
683. 
Врз основа нс 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 ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 

БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на феде-

рацијата за 1985 година, што ја усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1986 го-
дина. 

П бр. 612 
23 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Остварените приходи и извршениот распоред на при« 

ходите во 1985 година изнесуваа 
Динари 

1. Вкупен износ на остварените прихо-
ди според билансот на буџетот на 
федерацијата 696.035.143.207.-

2. Вкупен износ на извршениот распо-
ред на приходите според билансот 
на буџетот на федерацијата 696.035.143.207.-

3. Разлика момеѓу вкупно остварените 
приходи и вкупниот извршен распо-
ред на приходите според билансот 
на буџетот на федерацијата 

4. Вкупно остварен вишок на приходи 
по завршната сметка на буџетот на 
федерацијата 

Член 2 
Прегледот на предвидените и остварените приходи и 

прегледот на предвидениот и извршениот распоред на 
приходите во билансот на буџетот на федерацијата за 1985 
година гласи: 

I. ПРИХОДИ 

Класификациони 
број 

форма на потформа 
приходи- на 

те приходите 
Приходи 

Предвидено 
според 

. буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
Остварено 

1 2 3 4 5 6 

03-1 

Вид ОЗ Даноци на промет на 
производи и на надомести за вршење 
па услуги 
Данок на промет на производи 233.579.600.000 254.798.500.000 264.174.423.676 

03-1-1 Дел од основниот данок на промет 233.579.600.000 254.798.500.000 264.174.423.676 

Вкупно вид 03 233.579.600.000 254.798.500.000 264.174.423.676 

05-1 
Вид 05. Такси 
Административни такси 1.499.900.000 3.599.900.000 3.308.302.335 

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

05-3 

Конзуларни такси 
Царински такси 
Други сојузни административни такси 
Судски такси 

1.190.000.000 
250.000.000 

59.900.000 
100.000 

3.290.000.000 
250.000.000 

59.900.000 
100.000 

2.991.220.554 
282.147.825 

34.933.956 
84.074 

Вкупно вид 05 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ООО 3.600.000,000 3,308.386.409 

06-1 

Вид 06. Царина и други увозни 
давачки и лежарина 
Царина 99.339.000.000 102.867.900.000 98.006.139.838 
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06-2 

07-2 

07-4 

08-1 

06 -2 -2 

06-2-3 

06-2-4 

07-2-1 

08-1-1 

08-1-2 

08-1-3 

08-1-4 

08-1-5 

08-1-6 

08-1-7 

08-1-8 

Посебни увозни давачки и такси 
Посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезени 

,стоки 
Посебна давачка за царинско 
евидентирање 
Лежарина за стоки сместени во 
царински магазини 

Вкупно вид Об 

56.493.000.000 

48.689.000.000 

7.800.000.000 

4.000.000 

58.257.500.000 52.078.207.526 

50.453.500.000 41.415.375.936 

7.800.000.000 10.661.433.624 

4.000.000 1.397.966 

155.832.000.000 161.125.400.000 150.084.347.364. 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни 
прописи, приходи на органите на 
управата и други приходи 
Приходи на органите на управата 9.823.000.000 12.123.000.000 12.078.002.875 

Приходи на сојузните организации 9.823.000.000 12.123.000.000 12.078.002.875 
Други приходи 4.174.000.000 4.974.000.000 5.528.582.883 

Вкупно вид 07 13.997.000.000 17.097.000.000 17.606.585.758 

Вид 08. Приходи од други 
општествено-политички заедници 
Придонеси на републиките и 
автономните покраини 
Придонес од Социјалиситчнка 
Република Босна и Херцеговина 
Придонес од Социјалистичка 
Република Македонија 
Придонес од Социјалистичка 
Република Словенија 
Придонес од Социјалистичка 
Република Србија, без автономните 
покраини 
Придонес од Социјалистичка 
Република Хрватска 
Придонес од Социјалистичка 
Република Црна Гора 
Придонес од Социјалистичка 
Автномна Покраина Војводина 
Придонес од Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово 

Вкупно вид 08 

204.661.600.000 

28.286.552.000 

12.066.343.000 

31.000.286.000 

50.707.057.000 

52.961.346.000 

4.321.189.000 

24.320.078.000 

998.749.000 

250.861.400.000 

34.709.791.000 

14.782.475.000. 

38.084.927.000 

62.058.065.000 

64.900.976.000 

5.297.141.000 

29.798.308.000 

1.229.717.000 

204.661.600.000 250.861.400.000 

250.861.400.000 

34.709.791.000 

14.782.475.000 

38.084.927.000 

62.058.065.000 

64.900.976.000 

5.297.141.000 

29.798.308.000 

1.229.717.000 

250.861.400.000 

09-5 Кредити на Народната банка 10.000.000.000 10.000.000.000 

09-5-2 Кредити на Народната банка 10.000.000.000 

Вкупно позајмици и кредити 09 10.000.000.000 10.000.000.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 01-09) 609.570.200.000 697.482.300.000 696.035.143.207 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Класификациони 
број 

Предвидено 
според 

буцетот 

Предвидено 
според 

Распоред на приходот 
на расло* на распоред-
редната ната 

група подрупа 

Предвидено 
според 

буцетот 
ребаласнот 

на буџетот и 
дополнителните 

измени 

Извршено 

1 2 3 4 5 6 

01-1 

Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата 
Средства што работниците ги 
стекнуваат како доход на работната 
заедница 12.546.450.000 19.859.196.095 19.843.283.142 

01-1-1 
01-1-2 

Средства за лични доходи 
Средства за заедничка потрошувачка 

12.306.550.000 
239.900.000 

19.589.296.095 
269.900.000 

19.574.136.275 
269.146.867 
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1 2 3 4 5 6 

01-2 
01-3 

01-4 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-3 

Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 
Средства за лични доходи и други 
лични примања на функционерите и 
делегатите 
Други посебни намени 
Средства за општи општествени 
потреби 
Нестопански инвестиции и средстава 
за опрема 

1.721.636.000 
26.455.914.000 

606.503.000 
11.114.464.000 

14.734.947.000 

3.666.000.000 

2.590.637.693 
26.199.235.813 

1.017.360.134 
9.463.347.410 

15.718.528.269 

4.566.000.000 

2.589.989.121 
25.877.529.032 

1.005.619.628 
9.377.785.048 

15.494.124.356 

4.529.801.349 

Вкупно основна намена 01 44.290.000.000 53.215.069.601 52.840.602.644 

02-1 

Основна намена 02. Народна одбрана 
и општествена самозаштита 
Средства за Југословенската народна 
армија 391.344.000.000 459.609.300.000 459.609.208.778 

02-1-1 

02-1-2 

Средства за Југословенската народна 
армија во текуштата година 
Средства за покритие на расходите во 
врска со вршењето на услуги на 
корисниците надвор од ЈНА 

388.481.500.000 

2.862.500.000 

456.746.800.000 

2.862.500.000 

456.746.800.000 

2.862.408.778 

Вкупно основна намена 02 391.344.000.000 459.609.300.000 459.609.208.778 

04-2 

Основна намена 04. Трансферни 
средства на други 
општествено-политички заедници 
Дополнителни средства 50.678.200.000 59.962.000.000 59.962.000.000. 

04-2-1 Дополнителни средства на буџетите 
на републиките и автономните 
покраини 50.678.200.000 59.962.000.000 59.962.000.000 

Вкупно основна намена 04 50.678.200.000 59.962.000.000 59.962.000.000. 

05-9 

Основна намена 05. Обврски во 
финансирањето на општествените 
дејности 
Пензиско и инвалидско осигурување 88.796.500.000 88.566.360.682 87.824.961.797 

05-11 Боречко-инвалидска заштита 18.110.600.000 18.342.250.000 18.220.500.000 

Вукупно основна намена 05 106.907.100.000 106.908.610.682 106.045.461.797 

06-2 

Основна намена 06. Други општи 
општествени потреби 
Општествено-политички организации 1.311.800.000 1.629.048.447 1.629.048.447 

06-11 Надомест на Службата за 
општествено книговодство 282.000.000 352.000.000 352.000.000 

06-12 Друго 8.600.000.000 8.600.000.000 8.600.000.000. 

Вкупно основна намена 06 10.193.800.000 10.581.048.447 10.581.048.447 

07-1 

Основна намена 07. Средства на 
резервите на федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска 
резерва 192.300.000. 192.300.000 192.300.000 

07-2 Текушта буџетска резерва 
Вкупно основна намена 07 

220.000.000 
412.300.000 

1.004.609.023 
1.196.909.023 

795.159.294 
987.459.294 

08-4 

Основна намена 08. Орочени и 
издвоени средства, обврски и други 
потреби од интерес за федерацијата 
Обврски по кредити 5.744.800.000 6.009.362.247 6.009.362.247 

08-4-2 Долгорочни обврски од поранешните 
години 5.744.800.000 6.009.362.247 6.009.362.247 

Вкупно основна намена 08 5.744.800.000 6.009.362.247 6.009.362.247 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И 
НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 609.570.200.000 697.482.300.000 696.035.143.207 
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II ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3. 
Предвидениот и остварениот приход на Буџетот на федерацијата за 1985 година изнесува: 

Динари 

1. Вкупно предвидени приходи 
2. Вкупно остварени приходи 

697.482.300.000 
696.035.143.207 

Член 4. 
Прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, 

по носители и корисници на средства по намени и позиции на распоредените групи и распоредните подгрупи, е следни-
от: 

Распоредна 
Позиција Основна и поблиска намена Ј подгрупа 

П Р Е Д В И Д Е Н О 

според 
годишниот 

буџет 

според 
ребалансот 
и дополн. 

измени 
Извршено 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1 01-1-1 

2 01-2 
3 01-3-1 

4 01-3-2 

5 01-3-2 
6 01-3-2 
7 01-3-2 

8 01-3-2 
9 01-3-2 
10 01-3-2 

11 01-3-2 

12 01-3-2 

13 01-3-2 
14 01-3-2 

15 01-3-2 

16 01-3-2 

17 01-3-2 

18 01-3-2 

19 01-3-2 

Глава Претседателство 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите 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 
Патни трошоци 
Канцелариски материјал 
Поштенско-телеграфски и телефонски 
трошоци 
Трошоци за репрезентација 
Патувања и посети 
Надомест за надворешни 
соработници 
Претплата на службени весници, 
списанија и печат 
Трошоци за изработка на ордени и 
одликување 
Трошоци за услуги 
Надомест за ненормирано работно 
време 
Набавка на службени и работни 
облеки 
Дополнување на опремата и 
инвентарот 
Опремување и уредување на 
службените станови 
Трошоци на Сојузниот совет за 
заштита на уставниот поредок 
Трошоци на Советот за народна 
одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО ГЛАВА 1 

119.600.000 
1.350.000 

162.393.789 
1.850.000 

162.393.789 
1.849.983 

18.300.000 30.825.635 30.525.635 

1.056.000 
1.950.000 
4.200.000 

1.736.000 
2.100.000 
8.700.000 

1.736.000 
2.095.620 
8.699.974 

1.560.000 
840.000 

55.000.000 

2.760.000 
2.040.000 

58.004.000 

2.760.000 
2.039.976 

58.003.393 

66.000 66.000 66.000 

780.000 1.680.000 1.679.978 

22.000.000 
54.000 

30.000.000 
54.000 

29.999.993 
54.000 

900.000 1.170.000 1.169.710 

200.000 476.000 476.000 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 

300.000 300.000 300.000 

120.000 120.000 120.000 

108.000 108.000 108.000 

233.384.000 309.383.424 309.078.051 

233.384.000 309.383.424 309.078.051 
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1 2 3 4 5 6 

Глава 2. Служба за 
репрезентативни објекти на 
Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

20 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 37.600.000 70.643.630 70.643.630 

21 01-2 Средства за материјални трошоци 29.780.000 43.388.000 43.272.394 
22 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во 

странство 96.000 266.000 265.961 
23 01-3-2 Дополнување на инвентарот 720.000 720.000 369.804 
24 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и 

инвентарот 4.080.000 3.320.000 3.310.072 
25 01-3-2 Лични доходи на сезонските 

работници 600.000 790.000 782.974 
26 01-3-2 Надомест за работа на надворешните 

соработници ч 800.000 1.200.000 1.192.701 
27 01-3-3 Трошоци за одржување и користење 

на репрезентативните вили на Бриони 130.000.000 130.000.000 130.000.000 

Вкупно основна намена 01 203.676.000 250.327.630 249.838.036 

ВКУПНО ГЛАВА 203.676.000 250.327.630 249.838.036 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 
27) 437.060.000 559.711.054 558.916.087 

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

28 01-1-1 Средства за лични доходи на 
766.943.337 766.943.327 работниците 453.600.000 766.943.337 766.943.327 

29 01-2 Средства за материјални трошоци 4.900.000 8.900.000 8.900.000 
30 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

583.721.695 лични примања на функционерите 341.400.000 594.533.006 583.721.695 
31 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски 

29.884.000 трошоци 16.684.000 29.884.000 29.884.000 
32 01-3-2 Надомест за работа подолга од 

3.291.018 полното работно време 3.500.000 3.500.000 3.291.018 
33 01-3-2 Надомест за надворешни 

1.127.683 соработници 1.178.000 1.328.000 1.127.683 
34 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и 

87.500.000 78.772.127 на собраниските тела 48.000.000 87.500.000 78.772.127 
35 01-3-2 Набавка на домашни и странски 329.000 

328.196 книги 329.000 328.196 
36 01-3-2 Претплата на службени весници, 

4.000.000 3.564.401 билтени и списанија 2.100.000 4.000.000 3.564.401 
37 01-3-2 Издавање на стенографски белешки 4.940.000 4.940.000 4.909.720 
38 01-3-2 Изработка на публикации на 

Собранието на СФРЈ, информации, 
билтени и други собраниски 

7.800.000 материјали 7.800.000 7.800.000 7.800.000 
39 01-3-2 Трошоци за парламентарни 

24.840.000 24.343.465 делегации 15.840.000 24.840.000 24.343.465 
40 01-3-2 Трошоци за репрезентација 924.000 1.384.000 1.384.000 
41 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1.780.000 3.080.000 2.925.204 
42 01-3-2 Членски влог на 

Интерпарламентарната унија 5.300.000 4.811.000 4.810.080 
43 01-3-2 Услуги извршени од други 3.000.000 4.500.000 4.308.979 
44 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот 

30.480.000 29.882.483 парк 18.480.000 30.480.000 29.882.483 
45 01-3-2 Трошоци за печатницата 13.676.000 27.976.000 26.165.790 
46 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 5.160.000 17.860.000 17.857.374 
47 01-3-2 Партиципација за зачувување на 

