", на позицијата 575. Сред-
ства за инвалидски примања на воените инвалиди изно-
сот: „198,440,000.000" се заменува со износот: 
„235.081,521.000", на позицијата 576. Срества за здравстве-
на заштита на воените инвалиди износот: „6,863,137.000" 
се заменува со износот: „8.483,812.000", Па позицијата 577. 
Средства за бањско и климатско лекување износот: 
„10.453,819.000" 'се заменува со износот: „12.922,404.000", 
на позицијата 578. Средства за боречки додаток износот: 
„79,400.000" се заменува со износот: „96,360.000", на пози-
цијата 579. Надомест на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и на другите одликувани лица износот: 
„3.724,178.000" се заменува со износот: „3,943,206.000" а на 
позицијата 580. Инвалидски примања во странство изно-
сот: „1,241,219.000" се заменува4" со износот: 
„1.330,784.000", во ставката Вкупно основна намена 05 из-
носот: „695.397,864.000" се заменува со износот: 
„845.376,907.000", а во ставката Вкупно Раздел 22 (позиции 
567 до 580) износот: „695,878,985.000" се заменува со изно-
сот: „846.203,456.000". 

23) Во Раздел 23. Сојузен комитет за законодавство, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, на позицијата 581. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „345.072.000" се заменува со изно-
сот: „209,873.859", на позицијата 582. Средства за матери-
јални трошоци износот: „14,950.000" се заменува со изно-
сот: „10.050.000", на позицијата 583. Средства за лични до-
ходи и други лични примања на функционерите износот: 
„13,656.000" се заменува со износот: „7,395.194", на пози-
цијата 584. Патни торшоци во земјата на членовите на Ко-
митетот и на неговите тела, износот: „1,039.000" се заме-
нува со износот: „430.000", а на позицијата 585. Трошоци 
за репрезентација износот: „68.000" се заменува со изно-
сот: „25.000", на позицијата 586. Комисија на СЕВ за прав-
ни прашања износот: „6,000.000" се заменува со износот: 
„2,500.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „380,785.000" се заменува со износот: „230,274.053", а 
во ставката Вкупно Раздел 23 (позиции 581 до 586) изно-
сот: „3.800,785.000" се заменува со износот: „230,274.053". 

24) Во Раздел 24 зборовите: „Сојузен комитет за нау-
ка и технологија" се заменуваат со зборовите: „Сојузен ко-
митет за наука, технологија и информатика" 

Пред зборовите: „Основна намена 01, Средства за ра-
бота на органите на управата" се додаваат зборовите: 
„Глава 1, Комитет". 

Во Основна намена 01 Средства за работа на органи-
те на управата, на позицијата 587 Средства за лични дохо-
ди на работниците износот: „154,932.000" се заменува со 
износот: „256,377.000", на позицијата 588 Средства за ма-
теријални трошоци, износот: „19,300.000" се заменува со 
износот: „29,143.000", на позицијата 589. Средства за лич-
ни доходи и други лични примања на функционерите' из-
носот: „13,920.000" се заменува со износот: „23,982.000", 

на позицијата 594. Средства за финансирање на научноис-
тражувачките проекти и научните студии на сојузните ор-
гани и сојузните организации износот: „450,000.000" се за-
менува со износот: „650,000.000", на позиција 596. Патни 
трошоци во земјата износот: „1,000.000" се заменува со из-
носот: „2,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „688,625.000" се заменува со износот: 
„1.011,002.000". Зборовите: „Вкупно Раздел 24 (позиции 
587 до 596)" се заменуваат со зборовите: „Вкупно Глава 
1", а износот: „688,652.000" се заменува со износот: 
„1.011,002.000". 

По зборовите: „Вкупно Глава 1" се додаваат две нови 
Глави, кои гласат: 

„ГЛАВА 2 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА 
Основна намена 01. Средства за работа на органите 

на управата, позиција 596А подгрупа 01-1-1 Средства за 
лични доходи на работниците, износ 419,008.000; позиција 
596Б подгрупа 01-2 Средства за материјални трошоци, из-
нос 57,280.000; позиција 596В подгрупа 01-3-2 Патни тро-
шоци во странство, износ 500.000; позиција 596г подгрупа 
01-3-2 Набавка на стручна литература, износ 6,320.000; 
позиција 596д подгрупа 01-3-2 Материјални трошоци во 
врска со издавање и чување на документационен и инфор-
мационен материјал, износ 751.000; позиција 596ѓ подгру-
па 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач, из-
носот 15,384.000; позиција 596е подгрупа 01-3-2 Трошоци 
за изработка на проектите на информациониот систем, из-
нос 2,450.000; позиција 596ж подгрупа 01-3-2 Специјализа-
ции, стручно усовршување во странство, износ 2,800.000; 
Вкупно основна намена 01, износот 504,493.000; Вкупно 
Глава 2, износот 504,493.000. 

ГЛАВА З 

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите 

на управата, позиција 596з подгрупа 01-1-1 Средства за 
лични доходи на работниците, износ 825,294.000; позиција 
596ѕ подгрупа 01-2 Средства за материјални трошоци, из-
носот 74,510.000; позиција 596и подгрупа 01-3-2 Трошоци 
за печатење на патентни списи и документација, износ 
11,870.000; позиција 596ј подгрупа 01-3-2 Патни трошоци 
во странство, износ 788.000; позиција 596к подгрупа 
01-3-2 Печатење на латентен гласник, износ 8,900.000; по-
зиција 596л подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на об-
расци и материјали за фотокопирање, износ 1,610.000; по-
зиција 596л> подгрупа 01-3-2 Трошоци за прием и испраќ-
ање на патентна документација, износ 686,000; позиција 
596м под група 01-3-2 Меѓународна соработка Ѕ2Р, ОО1ЅЈ-
-\У1РО, СЕВ, износ 1,600.000; позиција 596н подгрупа 
01-3-2 Трошоци за издавачка дејност, износ 560.000; пози-
ција 596њ подгрупа 01-3-2 Трошоци за информациониот 
систем на меѓународната обврска спрема патентниот за-
вод во Виена, износ 34,835.000; позиција 596о подгрупа 
01-3-2 Трошоци за работата на Советот, износ 126.000; 
позиција 596п Подгрупа 01-3-2 Трошоци за одржување и 
сервисирање на опрема, износ 410.000; позиција 596р под-
ѓрупа 01-3-2 Трошоци за закупи, износ 16,200.000; позици-
ја 596с подгрупа 01-3-2 Набавка на стручна литература, 
износ 3,640.000; позиција 596т подгрупа 01-3-2 Трошоци 
за преведување на меѓународна патентча документација, 
износ 84.000; позиција 596ќ подгрупа 01-3-2 Трошоци на 
Сојузниот координационен одбор за творештво, износ 
280.000; позиција 596ж подгрупа 01-3-2 Трошоци за струч-
но усовршување и специјализација, износ 420.000; позици-
ја 596ф подгрупа 01-3-2 Трошоци за информационите ус-
луги на Југословенскиот центар за техничка и научна до-
кументација, износ 1,332.000; позиција 596х подгрупа 
01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана, износ 
44.000; Вкупно основна намена 01 износ 983,189.000, Вкуп-
но Глава 3 износ 983,189.000 и Вкупно Раздел 24 (позиции 
587 до 596х), износ 2.498,684.000." 

25) Во Раздел 25. Сојузен комитет за туризам, Основ-
на намена 01. Средства за работа на ораганите на управа-
та, на позицијата 597. Средства за лични доходи на работ-
ниците износот: „172,080.000" се заменува со износот: 
„300,249.000", на позицијата 598. Средства за материјални 
трошоци износот: „23,000.000" се заменува со износот: 
„34,730.000" на позицијата 599. Средства за лични доходи 
на функционерите износот: „12,768.000" се заменува со т -
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носот: „21,912.000", на позицијата 600. Надомест за одвоен 
живот од семејството износот: „2,400.000" се заменува со 
износот: „3,400.000", на позицијата 601. Патни трошоци во 
странство износот: „8,400.000" се заменува со износот: 
„12,400.000", на позицијата 605 Патни трошоци во земјата 
износот: „4,800.000" се заменува со износот: „5,800.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „236,193.000" 
се заменува со износот: „391,236.000", а во ставката Вкуп-
но Раздел 25 (позиции 597 до 608) износот: „236,193.000" се 
заменува со износот: „391,236.000". 

26) Во Раздел 26. Сојузна управа за царини, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, на 
позицијата 609. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „32.216,292.000" се заменува со износот: 
„54.582,660.000", на позицијата 610. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „5.898,430.000" се заменува со изно-
сот: „8.906,629.000", на позицијата 611. Надомест на ште-
тата во царинската постапка износот: „1,020.000" се заме-
нува со износот: „11,020.000", на позицијата 613. Закупи 
износот: „135,400.000" се заменува со износот: 
„205,400.000", на позицијата 614. Средства за амортизаци-
ја износот: „757,994.000" се заменува со износот: 
„1.515,988.000", на позицијата 615. Набавка на облека и 
обувки износот: „784,800.000" се заменува со износот: 
„934,800.000", на позицијата 616. Осигурување на имот из-
носот: „70,000,000" се заменува со износот; „120,000.000", 
на позицијата 617. Трошоци на посебната контзрола изно-
сот: „15,600.000" се заменува со износот: „25,600.000", на 
позицијата 618. Награди за откривање на царински пре-
кршоци износот: „21,500.000" се заменува со износот: 
„41,500.000", на позицијата 621. Трошоци за физичко обез-
бедување на објектите и имотот износот: „15,000.000" се 
заменува со износот: „40,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „40.261,580.000" се заменува со 
износот: „66.729,141.000", а во ставката Вкупно Раздел 26 
(позиции 609 до 623) износот: „40.261,580.000" се заменува 
со износот: „66.729,141.000". 