основната музејска поставка на 
2.640.000 Музејот на I и II заседание на АВНОЈ 2.640.000 2.640.000 2.640.000 

48 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен 
инвентар, хартија и друг потрошен 

59.400.000 92.989.000 90.731.375 материјал 59.400.000 92.989.000 90.731.375 
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49 01-3-2 Трошоци за работа на посебни 
комисии 960.000 960.000 830.584 

50 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на 
млади работници и работнички деца 
на Југославија 700.000 700.000 700.000 

51 01-3-2 Уредување и наместување на станови 
за службени потреби 1.500.000 2.400.000 2.400.000 

52 01-3-2 Трошоци за спроведување на избори 
и отповикувања 150.000 50.000 8.400 

53 01-3-2 Помош на странки 100.000 100.000 50.000 
54 01-3-2 Прослава на 40. годишнината од 

прогласувањето на Републиката 10.000.000 13.000.0000 11.723.641 

Вкупно основна намена 01 1.024.041.000 1.737.427.343 1.710.003.542 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 
54) 1.024.041.000 1.737.427.343 1.710.003.542 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

55 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 40.232.000 71.453.944 71.453.944 

56 01-2 Средства за материјални трошоци 750.000 1.638.616 1.638.616 
57 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите и 
лицата со посебен статус 36.841.000 49.975.222 49.957.767 

58 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано 
работно време 1.198.000 380.000 379.020 

59 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски 
трошоци 1.100.000 1.550.000 1.450.000 

60 01-3-2 Патни трошни во земјата 350.000 290.000 286.730 
61 01-3-2 Патни трошоци во странство 44.000 - -

62 01-3-2 Претплата на информативни 
материјали и друго 700.000 748.485 744.647 

63 01-3-2 Трошоци за репрезентација 50.000 9.000 5.340 
64 01-3-2 Набавка на облека 253.000 353.000 352.449 
65 01-3-2 Набавка на опрема 72.000 123.515 123.515 

Вкупно основна намена 01 81.590.000 126.521.782 126.392.028 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 55 
до 65) 81.590.000 126.521.782 126.392.028 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 
Глава 1. Сојузен извршен 
совет 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

бб 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

67 01-2 Средства за материјални трошоци 
68 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 
69 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 
70 01-3-2 Надомест за надворешни 

соработници 
71 01-3-2 Канцелариски материјал 
72 01-3-2 Претплата на печат, списанија и 

публикации 
73 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски 

трошоци 
74 01-3-2 Патни и селидбени трошоци во 

земјата 
75 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на 

Југословенската железница 

198.107.000 
4.966.000 

349.814.410 
9.900.416 

349.814.410 
9.900.416 

48.032.000 ' 75.432.470 75.432.470 

3.170.000 4.434.000 4.434.000 

300.000 
324.000 

1.000.0000 1.000.000 

1.200.000 2.800.000 2.800.000 

4.482.000 8.140.000 8.140.000 

5.500.000 6.800.000 6.800.000 

5.500.000 8.380.672 8.380.672 
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76 01-3-2 Патни трошоци во странство 73.000.000 115.500.000 115.500.000 
77 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 324.000 84.000 84.000 
78 01-3-2 Печатење и умножување на 

материјали за седници 24.000.000 34.430.000 34.430.000 
79 01-3-2 Набавка на опрема 19.468.000 19.468.000 19.468.000 
80 01-3-2 Средства за потреби на работата на 

Комисијата на СЕВ 6.600.000. 10.000.000 10.000.000 
81 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3.300.000 7.000.000 7.000.000 
82 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 28.000.000 33.000.000 33.000.000 
83 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот 

економски совет 1.218.000 1.518.000 1.518.000 
84 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот 

економски совет 1.007.000 1.007.000 1.007.000 
85 01-3-2 Трошоци на техничките служби на 

Сојузниот извршен совет 400.000 300.000 300.000 
86 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот 

општествен совет за прашања на 
општественото уредување 4.235.000 8.185.000 8.185.000 

87 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот 
совет за меѓународни односи 2.830.000 2.830.000 2.830.000 

88 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот 
совет за стопански развој и економска 
политика 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

89 01-3-2 Трошоци за работа на 
Координациониот одбор за човекова 
средина и прсторно уредување и 
станбени и комунални работи 4.320.000 4.220.000 4.220.000 

90 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на 
СИС за односи со верските заедници 500.000 650.000 650.000 

91 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за 
нуклеарна енергија 389.000 389.000 389.000 

92 01-3-2 Трошоци за работа на 
Југословенската комисија за 

/ 

соработка со УНЕСКО 9.300.000 9.300.000 9.300.000 
93 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет 

за меѓународна програма за геолошка 
корелација * 1.433.000 1.433.000 1.433.000 

94 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет 
за меѓународна хидролошка програма 3.960.000 3.960.000 3.960.000 

95 01-3-2 Членарини на меѓународна 
организација (УНЕСКО) 174.039.000 169.523.000 169.523.000 

96 01-3-2 Стипендии 170.000 170.000 170.000 
97 01-3-2 Уредување и опремување на службени 

станови 3.000.000 15.470.000 15.470.000 
98 01-3-2 Трошоци за работа на 

Југословенската комисија за 
соработка со Меѓународниот фонд на 
Организацијата на обединетите нации 
за помош на децата (УНИЦЕФ) 1.985.000 2.485.00 2.485.000 

99 01-3-2 Придонес на СФРЈ за УНИЦЕФ 55.000.000 57.029.000 57.029.000 
100 01-3-2 Трошоци за работа на 

Југословенската комисија за 
соработка со ООН за исхрана и 
земјоделство (ФАО) 2.000.000 2.417.000 2.417.000 

101 01-3-2 Придонес на СФРЈ на Организацијата 
на обединетите нации за исхрана и 
земјоделство (ФАО) 253.014.000 368.614.000 368.614.00 

102 01-3-2 Трошоци за работа на 
Југословенската комисија за заштита 
од загадување на морето и водите на 

200.000 внатрешните пловни патишта 200.000 — • 

103 01-3-2 Трошоци за работа на 
Кординациониот одбор за наука и 
технологија, образование и култура и 

216.00 216.000 216.000 физичка култура 216.00 216.000 216.000 

104 01-3-2 Трошоци за работа на 
Југословенската комисија за 
соработка со Светската здравствена 

144.000 144.000 144.000 
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105 01-3-2 Средства за финансирање на 
научноистражувачки проекти и 
научни студии 80.000.000 130.000.000 104.564.000 

106 01-3-3 Средства за работа на Фондот на 
солидарност со неврзаните земји и со 
земјите во развој 1.584.000 1.384.000 1.384.000 

107 01-3-3 Средства за работа на 
Меморијалниот центар „Јосип Броз 
Тито" 120.000.000 191.500.951 191.500.951 

108 01-4 Нестопански инвестиции и средства 
за опрема 3.566.000.000 4.566.000.000 4.529.801.349 

Вкупно основна намена 01 4.716.817.000 6.228.528.919 6.166.894.268 

ВКУПНО ГЛАВА 1 4.716.817.000 6.228.528.919 6.166.894.268 

Глава 2. Протокол на 
Сојузниот извршен совет 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

109 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

110 01-2 Средства за материјални трошоци 
111 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
112 01-3-2 Набавка на службена облека 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО ГЛАВА 2 

5.215.000 5.215.000 2.281.984 
132.000 132.000 66.000 

8.000 8.000 4.000 
24.000 24.000 -

5.379.000 5.379.000 2.351.984 

5.379.000 5.379.000 2.351.984 

Глава 3. Служба за 
персонални работи 
Основна намена 01 - Средства зв 
работа на органите на управата 

113 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

114 01-2 Средства за материјални трошоци 
115 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите и 
на располагање и на лицата со 
посебен статус 

Вкупно основна намена 01 

6.073.000 
300.000 

27.535.000 

33.908.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 33.908.000 

10.828.250 
624.684 

61.319.760 

72.772.694 

72.772.694 

10.828.250 
624.684 

61.319.760 

72.772.694 

72.772.694 

116 01-1-1 

117 01-2 
118 01-3-3 

119 01-3-3 

Глава 4. служба на Сојузниот 
извршен совет за одбранбени 
подготовки 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 
Средства за лични доходи на 
работниците 
Средства за материјални трошоци 
Работи во врска со народната 
одбрана 
Средства што за определени потреби 
и се пренесуваат на Југословенската 
Народна армија 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО ГЛАВА 4 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од бб 
до 119) 

18.600.000 
622.000 

13.200.000 

41.983.000 
74.405.000 

74.405.000 

25.656.500 
910.148 

13.200.000 

41.983.000 
81.749.648 

81.749.648 

25.656.500 
910.148 

13.200.000 

41.983.000 
81.749.648 

81.749.648 

4.830.509.000 6.388.430.261 6.323.768.594 
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РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

120 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 32.240.000 56.859.620 56.859.620 

121 01-2 Средства за материјални трошоци 3.300.000 5.558.104 5.558.104 
122 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 22.475.000 35.817.720 35.817.720 
123 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 792.000 792.000 792.000 
124 01-3-2 Трошоци на постапката 720.000 1.060.000 1.060.000 
125 01-3-2 Издавање на „Збирката на одлуки и 

мислења на Уставниот суд на 
Југославија" и Билтенот на 
Уставниот суд на Југославија 1.560.000 2.123.000 2.123.000 

126 01-3-2 Набавка на облека и обувки 30.000 30.000 30.000 
127 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 120.000 2.409.000 2.409.000 
128 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 37.000 37.000 
129 01-3-2 Трошоци за репрезентација 144.000 194.000 194.000 

Вкупно основна намена 01 61.481.000 104.880.444 104.880.444 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 120 
до 129) 61.481.000 104.880.444 104.880.444 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите ва управата 

130 01-1-1 Средства'за лични доходи на 
работниците 40.909.000 60.227.876 60.105.990 

131 01-2 Средства за материјални трошоци 4.420.000 7.271.152 7.270.877 
132 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 18.539.000 32.574.063 32.545.476 
133 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 528.000 528.000 528.000 
134 01-3-2 Издавање на „Збирката на судски 

600.000 одлуки" 600.000 600.000 600.000 
135 01-3-2 Патни трошоци во земјата 240.000 113.000 112.753 
136 01-3-2 Патни трошоци во странство 350.000 190.000 183.083 
137 01-3-2 Преведување на јазиците на народите 

50.000 50.000 и народностите 250.000 50.000 50.000 
138 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и 

проучување на општествените односи 
265.494 и појави 200.000 266.000 265.494 

139 01-3-2 Трошоци на судската постапка 50.000 - -

140 01-3-2 Набавка и дополнување на опремата 1.003.000 493.000 492.711 
141 01-3-2 Текушто одржување на зградата и 

162.262 инвентарот 167.000 167.000 162.262 
142 01-3-2 Трошоци за престој на странски 

160.000 153.583 делегации 440.000 160.000 153.583 
143 01-3-2 Трошоци за репрезентација 120.000 120.000 120.000 
144 01-3-2 Награди и надомести на судии -

58380 поротници 200.000 100.000 58380 
145 01-3-3 Работни во врска со народната 

100.000 одбрана 100.000 - -

Вкупно основна намена 01 68.116.000 102.860.091 102.648.609 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 130 
102.648.609 до 145) 68.116.000 102.860.091 102.648.609 



Страна 1354 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, -8 август 1986 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

146 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 16.296.000 23.414.630 23.414.630 

147 01-2 Средства за материјални трошоци 1.200.000 1.944.248 1.944.248 
148 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

18.291.000 лични примања на функционерите 10.674.000 18.291.000 18.291.000 
149 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 396.000 396.000 396.000 
150 01-3-2 Патни трошоци во странство 962.000 402.000 400.000 
151 01-3-2 Преведување на судски списи од 

50.000 странски и на странски јазици 50.000 — •• 

152 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и 
проучавање на општествените односи 
и појави 50,000 50.000 50.000 

153 01-3-2 Патни трошоци во земјата 156.000 196.000 196.000 
154 01-3-2 Трошоци за престој на странски 

600.000 600.000 600.000 делегации 600.000 600.000 600.000 
155 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 40.000 40.000 
156 01-3-2 Набавка на опрема 100.000 50.000 50.000 
157 01-3-3 Работи во врска со народната 

30.000 одбрана 30.000 — — 

Вкупно основна намена 01 30.554.000 45.383.878 45.381.878 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 146 
до 157) 30.554.000 45.383.878 45.381.878 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

158 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

159 01-2 Средства за материјални трошоци 
160 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 
161 01-3-2 Трошоци на процесна и извршна 

постапка и застапување во земјата 
162 01-3-2 Трошоци за водење на процесна 

постапка во странство и патни 
трошоци 

163 01-3-2 Трошоци за престој на странски 
делегации 

164 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
165 01-3-2 Трошоци за состаноци 
166 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 158 
до 166) 

11.466.000 
900.000 

2.786.000 

90.000 

512.000 

80.000 
10.000 

100.000 

10.000 

15.954.000 

17.799.000 
1.253.856 

5.423.730 

90.000 

562.000 

10.000 
90.000 

25.228.586 

17.799.000 
1.253.856 

5.423.730 

90.000 

562.000 

10.000 
90.000 

25.228.586 

15.954.000 25.228.586 25.228.586 

167 

168 
169 

01-1-1 

01-2 
01-3-1 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

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 

8.633.000 
990.000 

3.876.000 

13.556.300 
1.403.856 

6.786.340 

13.556.300 
1.403.856 

6.786.340 
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170 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 
семејството 264.000 264.000 264.000 

171 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 40.000 160.000 160.000 
172 01-3-2 Трошоци за престој на странски 

делегации 10.000 ... 

173 01-3-2 Набавка на опрема 100.000 - -

174 01-3-2 Трошоци за репрезентација 33.000 33.000 33.000 
175 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 30.000 -

Вкупно основна намена 01 13.976.000 22.203.496 22.203.496 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 167 до 
175) 13.976.000 22.203.496 22.203.496 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

176 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 17.800.000 27.689.700 27.689.700 

177 01-2 Средства за материјални трошоци 600.000 1.194.880 1.194.880 
178 01-3-2 Патни трошоци во земјата 40.000 140.000 140.000 
179 01-3-2 Трошоци за работа на повремените 

членови на советот 70.000 20.000 20.000 
180 01-3-2 Набавка на опрема 100.000 1.008.000 1.008.000 

Вкупно основна намена 01 18.610.000 30.052.580 30.052.580 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 
176 до 180) 18.610.000 30.052.580 30.052.580 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

181 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 1.037.563.000 1.386.865.889 1.386.865.889 

182 01-2 Средства за материјални трошоци 188.144.000 306.133.008 306.133.008 
183 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 56.023.000 74.477.812 74.477.812 
184 01-3-2 Надомести за надворешни 

соработници 1.560.000 421.000 421.000 
185 01-3-2 Надомест за работа, ноќе, во недела и 

во денови на државни празници 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
186 01-3-2 Трошоци за репрезентација 1.920.000 1.920.000 1.920.000 
187 01-3-2 Трошоци за делегации 33.600.000 33.600.000 33.600.000 
188 01-3-2 Трошоци за разграничување со 

соседните земји и за Комисијата за 
кодификација на меѓународното 

4.230.000 право 5.230.000 4.230.000 4.230.000 
189 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци 

9.650.000 на групата на неврзаните земји 9.650.000 9.650.000 9.650.000 
190 01-3-2 Трошоци за учество на домашна 

делегација на Конференцијата за 
9.800.000 европска безбедност и соработка 9.800.000 9.800.000 9.800.000 

191 01-3-2 Експлоатација на опремата за 
67.700.000 радиоврски 67.700.000 67.700.000 67.700.000 

192 01-3-2 Трошоци за привремено сместување 6.700.000 4.700.000 4.700.000 
193 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

земејството 5.500.000 8.500.000 8.500.000 
194 01-3-2 Собирање и обработка на архивска „ 

граѓа 3.696.000 3.696.000 3.696.000 
195 01-3-2 Членарина на меѓународни 

906.056.000 организации 756.056.000 906.056.000 906.056.000 
196 01-3-2 За потребите на доментацијата 100.505.000 100.505.000 100.505.000 
197 01-3-2 Дополнување и заменување на 

111.964.000 опремата 111.964.000 111.964.000 111.964.000 
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198 01-3-3 Стручна обука на кадри за службата 
за врски 650.000 650.000 650.000 

199 01-3-3 Лични и материјални расходи на 
дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 11.579.784.000 11.502.781.087 11.302.781.087 

200 01-3-3 Замена на патни исправи на 
југословенски граѓани во странство 19.200.000 30.481.913 30.481.913 

201 01-3-3 Физичко и техничко обезбедување 31.000.000 31.000.000 31.000.000 
202 01-3-3 За информативната дејност меѓу 

југословенските граѓани на работа и 
престој во странство 20.000.000 14.000.000 14.000.000 

203 01-3-3 Трошоци за репатриација и 
депортација на југословенски граѓани 
од странство 8.800.000 5.000.000 5.000.000 

204 01-3-3 Изработка на публикации и 
документи за надворешната политика 4.867.000 4.867.000 4.867.000 

205 01-3-3 Разни помошта во согласност со 
принципите на меѓународната 
солидарност 3.000.000 

206 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 200.000.000 200.000.000 200.000.000 

207 01-3-3 Стручно образование на кадрите 8.000.000 7.660.000 7.660.000 
208 01-3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето 

на мировните сили на ООН на 
Блискиот Исток 44.000.000 44.000.000 44.000.000 

209 01-3-3 Средства за научноистраживачка 
работа 120.000.000 120.000.000 120.000.000 

Вкупно основна намена 01 14.439.112.000 14.994.858.709 14.794.858.709 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции од 
181 до 209) 14.439.112.000 14.994.858.709 14.794.858.709 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Основна намена 02 - Народна 
одбрана и општествена самозаштита 

210 02-1-1 Средства за Југословенската народна 
армија во текуштата година 

211 02-1-2 Средства за покривање на расходите 
за вршење на услуги на корисници 
надвор од Југословенската народна 
армија 

Вкупно основна намена 02 

388.481.500.000 456.746.800.000 456.746.800.000 

2.862.500.000 2.862.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 
210 до 211) 

2.862.408.778 

391.344.000.000 459.609.300.000 459.609.208.778 

391.344.000.000 459.609.300.000 459.609.208.778 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

212 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 2.003.000.000 3.177.059.611 3.177.059.611 

213 01-2 Средства за материјални трошоци 210.000.000 420.000.000 420.000.000 
214 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 1.600.000 2.281.244 2.281.244 
215 01-3-2 За определени потреби 1.350.000.000 1.118.900.000 1.118.900.000 
216 01-3-2 Набавка на облека и обувки 30.000.000 77.000.000 77.000.000 
217 01-3-2 Школување на кадри 16.000.000 17.000.000 17.000.000 
218 01-3-2 Здравствена превентива, 

осигурување на работниците и 
еднократна помош според член 37 од 
Законот за вршење на внатрешните 
работи од надлежност на сојузните 
органи на управата 1.620.000 3.320.000 3.320.000 
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219 01-3-2 Трошоци за одржување на згради 15.600.000 56.100.000 56.100.000 
220 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 8.500.000 3.500.000 3.500.000 
221 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 16.800.000 9.500.000 9.500.000 
222 01-3-2 Надомест за повремени, привремени 

и други работи 2.280.000 9.580.000 9.580.000 
223 01-3-2 Трошоци на Центарот за образование 

на работниците 4.900.000 - -

224 01-3-2 Надомест за ноќна работа 2.640.000 15.440.000 15.440.000 
225 01-3-2 Обврски според член 43. од Законот 

за вршење на внатрешните работи од 
надлежноста на сојузните органи на 
управата 28.000.000 28.000.000 28.000.000 

226 01-3-3 Трошоци на транзитно-приватниот 
центар за бегалци 6.000.000 2.000.000 2.000.000 

227 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 22.000.000 9.000.000 9.000.000 

228 01-3-3 Средства за работа на Институтот за 
безбедност и општествена 
самозаштита 96.500.000 121.600.000 121.600.000 

229 01-3-3 Средства за трошоци на Институтот -

за безбедност во врска до давањето 
услуги на странски служби и на трети 
лица во земјата 120.000.000 100.000.000 100.000.000 

230 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата 75.000.000 15.000.000 15.000.000 

Вкупно основна намена 01 4.010.540.000 5.185.280.855 5.185.280.855 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 
212 до 230) 4.010.540.000 5.185.280.855 5.185.280.855 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

231 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 153.200.000 235.138.114 235.138.114 

232 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 
на сојузните органи и организации 239.900.000 269.900.000 269.146.867 

233 01-2 Средства за материјални трошоци 15.080.000 17.080.000 17.080.000 
234 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 1.300.000 2.300.185 2.300.185 
235 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 528.000 1.168.000 1.168.000 
236 01-3-2 Патни трошоци во странство 7.200.000 8.700.000 8.700.000 
237 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 6.275.000 8.775.000 8.775.000 
238 01-3-2 Курсни разлики 123.996.000 - -

239 01-3-2 Соработка со меѓународни 
финансиски организации 470.000 790.000 790.000 

240 01-3-2 Обврски спрема САП Косово за 
покривање на разликите во каматата 
за земените меѓународни кредити 90.000.000 90.000.000 90.000.000 

241 01-3-2 За определени потреби 7.334.000 3.514.000 3.514.000 
242 01-3-2 Средства за усогласување на личните 

2.582.000.000 доходи во органите на федерацијата 2.582.000.000 - • 

243 01-3-3 Надомест за национализиран имот во 
земјата 4.500.000 4.500.000 1.207.198 

244 01-3-3 Надомест и провизија на Службата за 
општествено книговодство 17.300.000 25.113.554 25.113.554 

245 01-3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на 
Етиопија 40.000 40.000 40.000 

246 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 65.000 65.000 19.148 

Вкупно основна намена 01 3.249.188.000 667.083.853 662.992.066 
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Основна намена 04 - Трансферни средства 
иа други општествено политички заедници 

247 04-2 Дополнителни средства на 
Социјалистичка Република Босна и 

15.802.400.000 Херцеговина 14.311.000.000 15.802.400.000 15.802.400.000 
248 04-2 Дополнителни средства на 

Социјалистичка Републица 
7.202.560.000 Македонија 6.522.900.000 7.202.560.000 7.202.560.000 

249 04-2 Дополнителни средства на 
Социјалистичка Република Црна Гора 5.382.100.000 5.943. 040.000 5.943.040.000 

04-2 Дополнителни средства на 
Социјалистичка Автономна Покраина 

250 Косово 23.412.200.000 29.964.000.000 29.964.000.000 
251 04-2 Модернизација на Секретаријатот за 

1.050.000.000 внатрешни работи на Косово 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 

Вкупно основна намена 04 50.678.200.000 59.962.000.000 59.962.000.000 

Основна намена 05 - Обврски во 
финансирањето на општествените 
дејности 

252 05-9 Дополнителни наменски средства на 
Заедницата за пензиско и инвалидско 
осигурање на Социјалистичка 
Република Црна Гора за покривање 
на дефицитот во Фондот на 
пензиското и инвалидското 
осигурување 1.238.400.000 1.144.260.682 1.144.260.682 

253 05-9 Средства за бенифицирани пензии на 
воените лица во смисла на одредбите 
на Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 6.000.000.000 6.000.000.000. 6.000.000.000 

254 05-9 Средства за валоризација на воените 
пензии 5.257.000.000 8.255.000.000 8.255.000.000 

255 05-9 Дополнителни наменски средства за 
покривање на дефицитот во фондот 
на пензиского осигурување на воените 
лица 17.277.000.000 17.277.000.000. 17.277.000.000 

256 05-9 Ненамирени обврски од поранешните 
757.000.000 години 757.000.000 757.000.000 757.000.000 

Вкупно основна намена 05 30.529.400.000 33.433.260.682 33.433.260.682 

Основна намена 06 - Други 
општествени потреби 

257 06-11 Надомест за покривање на трошоците 
на Службата за општествено 
книговодство за работи на 
евиденцијата, работи на контролата и 
информативно-аналитички работи 282.000.000 352.000.000 352.000.000 

258 06-12 Средства за материјални резерви 8.600.000.000 8.600.000.000 8.600.000.000 

Вкупно основна намена 06 8.882.000.000 8.952.000.000 8.952.000.000 

Основна намена 07 - Средства за 
резерви на федерациајта 

259 07-1 Издвојување во постојаната резерва 
на федерацијата 192.300.000 192.300.000 192.300.000 

260 07-2 Текушта буџетска резерва 220.000.000 1.004.609.023 795.159.294 

Вкупно основна намена 07 412.300.000 1.196.909.023 987.459.294 

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

261 08-4-2 Обврски во странски заеми и за 
национализиран странски имот 120.000.000 95.793.041 95.793.041 

262 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за 
отплата на странскиот заем за 
хидроенергетскиот систем 
„Ибр-Лепенац" 898.900.000 1.016.230.404 1.016.230.404 
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263 08-4-2 Отплата на кредитот за Народната 
банка на Југославија во врска со 
финансирањето на обврските на 

446.600.000 446.600.000 федерацијата за 1979 година 446.600.000 446.600.000 446.600.000 
264 08-4-2 Средства за покривање на курсните 

2.240.222.877 разлики од поранешните години 1.401.600.000 2.240.222.877 2.240.222.877 
265 08-4-2 Средства за отплата на 

меѓународните кредити за 
сообраќајници за територија на СР 

580.194.000 Црна Гора 752.100.000 580.194.000 580.194.000 
266 08-4-2 Придонес на Меѓународното 

156.000.000 здружение за развој (ИДА) 29.000.000 156.000.000 156.000.000 
267 08-4-2 Членски влог на СФРЈ за 

235.51^.077 Интерамериканската банка 461.300.000 235.51^.077 235.519.077 
268 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во 

Африканската банка за развој 199.600.000 23.058.168 23.058.168 
269 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на 

Меѓународната банка за обнова и 
развој 395.400.000 1.055.600.000 1.055.600.000 

270 08-4-2 Посебно зголемување на влогот на 
СФРЈ во капиталот на 
Меѓународната банка за обнова и 
развој 811.500.000 • -

271 08-4-2 III пополнување на средствата на 
160.144.680 Африканскиот фонд за развој 160.200.000 160.144.680 160.144.680 

272 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во заедничкиот 
фонд за примарни производи 68.600.000 - -

Вкупно основна намена 08 5.744.800.000 6.009.362.247 6.009.362.247 

ВКУПНО ГЛАВА 1 99.495.888.000 110.220.615.805 110.007.074.289 

Глава 2. Сојузен девизен 
инспекторат 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

273 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 155.400.000 211.380.614 211.380.614 

274 01-2 Средства за материјални трошоци 9.360.000 10.260.000 10.260.000 
275 01-3-2 Надомест за работа на хонорарни 

соработници во девизните 
инспекторати на републиките 30.000 30.000 30.000 

276 01-3-2 Патни трошоци на девизните 
инспекторати во земјата 4.896.000 5.196.000 5.196.000 

277 01-3-2 Закупи и одржување на деловните 
простории 4.925.000 5.225.000 5.225.000 

278 01-3-2 Патни трошоци во странство ' 2.000.000 500.000 500.000 
279 01-3-2 Набавка на опрема 600.000 600.000 600.000 
280 01-3-2 Трошоци за репрезентација 10.000 10.000 10.000 
281 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 42.000 42.000 42.000 

Вкупно основна намена 01 177.263.000 233.243.614 233.243.614 

ВКУПНО ГЛАВА 2 177.263.000 233.243.614 233.243.614 

ВКУПНО РАЗДЕО 14 (позиции 231 
до 281) 99.673.151.000 110.453.859.419 110.240.317.903 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

282 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 132.121.000 192.022.946 192.022.946 

283 01-2 Средства за материјални трошоци 9.500.000 14.453.868 14.453.868 
284 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 
_ . _ _ 

1.348.000 2.327.098 2.327.098 
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285 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 
семејството 396.000 560.844 560.844 

286 01-3-2 Изработка на билтени и други 
материјали и обрасци за 
спроведување на 
надворешно-трговскиот и девизниот 
режим 168.000 18.000 -

287 01-3-2 Трошоци за странски и домашни 
делегации 6.250.000 8.976.000 8.976.000 

288 01-3-2 Надомест за преведување од странски 
језици на разни стручни материјални 
и странски публикации 120.000 20.000 -

289 01-3-2 Набавка на облека и обувки 39.000 39.000 39.000 
290 01-3-2 Чланарина на меѓународни 

организации 112.089.000 105.089.000 105.089.000 
291 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 805.000 805.000 805.000 
292 01-3-2 Трошоци на програмата за 

усовршување на работниците 200.000 100.000 -

293 01-3-3 Работа во врска со народната одбрана 203.000 203.000 203.000 

Вкупно основна намена 01 263.239.000 324.614.756 324.476.756 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 282 
до 293) 263.239.000 324.614.756 324.476.756 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И 
ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