27) Во Раздел 27. Сојузен завод за општествено пла-
нирање, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, на позицијата 624. Средства за лични 
доходи на работниците износот: „1.022,028.000" се замену-
ва со износот: „1.713,441.000", на позицијата 625. Средства 
за материјални трошоци износот: „110,000.000" се замену-
ва со износот: „166,100.000", на позицијата 626. Средства 
за лични доходи и други лични примања на функционери-
те износот: „26,016.000" се заменува со износот: 
„45,984.000", во ставката Вкупно Основна намена 01 изно-
сот: „1.200,184.000" се заменува со износот: 
„1.967,665.000", а во ставката Вкупно Раздел 27 (позиции 
624 до 633) износот: „1.200,184.000" се заменува со изно-
сот: „1.967,665.000". 

28) Во Раздел 28. Сојузен завод за статистика, Основ-
на намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 634. Средства за лични доходи на работни-
ците износот: „2.588,664.000" се заменува со износот: 
„4.430,130.000", на позицијата 635. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „237,544.000" се заменува со изно-
сот: „358,691.000", на позицијата 637. Патни трошоци во 
странство износот: „4,066.000" се заменува со износот: 
„7,566.000", во позицијата 638. Трошоци за статистички ис-
тражувања износот: „7,800.000" се заменува со износот: 
„14,800.000", на позицијата 639. Трошоци на Центарот за 
автоматска обработка на податоци износот: „140,000.000" 
се заменува со износот: „230,000.000", на позицијата 640. 
Трошоци за издавачка дејност износот: „108,000.000" се за-
менува со износот: „178,000.000", на позицијата 646. Пар-
тиципација на трошоците со ОЕСО износот: „3,360.000" 
се заменува со износот: „6,360.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „4.854,431.000" се заменува со 
износот: „6.990,544.000", а во ставката Вкупно Раздел 28 
(позиции 634 до 648) износот: „4.854,431.000" се заменува 
со износот: „6.990,544.000". 

29) Во Раделот 29. Сојузен завод за меѓународна на-
учна, просветно-културна и техничка соработка, Основна 
камена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 649. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „690,336.000" се заменува со износот: 
„1,244,685.000", на позицијата 650. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „69,403.000" се заменува со износот: 
„104,798.000", на позицијата 652. Придонес на претстав-
ништвото на ООН во Југославија износот: „49,000.000" се 
заменува со износот: „59,000.000", во позицијата 655. Тро-

шоци за редовно школување, специјализации и студиски 
престој на странски граѓани во Југославија износот: 
„600,000.00", се заменува со износот: „690,000.000", на по-
зицијата 656. Трошоци за подготовка за заминување на 
стручњаци, партиципација во платитте на југословенските 
стручњаци и помош во организирањето на Центарот на 
обука на кадри во земјите во развој износот: „150,000.000" 
се заменува со износот: „170,000.000", на позицијата 660. 
Меѓународни преговори и заседанија на мешовите коми-
сии - патни трошоци во земјата и странство износот: 
„57,000.000" се заменува со износот: „97,000.000", на пози-
цијата 663. Надомест за вршење на определени работи од 
надлежноста на федерацијата од страна на Југословенски-
от библиографски институт износот: „10,000.000" се заме-
нува со износот: „30,000.000", на позицијата 665. Центар за 
насочување и организација на меѓународната соработка 
на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологи-
јата износот: „28,000.000" се заменува со износот: 
„38,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01. изно-
сот: „1.833,583.000" се заменува со износот: 
„2.613,327.000", а во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции 
649 до 666) износот: „1.833,583.000" се заменува со изно-
сот :^2.6113,327.000'\_ 

"30) Во Раздел 30. Сојузен хидрометеоролошки завод, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 667. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „1.276.000.000" се заменува со изно-
сот: „2.170,566.000", во позицијата 668. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „199,900.000" се заменува со из-
носот: „301,849.000", во позицијата 670. Надомест на Ра-
дио Белград за емитирање на водостојот на Дунав изно-
сот: „5,000.000" се заменува со износот: „8,000.000", во по-
зицијата 671. Трошоци за телекомунициони врски изно-
сот: „240,000.000" се заменува со износот: „300,000.000", во 
позицијата 674. Печатење на Годишникот на атласот на 
климата и други стручни публикации износот: 
„39,840.000" се заменува со износот: „94,840.000", во пози-
цијата 675. Финансирање на меѓународните програми по 
посебни одлуки на СИС („Р1ЕК2А", „А1.РЕХ", „НОМЅ", 
„ЕМЕР", „МЕО-РО!/' и „У1Т1ЈКГ) износот: „55,000.000" 
се заменува со износот: „76,000.000", во позицијата 676. 
Одржување на зградите и инвентарот износот: 
„49,000.000" се заменува со износот: „91.000,000", во пози-
цијата 677. Патни трошоци во земјата износот: „6,600.000" 
се заменува со износот: „11,600.000", во позицијата 678. 
Трошоци за одржување на моторни возила и трошоци за 
гориво износот: „5,500.000" се заменува со износот: 
„8,500.000", во позицијата 681. Работи на следење на зага-
деноста на реката Сава со минерални масла износот: 
„7,500.000" се заменува со износот: „16,500.000", во ставка-
та Вкупно основна намена 01 износот: „1.930,309.000" се 
заменува со износот: „3.124,816.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 30 (позиции 667 до 684) износот: „1.930,309.000" се 
заменува со износот: „3.124,816.000". 

31) Во Раздел 31. Сојузен завод за стандардизација, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 685. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „1.049,844.000" се заменува со изно-
сот: „585,933.000", во позицијата 686. Средства за матери-
јални трошоци износот: „102,906.000" се заменува со изно-
сот: „42,879.000", во позицијата 687. Трошоци за изработ-
ка и дистрибуција на југословенските стандарди и технич-
ките прописи износот: „6,000.000" се заменува со износот: 
„2,500.000", во позицијата 688. преведување на југословен-
ските стандарди на јазиците на народите и народностите 
на Југославија износот: „6,000.000" се заменува со изно-
сот: „2,500.000", во позицијата 689. Трошоци на Комисија-
та за хомологација на моторни возила износот: 
„4,000.000" се заменува со износот: „1,665.000", во позици-
јата 690. Службени патувања во странство износот: 
„10,000.000" се заменува со износот: „4,165.000", во пози-
цијата 691. Трошоци за изработка на прописи од областа 
на алармните системи износот: „2,000.000" се заменува со 
износот: „834.000", во позицијата 692. Патни трошоци во 
земјата износот: „10,000.000" се заменува со износот: 
„4,165.000", во позицијата 693.- Трошоци за спроведување 
на системот за атестирање износот: „1,500.000" се замену-
ва со износот: „625.000", во позицијата 694. Меѓународна 
соработка со ООН, СЕВ и 2У& износот: „20,000.000" се за-
менува со износот: „8,330.000", во позицијата 695. По-
штенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: 
„16,440.000" се заменува со износот: „6,850.000", во пози-
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цијата 696. Трошоци за одржување на седници на комиси-
ите и работните тела на СЗС и трошоци за работа на Ко-
ординациониот одбор износот: „1,000.000" се заменува со 
износот: „415.000", во позицијата 697. Трошоци во врска 
со народната одбрана износот: „100.000" се заменува со 
износот: „40.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „1.229,790.000" се заменува со износот: 
„660,901.000", а во ставката Вкупно Раздел 31 (позиции 685 
,до 697) износот: „1.229,790.00*0" се заменува со износот: 
„660.901.000". 

32) Во Раздел 32. Сојузен завод за патенти, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 698. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „757,020.000" се заменува со износот: 
„412,647.000", во позицијата 699. Средства за материјални 
трошоци износот: „68,146.000" се заменува со износот: 
„28,390.000", во позицијата 700. Трошоци за печатење на 
патентни списи и документација износот: „20,000.000" се 
заменува со износот: „8,130.000", во позицијата 701. Патни 
трошоци во странство износот: „1,348.000" се заменува со 
износот: „560.000", во позицијата 702. Трошоци за печате-
ње на патентен гласник износот: „8,400.000" се заменува 
со износот: „3,500.000", во позицијата .703. Трошоци за из-
работка на обрасци и материјали за фотокопирање изно-
сот: „2,760.000" се заменува со износот: „1,150.000", во по-
зицијата 704. Трошоци за прием и испраќање на патентна 
документација износот: „1,176.000" се заменува со изно-
сот: „490.000", во позицијата 705. Меѓународна соработка 
СЗП, ООН-Ш1РО, СЕВ износот: „2,400.000" се заменува 
со износот: „800.000", во позицијата 706. Трошоци за изда-
вачка дејност износот: „960.000" се заменува со износот: 
„400.000", во позицијата 707. Трошоци за информациони-
от систем на меѓународната обврска спрема патентниот 
завод во Виена износот: „58,000.000" се заменува со изно-
сот: „23,165.000", во позицијата 708. Трошоци за работата 
на Советот износот: „216.000" се заменува со износот: 
„90.000", во позицијата 709. Трошоци за одржување и сер-
висирање на опремата износот: „700.000" се заменува со 
износот: „290.000", во позицијата 710. Трошоци за закупи 
износот: „21,600.000" се заменува со износот: „5.400.000", 
во позицијата 711. Набавка на#стручна литература изно-
сот: ?16,240.000" се заменува со износот: „2,600.000", во по-
зицијата 712. Трошоци за преведување на меѓународна па-
тентна документација износот: „144.000" се заменува со 
износот: „60.000", во позицијата 713. Трошоци на Сојузни-
от координационен одбор за творештво износот: 
„480.000" се заменува со износот: „200.000", во позицијата 
714. Трошоци за стручно усовршување и специјализација 
износот: „720.000" се заменува со износот: „300.000", во 
позицијата 715. Трошоци на информационите услуги на 
Југословенскиот центар за техничка и научна документа-
ција износот: „2.000.000" се заменува со износот: 
„668.000", во позицијата 716. Трошоци во врска со народ-
ната одбрана износот: „48.000" се заменува со износот: 
„4.000", во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„952,358.000" се заменува со износот: „488,844.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 32 (позиции од 698 до 716) изно-
сот: ..952.358.000" се заменува со износот: „488,844,000". 

позицијата 728. Трошоци за текушто одржување и серви-
сирање на лабораториската опрема и инвентарот износот: 
„28,000.000" се заменува со износот: „11,665.000", во пози-
цијата 729. Трошоци за систематски прегледи и осигурува-
ње на работниците што работат под посебни услови изно-
сот: „2,000.000" се заменува со износот: „834.000", во пози-
цијата 730. Трошоци за одржување на товарните возила 
износот: „39,500.000" се заменува со износот: „16,458.000", 
во позицијата 731. Трошоци за репрезентација износот: 
„36.000" се заменува со износот: „15.000", во позицијата 
732. Набавка на заштитна облека и обувки износот: 
„5,460.000" се заменува со износот: „2,27 5.ООО"* во позици-
јата 733. Трошоци за изработка на стручни елаборати и 
студии износот: „8,000.000" се заменува со износот: 
„3,327.000", во позицијата 734. Трошоци за работата на 
Советот и на работните тела износот: „1,500.000" се заме-
нува со износот: „625.000", во позицијата 735. Набавка на 
стручни публикации и литература износот: „2,160.000" се 
заменува со износот:\,900.000", во позицијата 736. Трошо-
ци за механографска обработка на податоците, износот: 
„2,000.000" се заменува со износот: „835.000", во позиција-
та 737. Трошоци за преведуварве на јазиците на народите и 
народностите на Југославија, на странски јазици и од 
странски јазици износот: „1,000.000" се заменува со изно-
сот: „415.000", во позицијата 738. Трошоци за печатење на 
обрасци во врска со остварувањето на приходите износот:. 
„21,000.000" се заменува со износот: „8,750.000", во пози-
цијата 739. Трошоци за информативна дејност износот: 
„739,000" се заменува со износот: „306.000", во позицијата 
740. Надомест за одвоен живот од семејството, износот: 
„528.000" се заменува со износот: „220.000", во позицијата 
741. Трошоци во врска со народната одбрана износот: 
„624.000" се заменува со износот: „260.000 , во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „2.502,289.000" се за-
менува со износот: „1.321,802.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 33 (позиции 717 до 741), износот: „2.502,289.000" се 
заменува со износот: „1,321.802.000". 

34) Во Раздел 34. Сојузен геолошки завод, основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 742. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „86,316.000" се заменува со износот: 
„147,775.000", во позицијата 743. Средства за материјални 
трошоци износот: „7,621.000" се заменува со износот: 
„11,507.000", во позицијата 744. Трошоци за изработка и-
печатење на Комплексна геолошка корта на Југославија 
износот: „70,000.000" се заменува со износот: „80,000.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„219,917.000" се заменува со износот: „295,262.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 34 (позиции 742 до 747) износот: 
„219,917.000" се заменува со износот: „295,262.000". _ 

35) Во Раздел 35. Архив на Југославија, Основна на-
мена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 748. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „484,164.000" се заменува со износот: 
„809,427.000", во позицијата'749. Средства за материјални 
трошоци износот: „50,257.000" се заменува со износот: 
„75,888.000", во позицијата 751. Трошоци за заштита на 
архивската граѓа во случај на војна износот: „6,000.000" се 
заменува со износот: „10,000,000во позицијата 752. Тро-
шоци за одржување на инвентарот износот: „3,000 000" се 
заменува со износот: „4,000,000", во позицијата 754. Тро-
шоци за издавачка дејност износот: „4,623.ООО" се замену-
ва со износот: „7,623.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „554,204.000" се заменува со износот: 
„913,098-000", а во ставката Вкупно Раздел 35 (позиции 748 
до 754) износот: „554,204.000" се заменува со износот: 
„913,098.000". 

36) Во Раздел 36. Сервис за давање на услуги за по-
требите на репрезентација на сојузните органи, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 755. Средства за лични доходи на работниците 
износот: „1.219,128.000" се заменува со износот: 
„1.995,543 ООО", во позицијата 756. Материјални трошоци 
и трошоци за одржување на објектите и опремата изно-
сот: „507,461 ООО ' се заменува со износот, „76о,266.000", во 
позицијата 757. Трошоци за експлоатација и одржување 
на специјалниот воз износот: „200,000 000" се заменува со 
износот : „265,000 ООО", ео позицијата 758, Трошоци за лов-
ство и одржување на леаните обЈекти што ти користи фе-
дерацијата износот: „77,040.000" се брише, во позицијата 
7Ѕ9. Трошоци за одрекување и унапредување на Ловно-
-шумското стопанство „Копрнвница", Бугојно, износот* 



Страна 1282 - Број 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 јули 1988 

„10,000.000" се брише, во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „2,018,117.000" се заменува со износот: 
„3.031,297.000", а во ставката Вкупно Раздел 36 (позиции 
755 до 761) износот: „2.018,117.000" се заменува со изно-
сот: „3.031,297.000". 

37) Во Раздел 37. Сервис за давање услуги на општес-
твената исхрана за потребите на работниците на сојузните 
органи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 762. Средства за лични дохо-
ди на работниците износот: „1,540,248.000" се заменува со 
износот: „2.555,943.000", во позицијата 763. Материјални 
трошоци и трошоци за одржување на објектите и опрема-
та износот: „294,291.000" се заменува со износот: 
„444,379.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „1.834,899.000" се заменува со износот: 
„3.000,682.000", а во ставката Вкупно раздел 37 (позиции 
762 до 764) износот: „1.834,899.000" се заменува со изно-
сот: „3.000,682.000". 

38) Во Раздел 38. Авиосервис на сојузните органи, ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 765. Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „420,912.000" се заменува со износот: 
„605,814.000", во позицијата 766. Материјални трошоци и 
трошоци за одржување на објектите и опремата износот: 
„1.075,514.000" се заменува со износот: „2.624,026.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„1.496,546.000" се заменува со износот: „3.229,960.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 38 (позиции 765 до 767) изно-
сот: „1.496,546.000" се заменува со износот: 
„3.229,960.000". 

39) Во Раздел 39. Сервис за финансиско-материјални 
работи на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации, основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, на позицијата 768. Средства за лични 
доходи износот: „986,364.000" се заменува со износот: 
„1.677,525.000", во позицијата 769. Средства за материјал-
ни трошоци износот: „89,700.000" се заменува со износот: 
„135,447.000", во позицијата 770. Средства за репродукцио-
нен материјал и резервни делови износот: „57,000.000" се 
заменува со износот: „82,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „1.133,266.000" се заменува со 
износот: „1.895,174.000", во ставката Вкупно Раздел 39 (по-
зиции 768 до 771) износот: „1.133,266.000" се заменува со 
износот: „1.895,174.000". 

40) Во Раздел 40. Сервис за биротехнички работи на 
сојузните органи на управата и на сојузните организации, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 772 Средства за лични доходи на ра-
ботниците износот: „1.365,636.000" се заменува со изно-
сот: „2.303,901.000", во позицијата 773. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „174,228.000" се заменува со из-
носот: „263,084.000", во позицијата 774. Трошоци за фран-
кирање на пошта износот: „100,000.000" се заменува со из-
носот: „124,000.000", во позицијата 775. Трошоци за печа-
тење и препис на материјали износот: „200,000.000" се за-
менува со износот: „250,000.000", во позицијата 776. Сред-
ства за набавка на канцелариски и друг потрошен матери-
јал за сојузните органи износот: „30,000.000" се заменува 
со износот: „60,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „1.869,864.000" се заменува со износот: 
„3.000,985.000", а во ставката Вкупно Раздел 40 (позиции 
772 до 776) износот: „1.869,864.000" се заменува со изно-
сот: „3.000,985.000". 

41) Во Раздел 41. Управа на деловните згради на со-
јузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 777. Средства за лич-
ни доходи на работниците износот: „3.594,624.000" се за-
менува со износот: „6.289,080.000", во позицијата 778. 
Средства за материјални трошоци износот: „277,965.000" 
се заменува со износот: „419,727.000", во позицијата 779. 
Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други ус-
луги износот: „2.849,619.000" се заменува со износот: 
„4.186,619.000", во позицијата 780. Режиски трошоци во 
врска со одржувањето на зградите и опремата износот: 
„308,850.000", се заменуви со износот: 478,850.000", во по-
зицијата 782. Трошоци на заедничките телефонски центра-
ли износот: „11,040.000" се заменува со износот: 
„21,040.000", во позицијата 784. Набавка на облека, обувки 
и опрема за заштита при работата износот: „15,025.000" се 
заменува со износот: „28,025.000", во позицијата 785. При-
донес за користење на градежно земјиште износот: 
„1.200,000.000" се заменува со износот: „1.446,000.000", во 

позицијата 787. Трошоци за специјалните телефонски вр-
ски износот: „31,200.000" се заменува со износот: 
„46,200.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „8.667,939.000" се заменува со износот: 
„13.295,157.000", а во ставка Вкупно Раздел 41 (позиции 
777 до 788) износот: „8.667,939.000" се заменува со изно-
сот: „13.295,157.000". 