294 01-1-1 Средства за лични доходи на 
"работниците 

295 01-2 Средства за материјални трошоци 
296 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционарите 
297 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 
298 01-3-2 Патни трошоци во странство 
299 01-3-2 Трошоци на меѓународната соработка 
300 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
301 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 
302 01-3-2 Членарина на меѓународни 

организации 
303 01*3-2 Средства за финансирање на 

трошоците во врска со анализата и 
прогнозата на стопанските движења 

304 01-3-2 Набавка на опрема 
305 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО ГЛАВА 1 

66.625.000 104.057.276 104.057.276 
5.850.000 8.861.740 8.541.740 

1.327.000 2.303.602 2.303.602 

600.000 395:000 395.000 
500.000 440.000 440.000 
470.000 120.000 120.000 

1.200.000 800.000 800.000 
60.000 - -

17.921.000 22.967.000 22.967.000 

9.800.000 
200.000 

96.000 

104.649,000 

104.649.000 

9.850.000 

149.794.618 

149.794.618 

9.850.000 

149.474.618 

149.474.618 

Глава 2. Сојузен пазарен 
инспекторат 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

306 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

307 01-2 Средства за материјални трошоци 
308 01-3-2 Надомест за продолжена работа и 

работа во денови на државни 
празници 

80.076.000 
4.000.000 

300.000 

129.682.000 
5.043.584 

550.000 

129.682.000 
5.043.584 

550.000 
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309 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 - -

310 01-3-2 Надомест на овластени организации и 
стручни лица за вршеше контрола на 
квалитетот на производите што се 
увезуваат 1.350.000 50.000 50.000 

311 01-3-2' Трошоци за контрола на квалитетот 1.200.000 1.450.000 1.450:000 
312 01-3-2 Закупи 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
313 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 - -

314 01-3-2 Надомест за вештачење и експертиза 900.000 500.000 500.000 
315 01-3-2 Набавка на опрема 380.000 530.000 530.000 
316 01-3-2 Набавка на стручни публикации 450.000 220.000 220.000 
317 01-3-2 Патни трошоци на пазарните 

инспектори во земјата 5.600.000 6.350,000 6.350.000 
318 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 12.000 12.000 
319 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 200.000 200.000 200.000 
320 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 650.000 950.000 950.000 

Вкупно основна намена 01 97.188.000 147.537.584 147.537.584 

ВКУПНО ГЛАВА 2 97.188.000 147.537.584 147.537.584 

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

321 01-1-1 Средства за лични доходи на 

01-2 
работниците 125.874.000 155.737.000 155.737.000 

322 01-2 Средства за материјални трошоци 10.638.000 18.504.400 18.504.400 
323 01-3-2 Патни трошоци во земјата и 

странство 2.860.000 4.010.000 4.010.000 
324 01-3-2 Трошоци за репрезентација 43.000 43.000 43.000 
325 01-3-2 Студии, анализи и списанија 720.000 720.000 720.000 
326 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 

и набавка на опрема 1.140.000 1.940.000 1.940.000 
327 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејстото 980.000 980.000 652.000 
328 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана • 106.000 106.000 106.000 

Вкупно основна намена 01 142.361.000 182.040.400 181.712.400 

ВКУПНО ГЛАВА 3 142.361.000 182.040.400 181.712.400 

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

329 01-1-1 Средства за лично доходи на 
работниците 56.868.000 56.868.000 51.900.000 

330 01-2 Средства за материјални трошоци 2.500.000 7.220.296 7.220.296 
331 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 120.000 - -

332 01-3-2 Набавка на опрема 204.000 4.500.000 4.500.000 
333 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на 

совети 4.160.000 200.000 200.000 
334 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со 

органите на заедницата за цени на 
републиките и покраините 120.000 - -

335 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали 
во врска со разработката на 

120.000 претстојните подзаконски прописи 120.000 - -

336 01-3-2 Преведување на јазиците на народите 
60.000 и народностите 60.000 - -

337 01-3-3 Работи во века со народната одбрана 60.000 - -

Вкупно основна намена 01 64.212.000 68.788.296 63.820.296 

ВКУПНО ГЛАВА 4 64.212.000 68.788.296 63.820.296 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 294 
до 337) 408.410.000 548.160.898 542.544.898 

> | * I 
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РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПРАВОСУДСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 0! - Средства за 
работа на органите на управата 

338 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 45.484.000 69.721.953 69.721.953 

339 01-2 Средства за материјални трошоци 2.080.00 4.729.441 4.729.441 
340 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 1.360.000 2.348.638 2.348.638 
341 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 132.000 132.000 132.000 
342 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 2.600.000 2.000.000 2.000.000 
343 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 1.330.000 1.330.000 
344 01-3-2 Преведување од странски јазици на 

28.000 замолници и документи 28.000 - -

345 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни 
82.000 трошоци 82.000 - -

346 01-3-2 Трошоци во врска со изработка на 
пописи 360.000 825.000 825.000 

347 01-3-2 Трошоци за работата, на 
Координациониот одбор з а ' 

90.000 30.000 30.000 имотноправни односи 90.000 30.000 30.000 
348 01-3-2 За определени потреби 80.000.000 77.860.000 77.860.000 
349 01-3-3 Учество во финансирањето на 

меѓународни состаноци и други 
потфати 144.000 

350 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 41.000 6.000 6.000 

Вкупна основна намена 01 132.901.000 158.983.032 158.983.032 

ВКУПНО ГЛАВА 1 132.901.000 158.983.032 158.983.032 

Глава 2. Завод за 
унапредување на сојузната 
управа 

Основна намена 0! • Средства за 
работа на органите на управата 

351 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 12.474.000 

352 01-2 Средства за материјални трошоци 430.000 
353 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 132.000 
354 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
355 01-3-2 Набавка на стручна литература 12.000 
356 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и 

сојузните организации 100.000 
357 01-3-2 Трошоци за издавање билтен на 

Заводот 165.000 
358 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и 

студии 20.000 
359 01-3-2 Членарина на меѓународни 

организации 995.000 

Вкупно основна намена 01 14.378.000 

18.827.000 
911.416 

132.000 
70.000 
11.456 

54.000 

20.005.872 

18.827.000 
911.416 

132.00 
70.000 
11.456 

54.000 

20.005.872 

ВКУПНО ГЛАВА 2 14.378.000 20.005.872 20.005.872 

• I 
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Глава 3. Завод за 
информатика на сојузните 
органи 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

360 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 43.308.000 62.508.037 62.508.037 

361 01-2 Средства за материјални трошоци 4.820.000 7.193.420 7.193.420 
362 01-3-2 Патни трошоци во странство 235.000 89.851 89.851 
363 01-3-2 Набавка на стручна литература 605.000 605.000 605.000 
364 01-3-2 Материјални трошоци во врска со 

издавање и чување на 
документационен и информационен 
материјал 240.000 240.000 230.000 

365 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот 
сметач 2.000.000 2.040.000 2.040.000 

366 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на 
240.000 информациониот систем 240.000 - -

367 01-3-2 Набавка на опрема 2.663.000 1.059.202 1.059.202 
368 01-3-2 Специјализација - стручно 

усовршување во странство 300.000 212.982 212.982 

Вкупно основна намена 01 54.411.000 73.948.492 73.938.492 

ВКУПНО ГЛАВА 3 54.411 .ООО 73.948.492 73.938.492 

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

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

369 01-3-2 Средства за извршување на 
програмата за работа на Институтот 
за споредбено право 7.390.000 7.390.000 

370 01-3-2 Надомест на здравствените установи 
за давање услуги на работниците во 
сојузните органи 1.900.000 1.900.000 

371 01-3-2 Средства за извршување на 
програмата за работа на Музејот на 
револуцијата на народите и 
народностите на Југославија 28.000.000 32.713.090 

372 01-3-2 Средства за наградата АВНОЈ 6.000.000 6.000.000 
373 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната 

уметност „Моша Пијаде" 4.000.000 4.000.000 
374 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по 

предметите со предметите со ликот 
на Јосип Броз Тито 250.000 56.000 

375 01-3-2 Наградата „Едвард Кардељ'* 1.000.000 1.000.000 

Вкупно основна намена 01 48.540.000 53.059.090 

7.390.000 

1.900.000 

32.713.090 
6.000.000 

4.000.000 

56.000 
1.000.000 

53.059.090 

ВКУПНО ГЛАВА 4 48.540.000 53.059.090 53.059.090 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 338 
до 375) 250.230.000 305.996.486 305.986.486 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 01 - Средства за работа 
на органите на управата 

376 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

377 01-2 Средства за материјални трошоци 
378 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 

84.300.000 
3.693.000 

1.360.000 

129.867.262 
6.112.000 

1.360.000 

129.867.262 
6.112.000 

1.257.754 

I 
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379 01-3-2 Претплата за печат, списанија и 
публикации 1.900.000 1.900.000 1.900.000 

380 01-3-2 Трошоци за престој на странски 
новинари и публицисти 5.900.000 5.900.000 5.900.000 

381 01-3-2 Државни посети на странски 
новинари и придружба 1.796.000 1.796.000 1.796.000 

382 01-3-2 Школување на новинари од 
неврзаните земји 6.720.000 6.720.000 6.720.000 

383 01-3-2 Издавање билтен и трошоци за 
одржување на конференции за печат и 
издавачка дејност врзана за работата 
на Сојузниот извршен совет 3.480.000 4.426.000 4.426.000 

384 01-3-2 Извршување на програмата на 
меѓународните врски на Сојузот на 
новинарите на Југославија 1.920.000 1.920.000 1.920.000 

385 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на 
општествениот систем за 
информирање на СФРЈ 300.000 850.000 850.000 

386 01-3-2 Трошоци за соработка на 
мултилатерален план во областа на 
информирањето меѓу неврзаните 

250.000 земји 250.000 250.000 250.000 
387 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 79.000 79.000 79.000 
388 01-3-3 Издавачка дејност, актуелни пишани 

информации, откуп на изданија за 
Југославија на странски јазици, 
информативно-документарни 
филмови, фото информации, изложби, 
посебни акции, оперативен фонд при 
Секретаријатот и трошоци за 
транспорт на 
информатино-пропагандниот 

45.586.000 материјал 45.586.000 46.384.000 46.384.000 
389 01-3-3 Откуп на периодични публикации 

90.202.000 наменети на странство 91.000.000 90.202.000 90.202.000 
390 01-3-3 Радио-програма за странство 182.000.000 276.596.566 276.596.566 
391 01-3-3 Радио-емисии, репортажи и ТВ 

стории за странство 2.160.000 2.160.000 2.160.000 
392 01-3-3 Новинско-агенциски услуги 424.450.000 821.253.235 821.253.235 
393 01-3-3 Трошоци за изработка на „Филмских 

новости*' 39.304.000 54.804.000 54.804.000 
394 01-3-3 Информативно-пропагандна и 

културно-забавна дејност наменета на 
наши работници и иселеници во 
странство 24.000.000 24.000.000 24.000.000 

395 01-3-3 Информирање на странската јавност 
19.200.000 « 19.200.000 19.200.000 преку радиото и телевизијата 19.200.000 « 19.200.000 19.200.000 

396 01-3-3 Меѓународен пресцентар во Белград 16.900.000 35.004.000 35.004.000 
397 01.3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 15.600.000 14.600.000 14.600.000 
398 01-3-3 Општонародна одбрана и 

општествена самозаштита во 
системот за јавно информирање 22.100.000 22.100.000 22.100.000 

399 01-3-3 Општонародна одбрана и 
општествена самозаштита во 
системот за јавно информирање 200.000.000 513.900.000 513.900.000 

400 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на 
Службата за одбранбени подготовки 
на Радио Југославија 8,900.000 10.535.000 10,535.000 

401 01-3-3 Редовни трошоци за одржување на 
Службата за одбранбени подготовки 
на Новинската агенција ТАНЈУГ 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Вкупно основна намена 01 1.205.898.000 2.094.919.063 2.094.816.817 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 376 
до 401) 1.205.898.000 2.095.919.063 2.094.816.817 

V I 
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РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

402 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 78.792.000 117.299.860 117.299.860 

403 01-2 Средства за материјални трошоци 4.000.000 9.201.960 9.201.960 
404 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 1.248.000 2.172.680 2.163.727 
405 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 

во земјата 1.250.000 1.200.000 1.200.000 
406 01-3-2 Патни трошоци во странство 3.000.000 5.041.387 5.041.387 
407 01-3-2 Надомести за работа на членови на 

комисии и соработници 200.000 100.000 100.000 
408 01-3-2 Трошоци за одржување седници на 

Комитетот 420.000 420.000 420.000 
409 01-3-2 Членарина на меѓународни 

организации 146.400.000 144.550.000 143.950.000 
410 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 1.158.000 1.758.000 1.758.000 
411 01-3-2 Трошоци за реализација на 

Програмата за работа на Комисијата 
на СИС за нуклеарна енергија 504.000 304.000 304.000 

412 01-3-2 Изработка на студии и анализи 300.000 • -

413 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 360.000 260.000 260.000 

Вкупно оновна намена 01 237.632.000 282.307.887 281.698.934 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 402 
до 413) 237.632.000 282.307.887 281.698.934 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
Основна намена 01 * Средства за 
работа на органите на управата 

414 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

415 01-2 Средства за материјални трошоци 
416 01-2 Средства за материјални трошкоци 

на граничните станици 
417 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 
418 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 

во водостопанството 
419 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата 

за заштита на растенијата 
420 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата 

за заштита на добитокот 
421 01-3-2 Надомест за работа на членови на 

посебни комисии 
422 01-3-2 Примена на мерки во граничниот 

појас во областа на ветеринарството 
и заштита на растенијата 

423 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 
во земјоделството и шумарството 

424 01-3-2 Трошоци за одржување седници на 
комитетот 

425 01*3-2 За одржување семинари, курсеви и 
подготвување прописи од областа на 
ветеринарството и заштита на 
растенијата 

426 01-3-2 Надомести на надворешните 
соработници во областа на заштитата 
на растенијата на граничните 
премини 

427 01-3-2 За следење на движењето на 
карантински болести и штетници во 
областа на заштитата на растенијата 

230.445.000 
5.850.000 

309.731.000 
9.721.248 

309.731.000 
9.721.248 

22.000.000 19.500.000 19.500.000 

1.318.000 2.438.000 2.438.000 

1.080.000 1.080.000 1.080.000 

216.000 266.000 266.000 

84.000 84.000 68.000 

504.000 504.000 504.000 

4.080.000 3.430.000 1.000.000 

3.120.000 3.120.000 3.120.000 

720.000 1.220.000 1.220.000 

2.400.000 2.400.000 2.400.000 

480.000 30.000 30.000 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 

I 
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428 01-3-2 Членарина на меѓународни 
организации 8.224.000 8.874.000 8.874.000 