42) Во Раздел 42. Авто-сервис на сојузните органи, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 789. Средства за лични доходи на 
работниците износот: „1.189,824.000" се заменува со изно-
сот: „1.920,582.000", во позицијата 790. Средства за мате-
ријални трошоци износот: „41,025.000" се заменува со из-
носот: „61,948.000", во позицијата 791. Надомест за работа 
во денови на државните празници износот: „3,000.000" се 
заменува со износот: „5,000.000", во позицијата *792. На-
бавка на резервни делови и трошоци за други намени из-
носот: „500,000.000" се заменува со износот: „886,000.000", 
во позицијата 794. Набавка на транспортни средства за по-
требите на народната одбрана износот: „17,064.000" се за-
менува со износот: „27,064.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот: „1.751,513.000" се заменува со изно-
сот: „2.901,194.000", а во ставката Вкупно Раздел 42 (пози-
ции 789 до 794) износот: „1.751,513.000" се заменува со из-
носот: „2.901,194.000". 

43) Во Раздел 43. Преведувачка служба на сојузните 
органи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 795. Средства за лични дохо-
ди на работниците износот: „1.176,084.000" се заменува со 
износот: „2.277,744.000", во позицијата 796. Средства за 
материјални трошоци износот: „109,042.000" се заменува 
со износот: „164,653.000", во позицијата 797. Надомест на 
надворешните соработници износот: „23,320.000" се заме-
нува со износот: „28,320.000", во позицијата 798. Надомест 
за одвоен живот од семејството износот: „1,680.000" се за-
менува со износот: „3.180.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот: „1.336,098.000" се заменува со изно-
сот: „2.499,869.000", а во ставката Вкупно Раздел 43 (пози-
ции 795 до 805) износот: „1.336,098.000" се заменува со из-
носот: „2.499,869.000". 

44) Во Раздел 44. Дополнителни средства на општес-
твено-политичките и општествените организации, Основ-
на намена 06. Други општи општествени потреби на оп-
штествено-политичките организации: 

а) Дотација на Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, во пози-
цијата 809. Финансирање на Програмата за работа на Со-
јузната конференција износот: „1.710,000.000" се заменува 
со износот: „2.960,000.000", во позицијата 810. Средства за 
Центарот „Едвард Кардељ" износот: „84,000.000" се заме-
нува со износот: „114,000.000", во позицијата 811. Дотаци-
ја на весникот „Борба" износот: „3.064,000.000" се замену-
ва со износот: „3.564,000.000", во позицијата 811 се додава 
нова позиција 811а, која гласи: „811а 06-2 Финансирање 
на програмата за развој на весникот „Борба" 
„560.000.000", во позицијата 812. Финансирање на програ-
мата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за заштита и 
унапредување на човековата средина износот: „43,000.000" 
се заменува со износот: „93,000.000", во позицијата 813. 
Конференција за развој на месните заедници на Југослави-
ја износот: „52,000.000" се заменува со износот: 
„74,000.000"; 

б) Дотација на Претседателството на конференцијата 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, 
во позицијата 814. Финансирање на програмата за работа 
на Конференцијата износот: „1.290,000.000" се заменува со 
износот: „1.736,000.000", во позицијата 816. Финансирање 
на меѓународните активности на колективните членови на 
ССМЈ износот: „19,500.000" се заменува со износот: 
„39,500.000", во позицијата 817 Дотација на весникот 
„Младост" износот: „350,000.000" се заменува со износот: 
„395,000.000", во позицијата 818. Дотација на списанието 
„Идеје" износот: „15,034.000" се заменува со износот: 
„25^034.000", во позицијата 821. Средства за Комисијата за 
работа со младината на привремен престој во странство 
износот: „11,942.000" се заменува со износот: „16,942.000", 
во позицијата 822. Издавачка дејност на Претседателство-
то (ЦИДИД) износот: „11,970.000" се заменува со износот: 
„26,97.0.000"; 

в) Дотација на Сојузот на здруженијата на борците 
на Народноослободителната војна на Југославија, во по-
зицијата 823. Финансирање на програмата за р а б о т на 
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Сојузот износот: „437,350.000" се заменува со износот: 
„545,350.000", во позицијата 824. Дотација на весникот „4 
јули" износот: „220,000.000" се заменува со износот: 
„260,000.000"; 

г) Дотација на Црвениот кровна Југославија, во пози-
цијата 825. Финансирање на програмата за работа на Пре-
тседателството износот: „220,000.000" се заменува со изно-
сот: „319,400.000", во позицијата 827. Членарина на Лига-
та, МКЦК, износот: „47,000.000" се заменува со износот: 
„87,000.000"; 

д) Дотација на Југословенската лига за мир, независ-
ност и рамноправност на народите, во позицијата 830. Фи-
нансирање на програмата за работа на Лигата износот: 
„40,000.000" се заменува со износот: „80,000.000", во пози-
цијата 831. Финансирање на програмата за работа на Со-
јузот износот: „4,300.000" се заменува со износот: 
„6,300.000"; 

ѓ) Дотација на Сојузот на резервните воени стареши-
ни на Југославија, во позицијата 832. Финансирање на 
програмата за работа на Сојузот износот: „200,000.000" се 
заменува со износот: „205,000.000"; 

е) Сојуз за физичка култура на Југославија, во пози-
цијата 833. Трошоци за меѓународните активности на под-
рачјето на физичката култура на Југославија износот: 
„1.819,200.000" се заменува со износот: „2.904,200.000", во 
позицијата 834. Вонредни програми на спортските мани-
фестации што се одржуваат во 1988 година износот: 
„715,200.000" се заменува со износот: „961,220.000"; 

Во ставката Бкупно основна намена о(Г износот: 
„11.041,527.000" се заменува со износот: „15,659.947.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 44 (позиции 806 до 836) изно-
сот: „11.041,527.000" се заменува со износот: 
„15,659.947.000". 

' 45) По зборовите: „Вкупно раздел 44 (позиции 806 до 
836)" се додаваат три нови раздела, кои гласат: 

„Раздел 45. Сојузен секретаријат за економски односи 
со странство 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата, позиција 837 01-1-1, Средства за лични дохо-
ди на работниците 1.283,573.690; позиција 838 01-2 Сред-
ства за материјални трошоци 1.48,866.000; позиција 839 
01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 5,616.000; позиција 840 01-3-2 Надомест 
за одвоен живот од семејството 330.000 Г позиција 841 
01-3-2 Изработка на билтенот и на други материјали и об-
расци за спроведување на надворешно-трговскиот и девиз-
ниот режим 282.000; позиција 842 01-3-2 Трошоци на 
странски и домашни делегации - 197,000.000; позиција 843 
01-3-2 Трошоци за Програмата за усовршување на работ-
ниците 308.000; позиција 844 01-3-3 Трошоци за врска во 
народната одбрана 200.000; позиција 845 01-3-2 Трошоци 
за работа на членовите на комисијата и на соработниците 
- 1,840.000; Вкупно основна намена 01 - 1.638,015.690; 
Вкупно Раздел 445 (позиции 837 до 845) 1.638,015.690; 

46) Раздел 46. Сојузен секретаријат за стопанство, 
Глава 1 Секретаријат, Основна намена 01 Средства за ра-
бота на органите на управата, позиција 846 01-1-1 Сред-
ства за лични доходи на работниците 1.039,987.471; пози-
ција 847 01-2 Средства за материјални трошоци 
87,898.000; позиција 848 01-3-1 Средства за лични доходи и 
други лични примања на функционерите 26,204.216; пози-
ција 849 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
1,100.000; позиција 850 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
1,238.000; позиција 851 01-3-2 Трошоци за обработка на 
податоци 151.000; позиција 852 01-3-2 Средства за финан-
сирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата 
на стопанските движења 18,988.000; позиција 853 01-3-2 
Трошоци за реализацијата на Програмата за работа на 
Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 1,360.000; пози-
ција 854 01-3-2 Средства за работа на стручните совети 
2,100.000; позиција 855 01-3-3 Трошоци во врска со народ-
ната одбрана 200.000; позиција 856 01-3-2 Трошоци за меѓ-
ународна соработка во земјата 4,600.000; позиција 857 
01-3-2 Патни трошоци во странство 7,200.000; Вкупно ос-
новна намена 01 1.191,026.687; Вкупно Глава 1 -
1.191,026.687. 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат, Основна наме-
на 01 Средства за работа на органите на управата, позици-
ја 858 01-1-1 Средства за лични доходи на работници!е 
756,228.000; позиција 859 01-2 Средства за материјални 
трошоци - 52,939.000; позиција 860 01-3-2 Надомест за 
предложена работа и работа на денови на државните 

празници - 1,000.000; позиција 861 01-3-2 Патни трошоци 
во странство - 50.000; позиција 862 01-3-2 Надомест на ов-
ластени организации и стручни лица за вршење на кон-
трола на квалитетот на производите што .се увезуваат -
800.000; позиција 863 01-3-2 Трошоци за контрола на ква-
литетот - 2,000.000; позиција 864 01-3-2 Закупи - 9,350.000; 
позиција 865 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка -
24.000, позиција 866 01-3-2 Надомест за вештачења и ек-
спертизи - 5,000.000; позиција 867 01-3-2 Патни трошоци 
на пазарните инспектори во земјата - 52,700.000; позиција 
868 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата - 16.000; позиција 
868 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството -
2,070.000; позиција 870 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
- 1,824.000; Вкупно основна намена 01 - 884,001.000; Вкуп-
но Глава 2 - 884,001.000. 

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата, позиција 871 01-1-1 Средства за лични доходи на ра-
ботниците - 1.205.530.000; позиција 872 01-2 Надомест 
Средства за материјални трошоци - 115,075.000; позиција 
873 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството -
390.000; позиција 874 01-3-2 Патни трошоци во земјата и 
во странство - 11,733.000; позиција 875 01-3-2 Трошоци за 
репрезентација 42.000; позиција 875 01-3-2 Трошоци за 
одржување на инвентарот и набавка на опрема - 4,690.000; 
позиција 877 01-3-2 Студии, анализи и списанија - 700.000; 
позиција 878 01-3-2 Стипендии - 135.000; позиција 01-3-3 
Трошоци во врска со народната одбрана - 105.000; Вкупно 
основна намена 01 - 1.338,400.000. Вкупно Глава 3 -
1.338,400.000. 

Глава 4. Сојузен завод за цени, Основна намена 01. 
Средства за работа на органите на управата, позиција 880 
01-1-1 Средства за лични доходи на работниците -
329,156.000; позиција 881 01-2 Средства за материјални 
трошоци - 19,374.000; позиција 882 01-3-2 Трошоци за пе-
чатење на публикации - 192.000; позиција 863 01-3-2 Тро-
шоци за одржување на седници на советот - 5,790.000; по-
зиција 884 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со орга-
ните за цени на републиките и на покраините - 20.000; 
позиција 885 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали 
врз разр^ботката на претстојните подзаконски прописи -
214,000; позиција 886 01-3-2 Патни трошоци во странство 
- 1,800.000; позиција 887 01-3-3 Трошоци во врска со на-
родната одбрана - 1,120.000; Вкупно основна намена 01 -
357,886.000; Вкупно Глава 4 - 357,886.000. 

Глава 5. Сојузен завод за стандардизација, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
позиција 888 01-1-1 Средства за лични доходи на работни-
ците - 1.171,866.000; позиција 889 01-2 Средства за матери-
јални трошоци - 112,509.000; позиција 890 01-3-2 Трошоци 
за изработка и дистрибуција на југословенските стандар-
ди и техничките прописи - 3,500.000; позиција 891 01-3-2 
Преведување на југословенските стандарди на јазиците на 
народите и народностите на Југославија - 3,500.000; пози-
ција 892 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација 
на моторни возила - 2,335.000; позиција 893 01-3-2 Патни 
трошоци во странство - 5,835.000.000; позиција 894 01-3-2 
Трошоци за изработка на прописи од подрачјето на алар-
мните системи - 1,166.000; позиција 895 01-3-2 Патни тро-
шоци во земјата - 5,835.000; позиција 896 01-3-2 Трошоци 
за спроведување на системот на атестирање - 875.000; по-
зиција 897 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и 
ЗВР - 11,670.000; позиција 898 01-3-2 Поштенско-телеграф-
ски и телефонски трошоци - 9,590.000; позиција 899 01-3-2 
Трошоци за одржување седници на комисии и работни те-
ла на СЗС и трошоци за работа на Координациониот од-
бор - 585.000; позиција 900 01-3-3 Трошоци во врска со на-
родната одбрана - 60.000; Вкупно основна намена 01 -
1.329,326.000; Вкупно глава 1 - 1.329,326.000. 

Глава 6. Сојузен завод за мери и скапоцени метали, 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, позиција 901 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците - 2.109,016.000; позиција 902 01-2 Средства за 
материјални трошоци - 45,237.000; позиција 903 01-3-2 За-
ку пи - 6,094.000; позиција 904 01-3-2 Набавка на жигови и 
ситен инвентар - 13,475.000; позиција 905 01-3-2 Трошоци 
за унапредување на службата - 1,820.000; позиција 906 
01-3-2 Патни трошоци во земјата - 243,600.000; позиција 
907 01-3-2 Патни трошоци во странство - 7,000.000; пози-
ција 908 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка -
3,745.000; позиција 909 01-3-2 Трошоци за текуштото 
очржување на зградите - 55,210.000; позиција 911 01-3-2 
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Трошоци на телекомуникационите врски - 4,165.000; пози-
ција 912 01-3-2 Трошоци за текушто одржување и сервиси-
рање на лабораториска опрема и инвентар - 23,335.000; 
позиција 913 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и 
осигурување на работниците што работат под посебни ус-
лови - 1,166.000; позиција 914 01-3-2 Трошоци за одржува-
ње на товарни возила - 43,042.000; позиција 915 01-3-2 
Трошоци за репрезентација - 21.000; позиција 916 01-3-2 
Набавка на заштитна облека и обувки -3,185.000; позиција 
917 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература -
1,260.000; позиција 918 01-3-2 Трошоци за механографска 
обработка на податоци 1,165.000; позиција 919 01-3-2 Тро-
шоци за изработка на стручни елаборати и студии -
4,673.000; позиција 920 01-3-2 Трошоци за работа на Сове-
тот и на работните тела - 875.000; позиција 921 01-3-2 Тро-
шоци за преведување на јазиците на народите и народнос-
тите на Југославија, на странски јазици и од странски јази-
ци - 585.000; позиција 922 01-3-2 Трошоци за печатење на 
обрасци во врска со Остварувањето на приходите -
12,250.000; позиција 923 01-3-2 023 01-3-2 Трошоци за ин-
формативни дејности - 433.000; позиција 924 01-3-2 Надо-
мест за одвоен живот од семејството 308.000; позиција 925 
01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана - 364.000; 
Вкупно основна намена 01 - 2.784,649.000; Вкупно глава 6 
- 2.784,649.000; Вкупно Раздел 46 (позиции 846 до 925) -
7.885,288.687. 

47) Раздел 47. Сојузен секретаријат за законодавство, 
правосудство и управа, Глава 1. Секретаријат, Основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, по-
зиција 926 01-1-1 Средства за лични доходи на работници-
те - 695,905.968; позиција 927 01-2 Средства за материјал-
ни трошоци - 35,981.000; позиција 928 01-3-1 Средства за 
лични доходи и други лични примања на функционерите -
25,814.056; позиција 929 01-3-2 Надомест за одвоен жибот 
од семејството - 90.000; позиција 930 01-3-2 Трошоци за 
екстрадиција - 17,658.000; позиција 931 01-3-2 Трошоци за 
склучување на меѓународни договори - 6,483.000; позици-
ја 9з2 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолни-
ци и документи - 72.000; позиција 933 01-3-2 Трошоци за 
вештачење и процесни трошоци - 180.000; позиција 934 
01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи -
1,662.000; позиција 935 01-3-2 Средства за амортизација -
3.212,784.000; позиција 936 01-3-2 Трошоци за работа на 
Координациониот одбор за имотни односи - 144.000; по-
зиција 937 01-3-2 Средства за купување на станови -
2.500,000.000; позиција 938 01-3-2 Средства за определени 
потреби - 601,400.000; позиција 939 01-3-2 Средства за ра-
бота на стручните совети - 2,721.000; позиција 940 01-3-3 
Учество во финансирањето на меѓународните состаноци -
300.000; позиција 941 01-3-2 Трошоци во врска со народна-
та одбрана - 43.400; позиција 942 01-3-2 Комисија на СЕВ 
за правни прашања - 3,500.000; Вкупно основна намена 01 
- 7.104,738.424; , 

Основна намена 06 Други општи општествени потре-
би, позиција 943 06-12 Средства за финансирање на про-
грамата за техничко-технолошка модернизација на сојуз-
ните органи - 8.394,640.000; Вкупно основна намена 06 -
8.394,640.000; Вкупно Глава 1 - 15.499,378.424. 

Глава 2. Сојузен завод за унапредување на управата 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, позиција 944 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците - 131,362.000; позиција 945 01-2 Средства за 
материјални трошоци - 4,966.000, позиција 946 01-3-2 Пат-
ни трошоци во странство - 184.000; позиција 947 01-3-2 
Трошоци за стручно образование на работниците на сојуз-
ните органи и сојузните организации - 1,600.000; позиција 
948 01-3-2 Трошоци за издавање на Билтенот - 1,572.000; 
позиција 949 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и 
студии -44.000. Вкупно Основна намена 01 - 139,728.000; 
Вкупно Глава 2 - 139,728.000; 

Глава 3. Финансирање на програмата! за работа на са-
мостојни институции и организации, Основна намена 01 
Средства за работа на органите на управата, позиција 950 
01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право - 19,813.000; позиција 
951 01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање 
услуги на работниците во сојузните органи - 7,650.000; по-
зиција 952 01-3-2 Средства за извршување на програмите 
за работа на Музејот на револуцијата на народите и на-
родностите - 197.266.000; позиција 953 01-3-2 Средства за 
наградата АВНОЈ - 23,200.000; позиција 954 01-3-2 Фонд 
за унапредување на ликвоната уметност „Моша Пијаде" -

39,200.000; позиција 955 01-3-2 Средства за работа на Ко-
мисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито -
454.700; позиција 956 01-3-2 Награда „ЕДВАРД КАРДЕЉ" 
- 3,150.000; Вкупно основна намена 01 - 290,733.700; Вкуп-
но Глава 3 - 270,733.700; Вкупно^Раздел 47 (позиции 927 до 
956) - 15.929,840.124. 

Член 5 

Овие измени и дополненија влегуваат во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

606. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

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

ЗА 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ут-

врдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
Федерацијата за 1988 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 28 јули 1988 година. 

П. бр. 860 
28 јули 1988 година 
Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Стане Доленц, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

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

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

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

дите на Буџетот на федерацијата за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/88) во член 1 износот: 
„5.659.933.300.000" се заменува со износот: 
„7.010.051.100.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „4,532.889,300.000" се заменува со 

износот: „5,759.757,900.000". 

Член 3 
Во член 3 износот: „1,127.044,000.000" се заменува со 

износот: „ 1,250.293,200.000". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

607. 
Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГО-

ДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за утврдување на приходите на Федерацијата што 
во 1988 година се користат за потребите на стопанстовото, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година. 