429 01-3-2 Надомест за работа подолга од 
полното работно време во областа на 
ветеринарството на граничните 
премини 300.000 100.000 100.000 

430 01-3-2 Надомест за работа подолга од 
полното работно време во областа на 
заштитата на растенијата на 
гранични премини 450.000 250.000 250.000 

431 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти 
и одобрување за воведување во 
производство семе на посадочен 
материјал 4.200.000 4.200.000 4.200.000 

432 01-3-2 Надомест на надворешни 
соработници за вршење на 
ветеринарска контрола на границата 500.000 250.000 250.000 

433 01-3-2 За проверка и примена на нови 
технологии и техники во 
земјоделството и шумарството во 
согласност со политиката на 
економскиот развој во 1985 година 3.300.000 3.000.000 3.000.000 

434 01-3-2 Обработување и печатење упатства за 
спроведување на прописи и мерки од 
надлежност на федерацијата 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

435 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, 
советувања, симпозиуми и конгреси 
заради унапредување на 
земјоделството 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

436 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување 
соработка со земјите со кои постојат 
меѓудржавни комитети и комисии, а 
посебно со земјите во развој 960.000 960.000 960.000 

437 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 670.000 670.000 670.000 
438 01-3-2 Трошоци за утврдување на 

однесувањето на активни супстанции 
на пестициди 600.000 200.000 

439 01-3-2 Трошоци на работа на комисии на 
работните тела на комитетот 720.000 720.000 720.000 

440 • 01-3-2 Дијагностика на вирусни заболувања 480.000 180.000 180.000 
441 01-3-2 Доработка на интегрални мерки за 

заштита на растенијата и воведување 
на непестицидни мерки за сузбивање 
на растителни болести и штетници 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

442 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 
семјството 473.000 773.000 773.000 

443 01-3-2 Учество во изработката на 
иницијативна прогахма за утврдување 
на причинители и преземање мерки за 
санација на масовно сушење на 
поважни видови дрвја 660.000 660.000 600.000 

444 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови 
на државни празници во областа на 
ветеринарството на граничните 
премини 600.000 1.100.000 1.100.000 

445 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на 
Сојузниот комитет за земјоделство за 

> 

аграрна политика 1.900.000 1.400.000 1.400.000 
446 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во време 

на државни празници во областа на 
заштитата на растенијата на 
граничните премини 600.000 1.200.000 1.200.000 

447 01-3-2 Трошоци на инспекцијата на 
Комитетот во врска со преглед на 
извозните кланици 500.000 500.000 500.000 

448 01-3-2 Трошоци за одржување и користење 
на авиони за гаснење на шумски 
пожари 400.000.000 400.000.000 400.000.000 

449 01-3-2 Учество во изработката на 
прирачникот „Пестицидите во 
стопанството и шумарството на 
Југославија" 300.000 300.000 300.000 
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450 01-3-2 Трошовн за одржување на деловните 
700.000 700.000 700.000 простории на граничните станици 700.000 700.000 700.000 

451 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Вкупно основна намена 01 705.334.000 786.461.248 783.755.248 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 414 
до 451) 705.334.000 786.461.248 783.755.248 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

452 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 81.869.000 123.785.934 123.785.934 

453 01-2 Средства за материјални трошоци 7.761.000 10.384.278 10.384.278 
454 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 1.289.000 2.240.876 2.240.876 
455 01-3-2 Изработка на технички прописи 1.000.000 1.000.000 513.000 
456 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 960.000 1.160.000 1.159.800 
457 01-3-2 Патни трошоци во странство 4.000.000 7.600.000 7.600.000 
458 01-3-2 Надомест за работа на членови на 

комисии и надворешни соработници 360.000 360.000 360.000 
459 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во 

сообраќајот 2.000.000 3.300.000 3.300.000 
460 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 200.000 1.800.000 1.715.000 
461 01-3-2 Членарини на меѓународни « 

127.472.300 организации 137.000.000 127.500.000 127.472.300 
462 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на 

Југорегистар за работи од интерес за 
федерацијата 3.720.000 3.720.000 3.720.000 

463 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 
семејството 800.000 800.000 800.000 

464 01-3-2 Средства за определени потреби 450.000 450.000 280.000 
465 01-3-2 Трошоци на седници на Комитетот 360.000 760.000 760.000 
466 01-3-2 Надомести за пензиско и здравствено 

осигурување на југословенските 
граѓани привремено вработени во 
Секретаријатот на Дунавската 
комисија 650.000 650.000 610.000 

467 01-3-2 Одржување на редовен воздушен 
сообраќај Белград-Тирана и обратно 20.800.000 20.800.000 20.800.000 

468 01-3-2 Одржување на редовен воздушен 
сообраќај Белград-Малта и обратно 21.500.000 21.500.000 21.500.000 

469 01-3-2 Одржување на редовен воздушен 
сообраќај Белград-Кипар и обратно 21.800.000 21.800.000 21.800.000 

470 01-3-2 Надомест за работа на аеродроми за 
потребите на безбедноста во 
воздушниот сообраќај 21.800.000 21.800.000 21.800.000 

471 01-3-3 За безбедност на пловидбата во 
поморскиот сообраќај 150.000.000 180.000.000 180.000.000 

472 01-3-3 За безбедност на пловидбата во 
речниот сообраќај 200.000.000 280.000.000 280.000.000 

473 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 420.000 420.000 420.000 

474 01-3-3 Средства за работа на 
Геомагнетскиот институт на работи 
од интерес за федерацијата 40.000.000 64.732.046 64.732.046 

475 01-3-3 Средства за покривање на обврските 
за повластено возење во патничкиот 
сообраќај 260.000.000 360.000.000 339.151.002 

Вкупно основна намена 01 978.739.000 1.256.563.134 1.234.904.236 

ВКУПНО ГЛАВА 1. 978.739.000 1.256.563.134 1.234.904.236 

* * , 1 
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Глава 2. Сојузна управа за 
контрола на летањето 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

476 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 1.102.961.000 1.718.010.622 1.718.010.622 

477 01-2 Средства за материјални трошоци 10.400.000 18.019.218 17.930.050 
478 01-3-2 Трошоци на погонот 250.000.000 366.288.000 357.176.375 
479 01-3-2 Закупи 6.187.000 3.347.000 3.342.764 
480 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 50.400.000 54.940.000 54.938.602 
481 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови 

на државни празници 45.000.000 59.000.000 56.130.480 
482 01-3-2 Надомест на надворешни — 

соработници 240.000 -

483 01-3-2 Трошоци за користење на возила 26.000.000 26.500.000 25.871.297 
484 01-3-2 Трошоци на осигурување 16.600.000 22.600.000 22.597.470 
485 01-3-2 Патни трошоци во земјата 32.000.000 42.000.000 38.013.315 
486 01-3-2 Трошоци на печатницата 1.440.000 3.000.000 2.776.930 
487 01-3-2 Набавка на облека и обувки 23.760.000 23.760.000 23.754.100 
488 01-3-2 Трошоци на банкарска провизија 10.000.000 18.000.000 17.997.902 
489 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.950.000 4.250.000 4.216.255 
490 01-3-2 Членарина на меѓународни и други 

организации 2.100.000 110.000 109.472 
491 01-3-2 Набавка на средства за заштита при 

работата 2.400.000 4.400.000 4.333.368 
492 01-3-2 Дополнение на инвентарот 4.320.000 9.220.000 8.642.134 
493 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски 

трошоци 90.000.000 112.000.000 111.646.081 
494 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 11.956.000 14.398.000 13.247.370 
495 01-3-2 Лекарски прегледи на контролорите, 

на летачите, на техничарите и 
возачите 3.960.000 5.560.000 4.709.096 

496 01-3-2 Набавка на учила и учебници за обука 720.000 420.000 408.008 
497 01-3-2 Трошоци на репрезентација 63.000 160.000 133.761 
498 01-3-2 Трошоци на реамбулација на 

воздухопловни карти 6.500.000 6.500.000 5.829.097 
499 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според 

воените прописи 5.719.000 6.219.000 6.199.091 
500 01-3-3 Трошоци во врска со народната 

одбрана 300.000 300.000 237.839 

Вкупно основна намена 01 1.704.973.000 2.519.001.840 2.498.251.479 

ВКУПНО ГЛАВА 2 1.704.973.000 2.519.001.840 2.498.251.479 

Глава 3. Сојузна управа за 
радио-врски 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

501 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 62.263.000 92.246.219 92.246.219 

502 01-2 Средства за материјални трошоци 1.750.000 2.815.914 2.815.914 
503 01-3-2 Надомест за ноќна работа 48.000 - -

504 01-3-2 Одржување на контра^но-мерните 
центри 1.000.000 1.282.000 1.282.000 

505 01-3-2 Осигурување на имотот 4.200.000 3.600.000 3.600.000 
506 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 360.000 260.000 260.000 
507 01-3-2 Трошоци на возниот парк 2.000.000 2.600.000 2.600.000 
508 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1.300.000 1.900.000 1.900.000 
509 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.000.000 7.359.755 7.359.755 
510 01-3-2 Набавка на облека и обувки 60.000 60.000 60.000 
511 01-3-2 Изработка на стручно-технички 

прописи, упатства и елаборати 24.000 - -

1 . У 9 
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512 01-3-2 Информационо-документациона 
обработка на податоци 1.200.000 2.000.000 2.000.000 

513 01-3-2 Трошоци на текушто и инвестиционо 
одржување на 1/6 од деловниот 
простор во КМС Риека 480.000 661.704 661.704 

514 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски 
трошоци 1.500.000 2.130.000 2.130.000 

515 01-3-2 Адаптација на простории за 
840.000 сместување на сметачка опрема 840.000 - -

516 01-3-2 Обврски спрема Меѓународната унија 
за телекомуникации и други плаќања 2.200.000 2.401.730 2.401.730 

517 01-3-2 Средства за материјални трошоци на 
контролно-мерните центри 1.200.000 1.350.000 1.350.000 

518 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од 
750.000 семејството 750.000 750.000 750.000 

519 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 102.000 102.000 102.000 

Вкупно основна намена 01 82.277.000 121.519.322 121.519.322 

ВКУПНО ГЛАВА 3 82.277.000 121.519.322 121.519.322 

Глава 4. Сојузнени 
воздухопловен инспекторат 

Основна намена 0 ! - Средства за 
работа на органите на управата 

520 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 44.509.000 66.047.642 66.047.642 

521 01-2 Средства за материјални трошоци 4.533.000 6.021.638 6.021.638 
522 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и 

автомобили 4.320.000 5.522.300 5.522.300 
523 01-3-2 Набавка на облека и обувки 702.000 830.000 830.000 
524 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 30.000 7.400 7.400 
525 01-3-2 Патни трошоци во странство 2.400.000 2.899.300 2.899.300 
526 01-3-2 Надомест за работа на надворешни 

соработници 60.000 - -

527 01-3-2 Патни трошоци во земјата 3.600.000 4.450.000 4.450.000 
528 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 1.200.000 424.000 424.000 
529 01-3-2 Трошоци за преведување 50.000 - -

530 01-3-2 Трошоци за организирање советувања 22.000 3.000 3.000 
531 01-3-2 Трошоци за стручно образование 48.000 25.700 25.700 
532 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови 

на државни празници 50.000 - -

533 01-3-2 Трошоци за репрезентација 13.000 13.000 13.000 
534 01-3-2 Надомест за превоз на работници на 

работа и од работа 403.000 403.000 403.000 
535 01-3-2 Членарини и котизации 300.000 11.000 11.000 
536 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 22.000 8.300 8.300 

Вкупно основна намена 01 62.262.000 86.666.280 86.666.280 

ВКУПНО ГЛАВА 4. 62.262.000 86.666.280 86.666.280 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 452 
3.983.750.576 до 536) 2.828.251.000 3.983.750.576 3.941.341.317 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

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

537 01-1 Средства за лични доходи на 
132:700.000 работниците 132:700.000 195.376.615 195.376.615 

538 01-2 Средства за материјални трошоци 3.000.000 6.600.000 6.600.000 
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539 01-3-1 Средства за лични доходи и други 
лични примања на функционерите 

540 01-3-2 Патни трошоци во странство 
541 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
542 01-3-2 Патни трошоци на странски 

стручњаци и на домашни што ги 
прдружуваат, трошоци во врска со 
состаноците и преговорите со 
странски делегации, дипломатски и 
други претставници 

543 01-3-2 Надомест за работа на членовите на 
постојани стручни комисии 

544 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на 
Комитетот и неговите тела за 
подготовка на здравството за 
општонародна одбрана 

545 01-3-2 Трошоци за издавње на извештаи на 
инспекцијата на трудиот и на 
санитарната инспекција 

546 01-3-2 Членарини на меѓународни 
организации 

547 01-3-2 Определени работи од областа на 
фармацевтската служба и 
медицинското снабдување од интерес 
за федерацијата што ќе се договараат 
со соодветни стручни институции 

548 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 
549 01-3-2 Надомести на работниците со 

неполно работно време и на 
надворешни соработници 

550 01-3-2 Надомести за работа подолга од 
полното работно време во врска со 
вршењето на санитарен надзор на 
границата 

551 01-3-2 Закуп и одржување на деловни 
простории за граничен санитареен 
надзор 

552 01-3-2 Надомест на службена облека за 
граничните санитарни инспектори 

553 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од 
внесување на заразни болести 

554 01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 
555 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето на 

санитарен надзор на границата 
556 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во 

Југославија 
557 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 
558 01-3-2 Материјално обезбедување и 

сместување на бегалци 
559 01-3-2 Определени работи од областа на 

здравствената заштита од непосреден 
интерес за остварување на функциите 
на федерацијата што ќе се договорат 
со Сојузниот завод за здравствена 
заштита 

560 01-3-2 Трошоци за контрола за загаденоста 
на меѓународните и меѓурепубличките 
води 

561 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската 
работна група за координација на 
работата на сојузните органи врз 
реализацијата на одлуката на 
Светската конфереција на 
Меѓународната година на жените на 
ООН 

562 01-3-2 Обврски на Југославија како членка 
на Светската здравствена 
организација 

563 01-3-2 Трошоци за изработка на 
Југословенската фармакопеја 

1.360.000 
4.080.000 
1.210.000 

840.000 

660.000 

540.000 

120.000 

471.680.000 

575.000 
330.000 

2.160.000 

300.000 

1.740.000 

240.000 

4.680.000 
660.000 

3.120.000 

600.000 
180.000 

11.056.000 

23.500.000 

1.800.000 

2.361.656 
7.180.000 
1.560.000 

840.000 

1.260.000 

850.000 

439.986.000 

575.000 
9.840.000 

2.530.000 

300.000 

3.440.000 

3.340.000 

8.580.000 
660.000 

7.020.000 

600.000 
1.680.000 

11.056.000 

31.500.000 

1.800.000 

2.361.656 
7.180.000 
1.560.000 

840.000 

1.260.000 

850.000 

439.236.000 

575.000 
9.840.000 

2.530.000 

3.440.000 

3.340.000 

8.580.000 
660.000 

7.020.000 

600.000 
1.680.000 

11.056.000 

31.500.000 

1.800.000 

1.440.000 

126.000 

1.800.000 

1.440.000 

1.800.000 

1.440.000 

1.800.000 
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564 

565 

566 

567 

568 

569 

01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи 
за здравствената исправност на 
животните намирници и на 
предметите за општа употреба 

01-3-3 Финансирање на активностите спрема 
југословенските работници на работа 
во странство 

01-3-3 Средства за првомајски награди 
01-3-3 Трошоци за изработка на 

номенклатурата на занимањата 
01-3-3 Трошоци во врска со народната 

одбрана 
01-3-3 Придонес на Фондот на ОН за 

популациони активности 

Вкупно основна намена 01 

480.000 480.000 480.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1. 