П. бр. 861 
29 јули 1988 година 
Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Стане Долани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за утврдување на приходите на федераци-

јата што во 1988 година се користат за потребите на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/88), во член 1 
одредба под 1 зборовите: „надоврешната трговија" се за-
менуваат со зборовите: „економските односи со стран-
ство". 

Во став 2 одредба под 1) зборовите: „надворешната 
трговија" се заменуваат со зборовите: „економските одно-
си со странство". 

Во става 2, на обете места, зборовите: „надворешната 
трговија" се заменуваат со зборовите: „економските одно-
си со странство". 

Член 2 
Во член 2 одредба под 1 зборовите: „надворешната 

трговија" се заменуваат со зборовите: „економските одно-
си со странство". 

Одредбите под а) и б) се менуваат и гласат: 
„а) моторен бензин 

- МБ - 86 .. 5,716% 
- МБ - 98 5,912% 
- БМБ - 95 6,022% 

б) гасно масло - дизел-гориво 
- Д - 1 , 6,648% 
- Д - 2 6,446% 
- Д - 3 6,250%" 

Во одредбата под 3 одредбите под а) и б) се менуваат 
и гласат: 

„а) моторен бензин 
- М Б - 8 6 16,237% 
- М Б - 9 8 16,688% 
- БМБ - 95 15,393% 

б) гасно масло - дизел-гориво 
- Д - 1 18,310 
- Д - 2 17,887% 
- Д - 3 17,434%" 

Одредбата под 4) се менува и гласи: 
„4) за финансирање на намените што ќе се утврдат со 

Законот за финансирање на изградбата на Автопатот 
„Братство-единство", патиштата според Осимските спо-
годби и изградбата и реконструкцијата на патиштата од 
интерес за целата земја, на социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини - на посебни смет-
ки на самоуправните интересни заедници за патишта, во 
износите што ќе се уплатат од основниот данок на промет 
на деривати на нафта на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина, и тоа: 

а) моторен бензин 
- МБ - 86 24,239% 
- МБ - 98 24,984% 
- БМБ 25,579% 

б) гасно масло - дизел-гориво 
- Д - 1 28,156% 
- Д - 2 27,518% 
- Д - 3 26,860% 

Средствата собрани на посебната сметка на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските до денот на влегувањето во сила на овој закон тој 
орган ќе им распореди и пренесе на социјалистичките ре-
публики и на социјалистичките автономни покраини - на 
посебни сметки на самоуправните интересни заедници за 
патишта, во износите што ќе се уплатат од основниот да-
нок на промет на деривати на нафта на територијата на 
републиката односно на автономната покраина. 

Средствата од става 1 и распоредените средства од 
став 2 на оваа одредба, во 1988 година до донесувањето на 
Законот за финансирање на изградбата на Автопатот 
„Братство-единство", патиштата според Осимските спо-
годби и изградбата и реконструкцијата на патиштата од 
интерес за целата земја, можат да се користат за повлеку-
вање на кредити од меѓународни финансиски институции 
за финансирање на изградбата на Автопатот „Братство-
-единство", патиштата според Осимските спогодби и ма-
гистралните патишта и до 20% од приливот на средствата 
за одржување на патиштата и за отплата на странски кре-
дити користени за изградба на патишта. 

По одредбата под 4) се додаваат нови одредби 5) и 6), 
кои гласат: 

' „5) за регрес на дел од каматите според одредбите на 
член 6 од Општествениот договор за посебните мерки за 
најбрзиот развој на САП Косово во периодот 1986 до 1990 
година - на посебна сметка на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите, и тоа: 

а) моторен бензин 
- МБ - 86 0,663% 
- МБ - 98 0,686% 
- Б М Б - 9 5 0,694% 

б) гасно масло - дизел - гориво 
- Д - 1 0,772% 
- Д - 2 0,748% 
- Д - 3 ( 0,724% 

Средствата од став 1 на оваа точка сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите ќе и ги 
пренесе на организацијата на здружен труд за регрес на 
каматите по кредитите што ги користи од член 6 на Оп-
штествениот договор за посебните мерки за најбрзиот раз-
вој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, а 
врз основа на документацијата за користењето на креди-
тите заверена од соодветната служба на општественото 
книговодство; 

6) за изградба на југословенско-унгарска железничка 
станица кај Суботица и за покритие на дел од трошоците 
на пругата Титоград-Божај, на посебна сметка на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, и тоа: 

а) моторен бензин 
- МБ - 86 0,456% 
- МБ - 98 0,471% 
- Б М Б - 9 5 0,462% 

б) гасно масло - дизел-гориво 
- Д - 1 0,530% 
- Д - 2 0,514% 
- Д - 3 0,490% 

Средствата од став 1 на оваа точка, за изградба на ју-
гословенско-унгарската железничка станица кај Суботица, 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на сооб-
раќајот и врските ќе му ги пренесе, а најмногу до 
3,900.000.000 динари, на инвеститорот на изградбата на 
железничката станица кај Суботица, за финансирање на 
бавниот проект и на подготвителните работи. 

Средствата од став 1 на оваа точка, за покритие на за-
губите во работењето на пругата Титоград-Божај, сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на сообраќа-
јот и врските ќе и ги пренесе, а најмногу до 3,300.000.000 
динари, на Железничко-транспортната организација 
Титоград, а врз основа на завршната сметка за 1987 годи-
на, односно врз основа на периодичните пресметки^ за-
вршната сметка за 1988 година.". 



Страна 1286 - Број 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 јули 1988 

Член 3 
Во член 6 по став 4 се додаваат ст. 5 и 6, кои гласат: 
„До донесувањето на сојузен з а к о н у финансирање 

на изградбата на Автопатот „Братство-единство", патиш-
тата според Осимските спогодби и изградбата и рекон-
струкцијата на патиштата од интерес за целата земја, еви-
денци води и извештаи за користењето на средствата за 
намените од член 2 одредба под 4 на овој закон поднесува 
до Собранието на СФРЈ сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските, врз основа на 
извештаите од самоуправните интересни заедници за па-
тишта на републиките и на автономните покраини. 

Евиденциите за користењето на средствата за наме-
ните од член 2 одредби под 5) и 6) од овој закон ги водат 
сојузните органи на управата кај кои се наоѓаат посебните 
сметки на тие средства и за тоа му поднесуваат извештај 
на Собранието на СФРЈ." 

/ 
Член 4 

Во член 7. ст. 1 ц 2 зборовите: надворешната тргови-
ја" се заменуваат со зборовите: економските односи со 
странство". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

608. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗА-

ЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за компензациите за определе-

ни производи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 28 ју-
ли 1988 година. 

П бр. 862 
28 јули 1988 година 
Белград 

П отпретсе д ате л 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Стане Долани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
"" Душан Поповски, с.р 

З А К О Н 
ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува износот на средствата и се 

уредува начинот на обезбедување средства за компенза-
ции до 30 септември 1988 година на организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на 
брашно од типот „850", пастеризирано млеко и рафинира-
но растително масло за јадење од сончоглед, соја и масло-
дајна репка и условите и начинот на користење на тие 
средства. 

Член 2 
Компензацијата се утврдува така што да претставува 

разлика помеѓу пропишаната цена која на производители-
те на производите од член 1 на овој закон им обезбедува 
рамноправни услови за стопанисување и стекнување до-

ход и цената по која тие производи им се продаваат на оп-
ределени потрошувачи. 

Цената со која се обезбедуваат рамноправни услови 
за стопанисување и стекнување доход се утврдува тргнува-
јќи од положбата на производителите во примарната рас-
пределба, реалното вреднување и рационалната употреба 
на материјалните фактори на производството, нивото и 
односот на цените на странскиот пазар на кој се размену-
ваат производите и услугите и од просечниот растеж на 
цените на индустриски производи. Оваа цена ја утврдува 
Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на стопанството: 

Износот на компензацијата по единица мера на про-
изводите од член 1 на овој закон го утврдува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 3 
Компензација им се обезбедува на: 
1) организациите на здружен труд што произведуваат 

брашно од типот „850"; 
2) организациите на здружен труд што произведуваат 

пастеризирано млеко; 
3) организациите на здружен труд што произведуваат 

рафинирано растително масло за јадење од сончоглед, со-
ја и маслодајна репка. 

Компензацијата што им се обезбедува на субјектите 
од став 1 на овој член се однесува на количествата произ-
води од член 1 на овој закон, продадени и испорачани на 
организациите на здружен труд што се занимаваат со ра-
боти на прометот на мало и на потрошувачите што купу-
ваат стоки на големо (ЈНА, болници, училишта и ел.). 
Оваа одредба се однесува и на сите количества брашно од 
типот „850" продадени и испорачани на организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на леб 
од тоа брашно и на работните луѓе што самостојно вршат 
дејност на производство на леб со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани. 

Компензација не им се исплатува на организациите 
на здружен труд од став 1 на овој член за продадените и 
испорачаните количества на производите од член 1 на овој 
закон за натамошна репродукциона потрошувачка и на 
организациите на здружен труд и на работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани што се занимаваат со 
угостителска дејност. 

Организациите на здружен труд од став 1 на овој 
член, кои имаат право на компензација според одредбите 
на овој закон, се должни своите производи да им ги прода-
ваат на потрошувачите од став 2 на овој член по цените 
определени со пропис на Сојузниот извршен совет, нама-
лени за износот на компензацијата. 

Член 4 
Средствата за компензации изнесуваат 112 милијар-

ди динари. 
Средствата за компензации се обезбедуваат од прихо-

дите на федерацијата - од основниот данок на промет на 
преработките од тутун и тоа 24% од вкупно наплатениот 
данок по тој основ, што и припаѓа на федерацијата. 