10.800.000 
4.892.000 

10.800.000 
4.892.000 

10.800.000 
4.892.000 

1.760.000 1.760.000 1.760.000 

240.000 240.000 240.000 

555.000 555.000 555.000 

689.224.000 760.902.271 759.852.271 

689.224.000 760.902.271 759.853.271 

Глава 2. Сојузно биро за 
работи на вработувањето 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

570 01-1-1 Средства за лични дохоци на 
работниците 40.000.000 59.635.332. 59.500.081 

571 01-2 Средства за материјални трошоци 4.553.000 5.308.000 5.308.000 
572 01-3-2 Материјални трошоци за постојаните 

југословенско-странски комисии 856.000 1.883.200 1.883.200 
573 01-3-2 Надомести за одвоен живот на 

социјалнитеЈ>аб4Шшци-во странство 
и трошоци за упатување на тие 
работници во странство 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

574 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на 
билтени и извештаи 450.000 1.193.100 1.193.100 

575 01-3-2 Службени патувања во земјата 1.579.000 1.369.000 1.369.000 
576 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 500.000 500.000 500.000 
577 01-3-2 Патни трошоци во странство 2.310.000 2.310.000 2.310.000 
578 01-3-2 Набавката стручна литература 100.000 100.000 100.000 
579 01-3-2 Образование и вооспитување на 

децата на југословенски граѓани на 
привремена работа во странство 2.000.000 910.000 910.000 

580 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 81.000 81.000 81.000 

Вкупно основна намена 01 57.429.000 78.289.632 78.154.381 

ВКУПНО ГЛАВА 2. 57.429.000 78.289.632 78.154.381 

СВЕГА РАЗДЕЛ 22 (позиции 537 до 
580) 746.653.000 839.191.903 838.006.652 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

581 01-1-1 Средства за лични дохоци на 
работниците 15.022.000 22.290.397 22.290.397 

582 01-2 Средства за материјални трошоци 705.000 1.021.000 1.021.000 
583 01-3-1 Средства за лични дохоци и други 

лични примања на фунционерите 1.355.000 2.346.397 2.346.397 
584 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 2.500.000 2.500.000 
585 01-3-2 Патни трошоци во земјата 255.000 255.000 255.000 
586 01-3-2 Преведување на инвалидски и други 

исправи 20.000 20.000 20.000 
587 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на 

Комитетот 280.000 360.000 360.000 
588 01-3-2 Средства за набавка на опрема 72.000 72.000 72.000 
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589 01-3-2 Уредување на гробовите и 
гробиштата на југослсовенските 

25.515.000 борци 25.515.000 25.515.000 25.515.000 

Вкупно основна намена 01 43.724.000 54.379.794 54.379.794 

Основна намена 05 - Обврски во 
финансирањето на општествените 
дејности 

590 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без 
воените пензии) во смисла на 
одредбите од Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 56.596.100.000. 53.762.100.000 53.085,477.219 

591 05-9 Ненамирени обврски од поранешните 
години 1.671.000.000 1.371.000.000 1.306.223.896 

592 05-11 Средства за инвалидски примања на 
воените инвалиди 14.382.200.000 14.382.200.000 14.382.200.000 

593 05-11 Средства за здравствена заштита на 
воените инвалиди 1.659.400.000 1.659.400.000 1.559.400.000 

594 05-11 Средства за бањско и климатско 
лекување 1.169.600.000 1.403.600.000 1.403.600.000 

595 05-11 Средства за боречки додаток 31.100.000 31.100.000 15.000.000 
596 05-11 Надомест за носителите на 

„Партизанска споменица 194Г' и на 
други одликувани лица 710.000.000 649.650.000 645.000.000 

597 05-11 Инвалидски примања на корисниците 
148.300.000 во странство 148.300.000 208.300.000 203.300.000 

59$ 05-11 Средства за печатење на книшки за 
бесплатно и повластено возење за 
носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и на други 
одликувани лица 10.000.000 8.000.000 7.000.000 

Вкупно основна намена 05 76.377.700.000 73.475.350.000 72.612.201.115 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 581 
до 598) 76.421.424.000 73.529.729.794 72.666.580.909 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

599 01-1-1 Средства за лични дохоци на 
работниците 31.512.000 50.307.730 50.307.730 

600 01-2 Средства за материјални трошоци 1.500.000 2.535.272 2.535.272 
601 01-3-2 Средства за лични додхоци и други 

лични примања на функционерите 2.724.000 2.724.000 2.323.545 
602 01-3-2 Патни трошоци во земјата на 

членовите на Комитетот и на 
неговите тела 650.000 800.000 800.000 

603 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 30.000 25.000 
604 01-3-2 Комисија за правни прашања на 

СЕВ-а 800.000 800.000 800.000 

Вкупно основна намена 01 37.216.000 57.197.002 56.791.547 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 599 
до 604) 37.216.000 57.197.002 56.791.547 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА 
ЦАРИНИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

605 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 3.146.040.000 5.474.284.700 5.467.584.700 

606 01-2 Средства за материјални трошоци 682.700.000 881.926.532 881.926.532 
607 01-3-2 Надомести на штети според чл. 252, 

283 и 356 од Царинскиот закон 600.000 600.000 600.000 
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608 01-3-2 Патни трошоци во странство 1.750.000 2.550.000 2.550.000 
609 01-3-2 Членарини на меѓународни 

7.600.000 12.600.000 12.600.000 организации 7.600.000 12.600.000 12.600.000 
610 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на 

работниците 5.900.000 4.621.502 4.621.502 
611 01-3-2 Трошоци за осигурување на 

4.377.283 4.377.283 работниците 5.900.000 4.377.283 4.377.283 
612 01-3-2 Надомести за откривање на царински 

9.100.000 9.100.000 прекршоци 3.600.000 9.100.000 9.100.000 
613 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 800.000 852.000 852.000 
614 01-3-3 Работи во врска со народната 

3.574.683 одбрана 4.000.000 3.574.683 3.574.683 

Вкупно основна намена 01 3.858.890.000 6.394.486.700 6.387.786.700 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 605 
до 614) 3.858.890.000 6.394.486.700 6.387.786.700 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

615 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 117.654.000 167.156.000 167.156.000 

616 01-2 Средства за материјални трошоци 9.750.000 14.532.198 14.522.192 
617 01-3-1 Средства за лични доходи и други 

лични примања на функционерите 2.433.000 4.699.000 4.627.501 
618 01-3-2 Патни трошоциЈво странство 845.000 4.795.480 4.781.921 
619 01-3-2 Надомести на надворешни 

соработници и трошоци за анкети 360.000 224.374 224.374 
620 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 700.000 552.361 552.361 
621 01-3-2 Стручни консултации и советувања 720.000 720.000 720.000 
622 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопанските 

движења во светот и нивното — 

влијание врз стопанството на 
Југославија" 4.550.000 4.550.000 4.550.000 

623 01-3-2 Методолошки истражувања 4.160.000 4.160.00 4.159.934 
624 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 650.000 498.500 498.500 
625 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 120.000 73.263 73.263 

Вкупно основна намена 01 141.942.000 201.961.176 201.866.046. 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 615 
до 625) 141.942.000 201.961.176 201.866.046 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

626 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 285.182.000 429.491.327 429.491.327 

627 01-2 Средства за материјални трошоци 27.500.000 36.645.356 36.645.356 
628 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка 

заштита 240.000 240.000 240.000 
629 01-3-2 Патни трошоци во странство 2.420.000 2.970.000 2.970.000 
630 01-3-2 Членарини на меѓународни 

81.000 организации 81.000 81.000 81.000 
631 01-3-2 Трошоци за статистичките 

истражувања 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
632 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска 

обработка на податоци 8.000.000 61.000.000 61.000.000 
633 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 10.000.000 57.000.000 57.000.000 
634 01-3-2 Одржување на зградата и инвентарот 1.080.000 1.080.000 1.080.000 
635 01-3-2 Закупи 18.800.000 - -

I 
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637 

638 
639 

01-3-2 Закуп - на лизинг машини за 
автоматска обработка на податоци 

01-3-2 Трошоци за стручно издигање на 
кадрите 

01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 
01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 
до 639) 

576.968.000 

2.700.000 
200.000 

300.000 

935.871.000 

576.968.000 

2.700.000 
200.000 

300.000 

1.171.075.683 

935.871.000 1.171.075.683 

576.968.000 

2.700.000 
200.000 

300.000 

1.171.075.683 

1.171.075.683 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И 
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

640 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

641 01-2 Средства за материјални трошоци 
642 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 
643 01-3-2 Дополнение и замена на опрема • 
644 01-3-2 Членарини на меѓународни организации 
645 01-3-2 Придонес на Претставништвото на 

ООН во Југославија 
646 01-3-3 Трошоци за редовно школување, 

специјализација и студиски престој на 
странски граѓани во Југославија 

647 01-3-3 Трошоци за подготовка за 
заминување на стручњаци, за 
партиципации во платите на 
југословенските стручњаци и помош 
во организирањето на Центарот за 
обука на кадри во земјите во развој 

648 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, 
техничка документација, публикации, 
меѓународни семинари, посебни 
курсеви за земјите во развој и за 
изработка на филмови 

649 01-3-3 Културно-просветна соработка со 
земјите во развој 

650 01-3-3 Меѓународен семинар 
„Универзитетот денес" - учество на 
претставници од земјите во развој 

651 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија 
на мешовити комисии, патни 
трошоци во земјата и во странство 

652 01-3-3 Преведување и умножување на 
елаборати, извештаи, анализи и други 
материјали 

653 01-3-2 Надомести за здравствени услуги 
дадени на персоналот на 
Претставништвото на ООН во 
Југославија 

654 01-3-3 Надомест за вршење на определени 
работи од надлежноста на 
федерацијата од страна на 
Југословенскиот библиографски 
институт 

655 01-3-3 Информативна дејност 
656 01-3-3 Центар за насочување и организација 

на меѓусебната соработка на 
неврзаните земји на подрачјето на 
науката и технологијата 

69.542.000 
6.500.000 

117.507.915 
13.313.180 

117.507.915 
13.313.180 

264.000 
240.000 

284.692 
340.000 

278.692 
340.000 

255.893.000 261.219.728 257.746.420 

14.439.000 18.339.000 18.339.000 

139.031.000 139.031.000 139.031.000 

52.416.000 34.416.000 34.416.000 

9.600.000 4.100.000 4.100.000 

12.768.000 14.268.000 14.268.000 

250.000 250.000 250.000 

12.500.000 19.500.000 19.500.000 

884.000 884.000 884.000 

54.000 74.000 74.000 

1.675.000 
2.016.000 

7.000.000 

1.675.000 
2.316.000 

9.700.000 

1.675.000 
2.316.000 

9.700.000 

V 
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657 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 79.000 11.580 11.580 

Вкупно основна намена 01 585.151.000 637.230.095 633.750.787 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 640 
до 657) 585.151.000 637.230.095 633.750.787 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

658 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 242.723.000 382.432.683 382.432.683 

659 01-2 Средства за материјални трошоци 19.300.00 36.054.620 36.054.620 
660 01-3-2 Надомести за работа во недела, ноќе 

и во денови на државните празници 13.000.000 19.950.000 19.950.000 
661 01-3-2 Надомести на Радио-Белград за 

емитирање на водостојот на Дунав 3.600.000 3.600.000 3.600.000 
662 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони 4 

врски 18.000.000 27.000.000 27.000.000 
663 01-3-2 Патни трошоци во странство 288.000 1.138.000 1.138.000 
664 01-3-2 Членарини на меѓународни 

организации 84.200.000 65.901.940 65.901.940 
665 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од 

семејството 300.000 372.000 352.000 
666 01-3-2 Дополнение на опрема 1.668.000 1.123.000 1.123.000 
667 01-3-2 Печатење на Годишник на атласот на 

климата и на други стручни 
публикации 4.000.000 4.500.000 4.500.000 

668 01-3-2 Финансирање на меѓународните 
програми по посебни одлуки на СИС 
(„Р1ЕК2А", „А1.РЕХ" „НОМЅ" 
„ЕМЕР", „МЕО-РОI," и „У1Т1ЈКГ) 10.764.000 13.577.000 13.577.000 

669 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
670 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1.200.000 1.500.000 1.500.000 
671 01-3-2 Набавка на облека и обувки 2.280.000 5.117.734 5.117.734 
672 01-3-2 Одржување на моторните возила и 

гориво 2.000.000 3.530.000 3.530.000 
673 01-3-2 Закупи за деловни простории 8.500.000 9.250.000 9.250.000 
674 01-3-2 Трошоци за школување на 

хидрометеоролошки кадри 240.000 110.190 110.190 
675 01-3-2 Трошоци на координационата група 

за реализација на оперативните 
задачи и обврски кои на домашен и 
меѓународен план произлегуваат како 
обврски од Конвенцијата за 
прекуграничното загадување на 
воздухот на голема далечина 440.000 112.296 112.296 

676 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 240.000 240.000 240.000 

Вкупно основна намена 01 422.743.000 585.509.463 585.489.463 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 658 
до 676) 422.743.000 585.509.463 585.489.463 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

677 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 112.710.000 154.895.255 154.895.255 

678 01-2 Средства за материјални трошоци 6.000.000 10.926.391 10.878.391 
679 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и 

техничките прописи 11.000.000 14.056.766 14.056.766 
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680 01-3-2 Преведување на југословенските 
стандарди на јазиците на народите и 
народностите на Југославија 10.000.000 14.750.000 14.750.000 

681 01-3-2 Трошоци на Комисијата за 
хомологација на моторните возила 2.700.000 1.400.000 1.400.000 

682 01-3-2 Трошоци за изработка на прописите 
за изградба, санација и 
ревитализација на објектите во 
сеизмички активните подрачја 1.600.000 989.200 989.200 

683 01-3-2 Трошоци на димензионалната 
координација во градењето 1.080.000 100.000 100.000 

684 01-3-2 Трошоци за спроведување на 
системот за атестирање 3.000.000 2.700.000 2.700.000 

685 01-3-2 Трошоци за финансирање на 
проектите на информациониот систем 2.640.000 4.363.600 4.363.600 

686 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ 
и ЗВР 2.458.000 1.105.434 1.105.434 

687 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 2.000.000 4.297.000 4.297.000 
688 01-3-2 Членарини на меѓународни 

организации 22.000.000 20.321.013 20.321.013 
689 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 140.000 140.000 140.000 

Вкупно основна намена 01 177.328.000 230.044.659 229.996.659 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 
677 до 689) 177.328.000 230.044.659 229.996.659 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

690 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 76.348.000 122.511.214 122.209.557 

691 01-2 Средства за материјални трошоци 6.000.000 6.870.260 6.870.260 
692 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни 

списи и документација 7.800.000 16.300.000 16.300.000 
693 01-3-2 Патни трошоци во странство 352.000. 841.424 841.424 
694 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 3.600.000 3.253.000 3.253.000 
695 01-3-2 Печатење на латентен гласник 4.000.000 5.000.000 5.000.000 
696 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали 

за фотокопирање 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
697 01-3-2 Прием и испраќање на патентна 

документација 500.000 500.000 500.000 
698 01-3-2 Трошоци на издавачка дејност 40.000 680.000 680.000 
699 01-3-2 Трошоци на информациониот систем 5.000.000 5.245.000 5.245.000 
700 01-3-2 Трошоци за работа на Советот 90.000 90.000 90.000 
701 01-3-2 Одржување и сервисирање на 

опремата 750.000 436.000 436.000 
702 01-3-2 Закупи 3.886.000 3.856.100 3.856.100 
703 01-3-2 Набавка на стручна литература 1.360.000 1.898.400 1.898.400 
704 01-3-2 Преведување на меѓународната 

патентна документација 84.000 57.000 57.000 
705 01-3-2 Трошоци на Сојузниот 

240.000 координационен одбор за творештво 240.000 240.000 240.000 
706 01-3-2 Стручно усавршување и 

специјализација 200.000 256.000 256.000 
707 01-3-2 Трошоци за информациони услуги на 

Југословенскиот центар за техничка и 
научна документација 1.067.000 1.067.000 1.067.000 

708 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 25.000 13.500 13.500 

Вкупно основна намена 01 112.542.000 170.314.898 170.013.241 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 
690 до 708) 112.542.000 170.314.898 170.013.241 
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РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

709 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 240.698.000 375.346.409 375.346.409 

710 01-2 Средства за материјални трошоци 14.300.000 28.418.079 28.418.079 
711 01-3-2 Закупи 1.340.000 1.810.000 1.810.000 
712 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 5.000.000 3.120.000 3.120.000 
713 01-3-2 Трошоци за унапредување на 

службата 600.000 347.698 347.698 
714 01-3-2 Членарини на меѓународни 

организации 5.700.000 5.212.561 5.212.561 
715 01-3-2 Патни трошоци во странство 840.000 875.000 875.000 
716 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 120.000 - -

717 01-3-2 Патни трошоци во земјата 25.000.000 26.990.170 26.990.170 
718 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 1.440.000 1.135.515 1.135.515 
719 01-3-2 Трошоци за текушто одржување на 

зградите 15.000.000 5.900.000 5.900.000 
720 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони 

врски 600.000 340.000 340.000 
721 01-3-2 Изработка на стручно-технички 

прописи, подзаконски акти и упатства 
во областа на метрологијата 500.000 8.500 8.500 

722 01-3-2 Трошоци за работа на советот и на 
работните тела за координација на 
работата и за остварување соработка 
во областа на метрологијата 420.000 141.551 141.551 

723 01-3-2 Трошоци за текушто одржување и 
сервисирање на лабораториската 
опрема и инвентар 780.000 580.000 580.000 

724 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и 
осигурување на работниците што 
работат под посебни услови *^,000 459.315 459.315 

725 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните 
возила 4.150.000 8.320.000 8.320.000 

726 01-3-2 Трошоци за репрезентација 22.000 22.000 22.000 
727 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 720.000 662.723 662.723 
728 01-3-2 Набавка на стручни публикации и 

литература 480.000 1.510.000 1.510.000 
729 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците 

на народните и народностите на 
Југославија, на странски јазици и од 
странски јазици 240.000 - -

730 01-3-2 Механографска обработка на 
податоци 541.000 236.700 236.700 

731 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци 
врзани за остварување на приходи 4.550.000 5.130.000 5.130.000 

732 01-3-2 Трошоци за информативна дејност 180.000 140.000 140.000 
733 01-3-2 Набавка на резервни делови и 

технички материјал 5.000.000 14.400.000 14.400.000 
734 01-3-2 Дополнение и замена на опрема 15.600.000 39.968.317 39.968.317 
735 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 121.000 13.000 13.000 
736 01-3-2 Средства за работа на 

Југословенскиот центар за техничка и 
научна документација 500.000 500.000 500.000 

737 01-3-2 Трошоци за израббтка на стручни 
елаборати и студии од областа на 
метрологијата 2.700.000 8.700.000 , 8.700.000 

738 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 240.000 240.092 240.092 

Вкупно основна намена 01 347.927.000 530.527.630 530.527.630 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 
709 до 738) 347.927.000 530.527.630 530.527.630 
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РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

739 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 11.122.000 17.377.497 17.377.497 

740 01-2 Средства за материјални трошици 751.000 776.500 776.500 
741 01-3-2 Трошоци за постојаната делегација за 

соработка со СЕ В за геологија 960.000 1.071.400 1.071.400 
742 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна 

геолошка карта на Југославија 10.000.000 11.200.000 11.200.000 
743 01-3-2 Трошоци за Комисијата за 

комплексна геолошка карта на 
Југославија 414.000 414.000 414.000 

744 01-3-2 Набавка на опрема 150.000 150.000 150.000 
745 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на 

минералните суровини и на 
подземните води на СФРЈ и 
изработка на анализа за суровинската 
база на СФРЈ 2.895.000 1.443.600 1.443.600 

746 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 
семејството 1.225.000 1.365.000 1.365.000 

747 01-3-2 Средства за работи на координирање 
на билатералната соработка во 
областа на геолошките истражувања 

* 

на нашата земја со земјите членки на СЕВ 500.000 500.000 500.000 
748 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на 

стручната документација за 
резултатите од геолошките 

200.000 истражувања 200.000 200.000 200.000 
749 01-3-2 Средства за остварување соработка со 

невладини меѓународни геолошки 
360.000 организации 360.000 360.000 360.000 

Вкупно основна намена 01 28.577.000 34.857.997 34.857.997 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 
739 до 749) 28.577.000 34.857.997 34.857.997 

РАЗДЕЛ 34. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

750 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 50.416.000 81.411.249 81.411.249 

751 01-2 Средства за материјални трошоци 8.250.000 10.005.978 10.005.978 
752 01-3-2 Трошоци за репрезентација 80.000 180.000 180.000 
753 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската 

400.000 граѓа во случај на војна 400.000 400.000 400.000 
754 01-3-2 Членарини на меѓународниот фонд за 

318.668 318.668 развој на архивот 281.000 318.668 318.668 
755 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 300.000 600.000 600.000 
756 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 1.854.000 887.000 887.000 
757 01-3-2 Патни трошоци во странство 865.000 445.000 445.000 
758 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 2.184.000 1.930.000 1.930.000 
759 01-3-2 Трошоци за стручно образование 280.000 - -

Вкупно основна намена 01 64.910.000 96.177.895 96.177.895 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 
750 до 759) 64.910.000 96.177.895 96.177.895 

РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ 
УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

760 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 271.829.000 480.442.401 480.442.401 
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761 01-2 Материјални трошоци и трошоци за 
одржување на објектите и опремата 290.000.000 456.362.108 456.362.108 

762 01-3-2 Трошоци за експлоатација и 
одржување на специјалниот воз 29.640.000 59.640.000 46.467.861 

763 01-3-2 Трошоци за ловството и одржувањето 
на ловните објекти што ги користи 
Федерацијата 46.000.000 46.000.000 46.000.000 

764 01-3-2 Трошоци за одржување и 
унапредување на ловното шумско 
стопанство „Копривница" Бугојно 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

765 01-3-2 Надомест на надворешни 
соработници 600.000 600.000 600.000 

766 01-3-3 Работи во врска со народната 
одбрана 977.000 977.000 822.900 

Вкупно основна намена 01 644.046.000 1.049.021.509 1.035.695.270 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 760 
до 766) 644.046.000 1.049.021.509 1.035.695.270 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА 
ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ 
РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

767 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

768 01-2 Средства за материјални трошоци 
769 01-3-2 Надомест на надворешни 

соработници 
770 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 767 
до 770) 

89.432.000 
11.500.000 

120.000 
5.600.000 

106.652.000 

106.652.000 

151.276.083 
13.403.800 

20.000 
7.600.000 

172.299.883 

172.299.883 

151.276.083 
13.403.800 

20.000 
7.600.000 

172.299.883 

172.299.883 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА 
БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

771 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 

772 01-2 Средства за материјални трошоци 
773 01-3-2 Трошоци за франкирање на пошта 
774 01-3-2 Резервни делови за печатарски 

машини и репродукционен материјал 
775 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 

142.537.000 
27.377.000. 
6.000.000 

18.000.000. 
28.013.000 

241.656.201 
36.342.016 
10.500.000 

14.000.000 
35.013.000 

241.656.201 
36.342.016 
10.500.000 

14.000.000 
35.013.000 

221.927.000 337.511.217 337.511.217 

776 

777 
778 

01-1-1 

01-2 
01-3-2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 771 
ДО 775) 

РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА 
ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 
Средства за лични доходи на 
работниците 
Средства за материјални трошоци 
Режиски трошоци во врска со 
одржувањето на зградите и опремата 

221.927.000 337.511.217 

350.484.000 
13.000.000 

500.000.000 

595.217.369 
26.055.220 

584.701.947 

337.511.217 

595.217.369 
26.055.220 

584.701.947 
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779 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкција 63.000.000 62.669.844 62.669.844 
780 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 13.300.000 23.581.477 23.581.477 
781 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките 

1.550.000 централи 4.550.000 1.550.000 1.550.000 
782 01-3-2 Противпожарно и технично 

66.135.000 обезбедување на објектите 67.000.000 66.135.000 66.135.000 
783 01-3-2 Работна облека, обувка и ХТЗ опрема 5.900.000 5.900.000 5.900.000 
784 01-3-2 Придонес за користење на градежно 

113.000.000 113.000.000 земјиште 25.000.000 113.000.000 113.000.000 
785 01-3-2 Транспортни услуги 2.600.000 2.100.000 2.100.000 
786 01-3-2 Трошоци за специјални телефонски 

9.385.000 9.385.000 врски 10.000.000 9.385.000 9.385.000 
787 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 600.000 323.732 323.732 

Вкупно основна намена 01 1.055.434.000 1.490.619.589 1.490.619.589 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 776 
до 787) 1.055.434.000 1.490.619.589 1.490.619.589 

РАЗДЕЛ 39. АВТО-СЕРВИС НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

788 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 136.164.000 228.248.230 228.248.230 

789 01-2 Средства за материјални трошоци 1.951.000 3.096.434 3.096.434 
790 01-3-2 Надомест за работа во деновите на 

државни празници 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
791 01-3-2 Набавка на резервни делови и 

трошоци за други намени 75.000.000 112.940.733 112.940.733 
792 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 15.000.000 15.850.000 15.850.000 
793 01-3-2 Набавка на алати и уреди 330.000 330.000 330.000 
794 01-3-3 Набавка на транспортни средства за 

потребите на народната одбрана 11.300.000 5.832.767 5.832.767 

Основна намена 01 241.245.000 367.798.164 367.798.164 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 788 
до 794) 241.245.000 367.798.164 367.798.164 

РАЗДЕЛ 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ 
НА ПРЕВЕДУВАЊЕ 

Основна намена 01 - Средства за 
работа на органите на управата 

795 01-1-1 Средства за лични доходи на 
работниците 140.932.000 223.078.523 223.078.523 

796 01-2 Средства за материјални трошоци 10.400.000 12.307.360 12.307.360 
797 01-3-2 Надомест на надворешни 

соработници , 3.384.000 5.084.000 5.084.000 
798 01-3-2 Надомест за одвоен живот од 

семејството 900.000 1.560.000 1.560.000 
799 01-3-2 Патни трошоци во странство 602.000 322.000 322.000 
800 01-3-2 Стручно усовршување, 

специјализација на преведувачите за 
странски јазици 72.000 - -

801 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 3.036.000 2.636.000 2.636.000 
802 01-3-2 Средства за „усвојување" на банка 

на термини 858.000 499.000 499.000 
803 01-3-3 Работи во врска со народната 

одбрана 50.000 - -

Вкупно основна намена 01 160.234.000 245.486.883 245.486.883 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 795 
до 803) 160.234.000 245.486.883 245.486.883 

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

Основна намена 06. - Други општи 
општествени работи 

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

Дотација на Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на 
Југославија 

804 06-2 Меѓународна дејност 
805 06-2 Финансирање на програмата за 

научна документација од 
меѓународното работничко движење 

806 06-2 Програма за финансирање на 
издавачките дејности за странство 

807 06-2 Финансирање на работата на 
Политичката школа »Јосип Броз 
Тито" во Кумровец 

808 06-2 Издавање на собраните дела на 
„Јосип Броз Тито" 
Дотација на Сојузната конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија 

809 06-2 Финансирање на програмата за 
работа на Сојузната конференција 

810 06-2 Дотација на весникот „Борба" 
811 06-2 За списанието „Југословенски 

преглед" српскохрватско издание 
81-2 06-2 За списанието „Меѓународна политика" српскохрватско издание 
813 06-2 За списанието „Жената денес" 
814 06-2 Финансирање на програмата за 

работа на Југословенскиот сојуз за 
заштита на човековата средина 

815 06-2 Конференција за развој на месните 
заедници на Југославија 
Дотација на Претседателството на 
Конференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина на 
Југославија 