Средствата на основниот данок на промет од став 2 
на овој член се уплатуваат, пред внесувањето во буџетот 
на федерацијата, на посебна сметка на сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на стопанството кај Служба-
та на општественото книговодство, под називот: Средства 
за компензации. 

Средствата од став 2 на овој член обврзниците на ос-
новен данок на промет ги пресметуваат и уплатуваат на 
посебната сметка од став 3 на овој член, во роковите и на 
начинот утврден за пресметување и уплатување на основ-
ниот данок на промет. 

Член 5 
Средствата за компензации се користат врз основа на 

финансискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи 
и вкупните расходи. 

Финансискиот план на средствата за компензации го 
донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на стопанството, а го одобрува Сојузниот извршен совет. 

Финансискиот план му се доставува на Собранието 
на СФРЈ. 

* 
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Член 6 
Завршната сметка ја донесува сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на стопанството, а ја одобрува 
Сојузниот извршен совет. 

Кон завршната сметка се поднесува извештај за ко-
ристењето на средствата за компензации. 

Завршната сметка со извештајот му се доставува на 
Собранието на СФРЈ. 

Член 7 
Организациите на здружен труд - производители на 

брашно од типот „850", пастеризирано млеко и рафинира-
но масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка 
остваруваат компензација со поднесување барање до 
Службата, на општественото книговодство кај која имаат 
жиро-сметка. 

Кон барањето за компензација се прилага: 
1) пресметка за остварување на компензација во која 

се назначени количеството на производите од член 3 на 
овој закон, износот на средствата по единица мера и вкуп-
ниот износ; 

2) спецификација на сметките со испратници за про-
дажбата на брашно од типот „850", пастеризирано млеко 
и рафинирано масло за јадење од сончоглед, соја и масло-
дајна репка; 

3) изјава дека по основ на поднесената документација 
не е користена компензација. 

Служоата на општественото книговодство, кога врз 
основа на поднесеното барање ќе утврди дека се исполне-
ти сите услови за остварување компензација, ќе ја исплати 
компензацијата врз товар на средствата на посебната 
сметка од член 4 став 3 на овој закон. 

Член 8 
Со парична казна од 3,000.000 до 30,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд: 

1) ако производите за кои е утврдена компензација 
според овој закон не ги продаде по пропишаните цени на-
малени за износот на комепзацијата (член 3); 

2) ако до Службата на општественото книговодство 
поднесе барање за компензација со неточни податоци од 
кои зависи остварувањето на компензацијата (член 7). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 200.000 до 20,000.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен труд. 

Член 9 
Право на компензација имаат организациите на 

здружен труд од член 3 на овој закон за количествата на 
производите од тој член продадени и испорачани од 28 
мај 1988 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од д е н о в а 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

609. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НАТА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИ-
ТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 29 МАЈ ДО 

30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремената претсметка 

на приходите и расходите на девизните резерви кај Народ-
ната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 сеп-
тември 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 

седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 
јули 1988 година. 

Потпретседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Стане Доланц, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 29 МАЈ ДО 30 СЕПЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Приходите на претсметката на приходите и расходи-

те на девизните резерви кај Народната банка на Југослави-
ја за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година се ут-
врдуваат во износ од 1.045,5 милијарди динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од 
следните извори: 

П р и х о д и _ 
- во млрд динари -

1) Пренесени побарувања врз федерацијата 
за реализираните курсни разлики до 30 
септември 1988 година, кои се однесуваат 
на периодот до 31 декември 1985 година 420,3 

2) Реализирани позитивни курсни разлики 200,0 
3) Камати по кредитите дадени на банките 

по основ на депонираните девизи на гра-
ѓаните кај Народната банка на Југосла-
вија 400,0 

4) Дел од приходите на Народната банка 
на Југославија 25,2 

В к у п н о : 1.045,5 

Член 2 
Расходите на претсметката на приходите и расходите 

на девизните резерви кај Народната банка на Југославија 
од 29 мај до 30 септември 1988 година се утврдуваат во из-
нос од 1 илијарди динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за: 

Р а с х о д и - в о млрд. динари 

1) Реализирани негативни курсни разлики 
содржани во отплатите на кредитите на 
Народната банка на Југославија по ко-
ристените кредити до 31. 12 1985 година 
(чл. 5 и 7 од Законот) 420,3 

2) Реализирани негативни курсни разлики 
содржани во отплатите на кредитите на 
меѓународните финансиски организации 
по кои девизите се пренесени на сметки-
те на Народната банка на Југославија 5,2 

3) Реализирани негативни курсни разлики 
по основ на повлекување на девизното 
штедење од депозитите кај Народната 
банка на Југославија 150,0 

4) Камати на банките по основ на депони-
раното девизно штедење на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија 470,0 

В к у п н о : 1.045,5 

х Член 3 
Приходите од член 1 став 2 точка 3) од овој закон се 

остваруваат од каматата што банките и ја плаќаат на На-

П. бр. 865 
28 јули 1988 година 
Белград 
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родната банка на Југославија на искористениот износ на 
кредитот добиен врз основа на депонираните девизи на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија, а по камат-
на стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет, во 
согласност со одредбите на член 10 од Законот за привре-
мените мерки за покритие на курсните разлики кај Народ-
ната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата 
на дел од побарувањата според билансот на девизните ре-
зерви кај Народната банка на Југославија. 

Член 4 
Приходите од член 1 став 2 точка 4) на овој закон На-

родната банка на Југославија ќе ги издвои од своите при-
ходи за 1988 година тримесечно во еднакви износи. 

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат во ви-
сочина на вкупно остварените приходи од наплатената ка-
мата по пласманите од примарната емисија, почнувајќи 
од пресметката за второто тримесечје на 1988 година, а 
конечната стапка на издвојувањето се утврдува според за-
вршната сметка за 1988 година на Народната банка на Ју-
гославија со одлука на Советот на гувернерите. 

Член 5 
Расходите од член 2 став 2 точка 4) на овој закон се 

остваруваат со плаќање на камата на банките на износот 
на динарските обврски на Народната банка на Југославија 
по депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стапка 
што ја утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност 
со одредбите на чл. 10 и 11 од Законот за привремените 
мерки за покритие на курсните разлики кај Народната 
банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на 
дел од побарувањата според билансот на девизните резер-
ви кај Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

610. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

Ј од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 13 став 1 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Федерацијата за 1988 година, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 
јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1987 ДО 1990 ГОДИНА, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на средствата за фи-

нансирање на Програмата за техничко-технолошка мо-
дернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 
1990 година, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 
година („Слубжен лист на СФРЈ", бр. 5/88) точка 1 се ме-
нува и гласи: 

„1. Средствата за финансирање на Програмата за 
техничко-технолошка модернизација на сојузните органи 
за периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот 
на федерацијата за 1988 година во износ од 7.007,360.000 
динари се распоредуваат на следните корисници и за след-
ните намени: 

I. За извршување на втасаните законски и порано преземе-
ни обврски 

1 2 3 

2 Сојузна управа за царини за до-
вршување на граничниот премин 
Градина 277.000.000.-

ВКУПНО: 1.527.517.500.-

II. За финансирање на Програмата за техничко-технолош-
ка модернизација во 1988 година 

РбројН КОРИСНИК И НАМЕНА Динари 

1 2 3 

4.1. 

4.2. 

4.3 

Реден 
број КОРИСНИК И НАМЕНА Динари 11 

1 2 3 

1 Сојузен секретаријат за информа-
ции - Радио - Југославија - за от-
плата на странските кредити што 
втасуваат во 1988 година 1.250.517.500.-

12 

Сојузен секретаријат за надвореш-
ни работи - за поправка на објек-
тите во дипломатските и конзулар-
ните претставништва во стран-
ство, за поправка на деловните 
згради во земјата, за набавка на 
техничко-технолошка опрема 200.000.000.-
Сојузен секретаријат за внатрешни 
работи - за набаква на оперативна 
техника за потребите на Службата 
за државна безбедност и за набав-
ка на опрема за развој на функцио-
налните врски и информатичка оп-
рема 1,500.000.000.-
Сојузен секретаријат за информа-
ции Радио - Југославија - за на-
бавка на опрема за радиорелејни 
уреди 335,000.000.-
Сојузен комитет за сообраќај и вр-
ски, и тоа 
Установа за одржување на помор-
ските пловни патишта - за набавка 
на опррема за безбедност на сооб-
раќајот 200,000.000.-
Сојузна управа за контрола на ле-
тањето - за набавка на опрема за 
безбедност на сообраќајот 1.090,000.000.-
Сојузна управа за радио врски - за 
набавка на опрема за унапредува-
ње и модернизација на работните 
и функционалните процеси 100,000.000.-
Сојузен комитет за земјоделство -
за набавка на уреди за мерење на * 
радиоконтаминацијата на анимал-
ните суровини за потребите на 
граничната ветеринарска инспек-
ција во меѓународниот промет 25,000.000.-
Сојузен комитет за наука и техно-
логија - за набавка на дел од ин-
форматичката опрема 15,000.000.-
Сојузна управа за царини - за на-
бавка на дел од специфична опре-
ма и за уредување на граничните 
премини 550,000.000.-
Сојузен завод за општествено пла-
нирање - за набавка на дел од ин-
форматичката и бирографската оп-
рема 30,000.000.-
СоЈузен завод за статистика - за 
набавка на клима-опрема за сме-
тачкиот систем и набавка на дел 
на информатичката опрема 35,000.000.-
Сојузен хидрометеоролошки завод 
- за набавка на опрема за потреби-
те на телекомуникациониот центар 570,000.000.-
Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали - за набавка на опрема за 
изработка на југословенски етало-
ни 400,000.000.-
Преведувачка служба на сојузните 
органи - за набавка на опрема за 
унапредување и модернизација на 
работните процеси 50,842.500.-

10 
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13 Управа на деловните згради на со-
јузните органи - за поправка на 
објектите и техничките постројки 379,000.000.-

ВКУПНО: 5.479.842.500.-

Средствата за финансирање на Програмата за тех-
ничко-технолошка модернизација на сојузните органи за 
периодот од 1987 до 1990 година утврдени со Измените и 
дополненијата на Буџетот на федерацијата за 1988 година 
во износ од 8,394.640.000 динари се распоредуваат на след-
ните корисници и за следните намени: 

I. За извршување на втасаните законски и порано преземе-
ни обврски 

КОРИСНИК И НАМЕНА Линара 

1 2 3 

1 Сојузен секретаријат за информа-
ции - Радио Југославија - за от-
плата на странските кредити што 
втасуваат во 1988 година 

2 Сојузен комитет за сообраќај и вр-
ски - за инвестициони работи и 
набавка на опрема и технички 
средства за регулација на Дунав 
од Белград до Југословенско-ун-
гарската граница 

3 Сојузна управа за царини - за до-
вршување на граничниот премин 
Градина 

919,483.500 

650,000.000 

173,000.000 

ВКУПНО: 1.742,482.500.-

И. За финансирање на Програмата за техничко-технолош-
ка модернизација во 1988 година 

Реден КОРИСНИК И НАМЕНА 
брОЈ 

Динари 

1 2 3 

1 Собрание на СФРЈ - за набавка на 
опрема за унапредување и модер-
низација на работните процеси 1.200,000.000.-

2 Сојузен извршен совет - Генерален 
секретаријат - за набавка на теле-
комуникациска опрема и опрема 
за заштита на податоците 50,000.000 

3 Сојузен суд - за набавка на ает од 
информатичката опрема п гхмли-
зација на проектот на Прав • л дин-
от ишкшмационен систем 37,000.000 

7.1 Установа за одржување на вна-
трешните пловни патишта - за на-
бавка на опрема за безбедност на 
сообраќајот 350,000.000 

7.2 Установа за одржување на помор-
ските пловни патишта - за набавка 
на опрема за безбедност на сообра-
ќајот, 150,000.000 

7.3 Сојузна управа за контрола на ле-
тањето - за набавка на опрема за 
безбедност на сообраќајот 810,000.000 

7.4 Сојузна управа за радковрски - за 
набавка на опрема за унапредува-
ње и модернизација на работните 
и функционалните процеси 250,000.000 

8 Сојузен комитет за земјоделство -
за набавка на уреди1 за мерење на 
радиоконтаминацијата на анимал-
ните суровини за потребите на 
граничната ветеринарска инспек-
ција во меѓународниот промет 25,000.000 

9 Сојузен комитет за наука и техно-
логија - за набавка на дел на ин-
форматичка опрема 15,000.000 

9.1 Сојузен завод за информатика - за 
набавка на клима-уреди и енергет-
ска опрема и дел од опремата за 
новиот сметач 900,000.000 

9.2 Сојузен завод за патенти - за на-
бавка на опрема за унапредување 
и модернизација на работните про-
цеси _ 70,000.000 

10 Сојузна управа за царини - за на-
бавка на дел на специфична опре-
ма и уредување на граничните пре-
мини 185,000.000 

11 Сојузен завод за статистика - за 
набавка на клима-опрема за сме-
тачкиот систем и набавка на дел 
од информатичката опрема 95,000.000 

12 Сојузен хидрометеоролошки завод 
- за набавка на опрема за потреби-
те на телекомуникациони центар 30,000.000 

13 Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали - за набавка на опрема за 
изработка на југословенските ета-
лони 500,000.000 

14 Сојузен завод за стандардизација -
за набавка на опрема за унапреду-
вање и модернизација на работни-
те процеси 50,000.000 

15 Преведувачка служба на сојузните 
органи - за набавка на опрема за 
унапредување и модернизација на 
работните процеси 19,157.500 

16 Управа на деловните згради на со-
јузните органи - за поправка на 
објектите и техничките постројки 321,000.000 

17 Архив на Југославија - за набавка 
на опрема за унапредување и мо-
дернизација на работните процеси 
(микрографска опрема) 130,000.000" 

ВКУПНО: 6 652,157.500.-

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 

Собрание на СФРЈ 

А С б р . 3 9 2 
29 јули 1988 година 
В е ц - р а д 

П р е т с е д а т е л 
н а С о б р а н и е т о н * С Ф Р Ј 

Д у ш а « Поповски, е р . 

П р е т с е д а т е л 
н а СОЈУЗНИОТ с о б о р 

Стјепан Новаковиќ, е. р 
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611. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 14 став 1 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 
јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за из-
градба на станови за потребите на сојузните органи ут-
врдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/88) точка 1 се менува и 
гласи: 

„1. Средствата утврдени на позицијата 334 на Буџе-
тот на федерацијата за 1988 година - Раздел 16. Сојузен 
секретаријата за правосудство и организација на сојузната 
управа, за купување на станови за потребите на сојузните 
органи, во износ од 1.500.000.000 динари, ќе се користат за 
прибавување на станови за потребите на: 

Реден 
број НАЗИВ НА ОРГАНОТ Динари 

1 2 3 

3.4. Сојузната управа за контрола на 
летањето 

3.5. Сојузната управа за царини 
4. Органите на општествено-поли-

тичките организации во федераци-
јата (ССРНЈ, СЗБНОВ и ССМЈ) 

180,000.000.-
357,000.000.-

90,000.000.-

Точка 2 се менува и гласи: 
„2. Сојузниот секретаријат за законодавство, право-

судство и управа ќе ги пренесе средствата од точка 1 став 
2 на оваа одлука на посебна сметка на Интересната заед-
ница за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на сојузните 
органи.". 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 393 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

1. Собранието на СФРЈ 176,800.000.-
2. Претседателството на СФРЈ 70,000.000.-
3. Сојузниот извршен совет од што 

за: 
3.1. Сојузниот извршен совет и сојуз-

ните органи на управата и сојузни-
те организации 385,500.000.-

3.2. Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи 132,600.000.-

3.3. Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи и Институтот за 
безбедност, од што за: 

3.2.1. Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи 367,000.000.-

3.2.2. Институтот за безбедност 59,500.000.-
3.4. Сојузната управа за контрола на 

летањето 88,000.000.-
3.5. Сојузната управа за царини 176,800.000.-
4. Органите на општествено-поли-

тичките организации во федераци-
јата (ССРНЈ, СИВИОВ и ССМЈ) 43,800.000.-

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со, изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за поблиските ус-
лови што мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд што пуштаат лекови во промет односно 
што вршат испитување и контрола на лекови што се упот-
ребуваат во ветерината, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/88, се потерала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО 
МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПУШТААТ ЛЕКОВИ ВО 
ПРОМЕТ ОДНОСНО ШТО ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ И 
КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 

ВО ВЕТЕРИНАТА 
Во член 21 став 1 точка 3 наместо бројот: „20" треба 

да стои бројот: „25". 
Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-

судство и управа, Белград, 22 јули 1988 година. 

Средствата утврдени на позицијата 937. Измена и до-
полнение на Буџетот на федерацијата за 1988 година - Раз-
дел 47. Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, за купување на станови за потребите на 
сојузните органи, во износ од 2.500:000.000, ќе се користат 
за прибавување на станови за потребите на: 

, Реден 
'број НАЗИВ НА ОРГАНОТ 

1. 
2. 
3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 

Динари 

Собранието на СФРЈ 357,000.000.-
Претседателството на СФРЈ 35,000.000.-
Сојузниот извршен совет, од тоа 
за: 
Сојузниот извршен совет и сојуз-
ните органи на управата и сојузни-
те организации 769,000.000.-
Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи 267,000.000.-
Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи и Институтот за 
безбедност, од што за: 
Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи 330,000.000.-
Институгот за безбедност 115,000.000.-

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
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, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

РОТ НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
За помошник на директорот на Сојзниот геолошки 

завод се назначува Богољуб Крсмановиќ, досегашен по-
мошник на директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 1197 
1 јули 1988 година 
Бел1 рад 

Сојузен извршен совет 

По гпретседател, 
Јанез ЗемЈварич, е. р. 
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Врз основа на чели 236 ст. 1 и 2 од Законот за основи-
те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВНИОТ СОЈУЗЕН ПАЗА-

РЕН ИНСПЕКТОР 
Се разрешува од должноста главен сојузен пазарен 

инспектор Павел Доленц со 30 јуни 1988 година, поради 
заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1180 
1 јули 1988 година 
Белград _ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

604. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 
1987 година 1237 

605. Измени и дополненија на Буџетот на федера-
цијата за 1988 година 1270 

606. Закон за измени на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1988 година 1284 

Број 45 - Страна 1291 

Страна 

607. Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1988 година се користат за потребите на 
стопанството 1284 

608. Закон за компензациите за определени пј*)из-
води 1286 

609. Закон за привремената претсметка на приходите 
и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за периодот од 29 мај 
до 30 септември 1988 година 1287 

610. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на средствата за финансирање на Програ-
мата за техничко-технолошка модернизација 
на сојузните органи за периодот од 1987 до 
1990 година утврдени во Буџетот на федераци-
јата за 1988 година 1288 

611. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на средствата за изградба на станови за по-, 
требите на сојузните органи утврдени во Буџе-
тот на федерацијата за 1988 година 1290 

Исправка на Правилникот за поблиските услови 
што мораат да ги исполнуваат организациите 
на здружен труд што пуштаат лекови во про-
мет Односно што вршат испитување и контро-
ла на лекови што се употребуваат во ветерина-
та 1290 

Назначување! и разрешувања 1290 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

> 
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