816 06-2 Финансирање на програмата за 
работа на Конференцијата 

817 06-2 Прослава на „Денот на младоста" 
818 06-2 Финансирање на меѓународните 

активности на колективните членови 
на ССМЈ 

819 06-2 За весникот „Младост" 
820 06-2 За списанието „Идеи" 
821 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 
822 06-2 Други активности 

Дотација иа Сојузот на здруженијата 
на борците од 
Народноослободителната војна ца 
Југославија 

823 06-2 Финансирање на програмата За 
работа на Сојузот 

824 06-2 За весникот „4. јул" 
Дотација на Црвениот крст на 
Југославија 

825 06-2 Финансирање на програмата за 
работа на Претседателството 

826 06-2 Служба за барање 
827 06-2 Членарина на лигата на МКЦК 

9.912.000 

5.946.000 

13.942.000 

23.162.000 

3.500.000 

235.577.000 
280.000.000 

7.925.000 

6.338.000 
2.027.000 

6.353.000 

4.000.000 

120.600.000 
45.403.000 

3.120.000 
29.900.000 

5.400.000 
2.880.000 

28.000.000 

55.400.000 
26.000.000 

33.071.000 
2.412.000 

10.056.000 

9.912.000 

5.946.000 

13.942.000 

23.162.000 

3.500.000 

312.594.657 
280.000.000 

7.925.000 

6.338.000 
2.027.000 

8.767.250 

5.233.178 

168.133.742 
45.403.000 

3.120.000 
39.900.000 

5.400.000 
2.880.000 

28.000.000 

84.953.478 
36.000.000 

53.713.825 
2.412.000 

10.056.000 

9.912.000 

5.946.000 

13.942.000 

23.162.000 

3.500.000 

312.594.657 
280.000.000 

7.925.000 

6.338.000 
2.027.000 

8.767.250 

5.233.178 

168.133.742 
45.403.000 

3.120.000 
39.900.000 

5.400.000 
2.880.000 

28.000.000 

84.953.478 
36.000.000 

53.713.825 
2.412.000 

10.056.000 
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828 

829 

830 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

Работи во врска со народната 
одбрана 1.920.000 1.920.000 1.920.000 
Центар за обуку на кадри на 
Црвениот крст и Црвениот полумесец 
од земјите во развој и неврзаните 
земји 4.500.000 4.500.000 4.500.000 
Меѓународна хуманитарна помош во 
случај на елементарни и други 
масовни несреќи 1.216.000 1.216.000 1.216.000 
Дотација на Југословенската лига за 
мир, независност и рамноправност на 
народите 
Финансирање на програмата за 
работа на Лигата 6.518.000 9.170.793 9.170.793 
Дотација на Сојузот на здруженијата 
за Обединетите нации на Југославија 
Финансирање на програмата за 
работа на Сојузот 1.300.000 1.300.000 1.300.00 
Дотација на Сојузот на резервните 
воени старешини на Југославија 
Финансирање на програмата за 
работа на Сојузот 20.900.000 27.275.524 27.275.524 
Сојуз за физичка култура на 
Југославија 
Трошоци за меѓународни активности 
на подрачјето на физичката култура 
на Југославија 212.336.000 289.336.000 289.336.000 
Вонредни програми на спортските 
манифестации што се извршуваат 
само во 1985 година 68.009.000 100.834.000 100.834.000 
Средства за ЅРЕИЅ 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Народна техника - Сојуз на 
организациите за техничка култура на 
Југославија 
За меѓународни активности во 
областа на техничката култура на 
Југославија 16.750.000 16.750.000 16.750.000 
Противпожарни сојуз на Југославија 

За противпожарна заштита 2.427.000 2.427.000 2.427.000 

Вкупно основна намена 06-2 1.311.800.000 1.629.048.447 1.629.048.447 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 804 
до 838) 1.311.800.000 1.629.048.447 1.629.048.447 

Член 5 
Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 

684. 
Врз основа на член 281 став 1 точке 18 и член 279 став 

1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 13 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1986 година, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАН-
СКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за не-
стопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерација-
та за 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) во 
точка 1, во табелата, се вршат следниве измени и дополне-
нија: 

- под реден број 3, во колона 2" алинеја 1, по зборови-
те: „во странство" се додаваат зборовите: „и поправки на 
деловната зграда во Белград"; 

- под реден број 9, во колона 3 алинеја 2, бројот: 
„200,000.000" се заменува со бројот: „246,000.000", а во 
алинеја 3 бројот: „140.000.000" - со бројот: „94,000.000". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Средствата утврдени под реден број 22 точка 1 на 

оваа одлука ќе се користат за создадените обврски по ос-
нов на изградба односно купање на станови за потребите 
на: 

Динари 
- Собранието на СФРЈ 163,400.000 
- Претседателството на СФРЈ 40,300.000 
- Сојузниот извршен совет, сојуз-

ните органи на управата и со-
јузните организации 739,600.000 

- Општествено-политичките ор-
ганизации во федерацијата 
(ССРНЈ, СЗБНОВ и ССМЈ) 56,700.000". 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 69 
23 јули 1986 година 
Београд 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор 

Милка Такева-Григориевиќ е. р. 

685« 
Врз основа на член 116а став 2 од Законот за проме-

тот на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86), СОЈУЗНИОТ извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
З А П О Б Л И С К И Т Е Е Л Е М Е Н Т И Ш Т О Т Р Е Б А Д А Г И 
С О Д Р Ж А Т З А Е Д Н И Ч К И Т Е П Р О Г Р А М И З А У Н А П Р Е -
Д У В А Њ Е Н А П Р О И З В О Д С Т В О Т О Н А С Т О К И И У С -

Л У Г И Н А М Е Н Е Т И З А И З В О З 

1. Заедничките програми за унапредување на произ-
водството на стоки и услуги наменети за извоз од член 
Нба став 1 на Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство (во натамошниот текст: извозните програми) 
треба да ги содржат особено следните поблиски елементи: 

1) целта на програмата; учесници во нејзината реали-
зација; предмет и содржина на програмата; ефекти во из-
возот што треба да се постигнат; начинот на реализација 
на програмата и задачите на одделни учесници; финансис-
ки средства потребни за нејзината реализација; извори на 
средствата и начин на нивното обезбедување; увоз на оп-
рема, суровини и репродукционен материјал неопходни за 
реализацијата на извозната програма; извозот и увозот 
што учесниците на програмата ги оствариле во претход-
ната година и мерките што ќе треба да се донесат заради 
нивна реализација; 

2) во реализацијата на извозните програми да учес-
твуваат повеќе организации на здружен труд репродукци-
оно поврзани на единствениот југословенски пазар; 

3) со извозот на стоки и услуги по извозната програ-
ма да се оствари зголемен нето девизен ефект во височина 
од просечно најмалку 50 милиони долари конвертибилни 
девизи годишно во времето на кое се однесува програма-
та, по динамиката што мора да биде предвидена со таа 
програма. 

Под нето девизен ефект, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира разликата помеѓу платената вредност на уво-
зот и наплатената вредност на извозот. Зголемувањето на 
нето девизниот ефект се утврдува во однос на годината во 
која Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ут-
врдил дека извозната програма е во согласност со член 
Нба на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство. Притоа, со извозната програма се утврдува за секоја 
година посебно зголеменото учество на извозот на конвер-
тибилното подрачје во вкупната реализација на производ-
ството по таа програма, со тоа што растежот на извозот 
на конвертибилното подрачје да не може да биде помал од 
предвидениот растеж на извозот во документите на еко-
номската политика за односниот период зголемен за 50%; 

4) ако се во прашање извозни програми што се одне-
суваат на инвестициони работи во странство, до завршу-
вањето на договорените работи да се оствари најмалку 50 
милиони долари нето девизен ефект џо конвертибилни де-
визи по еден договор во смисла на член 51 бд Законот за 
изведување на инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85); 

5) организациите на здружен труд што учестуваат во 
извозната програма да имаат обезбедени средства за фи-
нансирање на извозната програма, со тоа што учеството 
на сопствените и на здружените средства на организации-

те на здружен труд што се учесници во извозната програ-
ма да се обезбедено најмалку во височина на просечното 
учество на сопственото финансирање на организациите на 
здружен труд од стопанската група на која А припаѓаат 
тие организации на здружен труд, а за стопанските гранки 
во височина на просечното учество на организациите на 
здружен труд во Југославија; 

6) со извозната програма да се обезбедува континуи-
ран извоз во период од најмалку пет години, освен за из-
возна програма што во текот на една година обезбедува 
нето девизен ефект од најмалку 100 милиони долари во 
конвертибилни девизи во годината во која се реализира во 
однос на претходната година. Ако се во прашање инвести-
циони работи во странство, извозната програма треба да 
се реализира до рокот предвиден со договорот за тие ра-
боти; 

7) да постојат склучени договори, преддоговори или 
прелиминарни договори со странски лица за односниот 
извоз, освен за извозна програма во областа на туризмот и 
земјоделството, во кој случај организациите на здружен 
труд даваат писмена изјава за нето девизниот ефект што 
треба да го остварат; 

8) покрај одредбите 2 до 7 на оваа точка, извозните 
програми да ги содржат и следните елементи: производ-
ството да се заснова врз техничко-технолошки решенија 
со значително учество на домашната наука и технологија; 
во прашање да е извоз на производи од поголем степен на 
обработка, на производи од земјоделството и на услуги; 
извозните програми, по правило, да се склучуваат за од-
делни производи и групи производи односно за одделни 
видови услуги и извозните програми да се засноваат врз 
економските мерила на продуктивноста, рентабилноста и 
конкурентноста на светскиот пазар. 

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

Е. п. бр. 362 
31 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, е. р. 

686 . 
Врз основа на член 31 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А П О С Т А П К А Т А З А О С Т В А Р У В А Њ Е Н А П Р А В О Т О 

Н А О С Л О Б О Д У В А Њ Е О Д П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за ос-

тварување на правото на ослободување од плаќање цари-
на според одредбите на чл. 25 до 30 од Царинскиот закон. 

Члан 2 
Заради користење на повластицата од член 25 на Ца-

ринскиот закон, на царинарницата и се поднесува потврда 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека уве-
зените предмети се наменети за потребите на службата, 
односно за лична употреба на лицата од став 1 на тој член. 

Решението за ослободување од плаќање царина цари-
нарницата го донесува во вид на забелешка врз потврдата 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 
1 на овој член. 

Член 3 
Заради користење на повластицата од член 26 на Ца-

ринскиот закон, на царинарницата и се поднесува потврда 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека уве-
зените предмети се наменети за лична употреба на лицата 
од член 26 став 1 точ. 1 до 3 на тој закон и дека постои ре-
ципроцитет за ослободување од плаќање царина. 

» 
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Решението за ослободување од плакање царина цари-
нарницата го донесува во вид на забелешка врз потврдата 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 
1 на овој член. 

Член 4 
Заради користење на повластицата од член 27 став 1 

на Царинскиот закон, на царинарницата, кон барањето за 
ослободување од плакање царина, и се поднесува потврда 
од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека увезе-
ните стоки претставуваат: 

1) предмети на вооружување и воена опрема и нивни 
делови, вклучувајќи ја и техниката, ремонтната и произ-
водствената документација; 

2) машини, апарати и уреди, како и нивни делови 
што се увезуваат за производство и ремонт на предмети 
на вооружување и воена опрема; 

3) производи за материјални резерви за потребите на 
народната одбрана. 

Решението за ослободување од плаќање царина, ца-
ринарницата го донесува во вид на забелешка врз барање-
то од став 1 на овој член, а ако е во прашање ослободува-
ње од плаќање царина врз основа на член 27 став 1 точка 3 
од Царинскиот закон - во решението ги внесува податоци-
те за бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот 
извршен совет врз основа на која се остварува правото на 
ослободување од плаќање царина. 

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 
точка 1 на Царинскиот закон, на царинарницата, кон бара-
њето за ослободување плаќање царина, и се поднесува по-
тврда од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека 
увезените стоки претставуваат готови производи, делови, 
репродукционен материјал, суровини и опрема што во 
земјата не се произвдуваат, а кои се увезуваат исклучител-
но за производство на предмети на вооружување и воена 
опрема врз основа на програмата за развој на капацитети-
те за производство на вооружување и воена опрема. Реше-
нието за ослободување од плаќање царина царинарницата 
го донесува во вид на забелешка врз барањето од став 3 на 
овој член. 

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 
точ. 2 и 3 на Царинскиот закон, на царинарницата, кон ца-
ринската декларација, и се поднесува изјава од корисни-
кот на повластицата дека увезените предмети ќе ги корис-
ти за обучување на населението за одбрана и заштита на 
земјата, односно за цивилна заштита и за потребите на на-
родната одбрана. Царинарницата го донесува решението 
во вид на забелешка врз декларацијата, во кое ги внесува 
бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот из-
вршен совет врз основа на која се остварува правото на 
ослободување од плаќање царина. 

Заради користење на повластицата од член 27 став 5 
на Царинскиот закон, царинарницата донесува решение 
во вид на забелешка врз декларацијата, во кое ги внесува 
податоците за бројот и датумот на решението на сојузни-
от секретар за финансии врз основа на кое се остварува 
правото на ослободување од плаќање царина. 

Заради користење на повластицата од член 27 став 6 
на Царинскиот закон, на царинарницата, кон барањето за 
ослободување од плаќање царина, и се поднесува потврда 
од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека уве-
зените стоки претставуваат апарати, уреди и инструменти 
за одржување на врски со диполоматски и конзуларни 
претставништва на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во странство. По барањето за користење 
на повластицата од член 27 став 6 од Царинскиот закон, 
царинарницата донесува решение. 

Евиденција за користење на повластиците од член 27 
ст. 1, 2, 5 и 6 од Царинскиот закон по одделни акти на Со-
јузниот извршен совет и сојузниот секретар за финансии, 
води Сојузната управа за царини. 

Член 5 
Под патник, во смисла на член 28 точка 1 од Царин-

скиот закон, се подразбираат домашни и странски држав-
јани што ја преминуваат царинската линија. 

Патникот може да ја користи повластицата од член 
28 точка 1 од Царинскиот закон без оглед на тоа дали лич-
ниот багаж е даден на превоз со исто превозно средство со 
кое тој допатувал, со друго превозно средство, по пошта 
или на кој и да е друг начин, ако без сомнение може да се 

утврди дека е во прашање личен багаж на односниот пат-
ник. 

Заради користење на повластицата од член 28 точка 1 
на Царинскиот закон на личен багаж даден на превоз со 
друго превозно средство, по пошта или на некој друг на-
чин, корисникот поднесува соодветни докази дека е во 
прашање негов личен багаж. Врз основа на поднесените 
докази, царинарницата го издава личниот багаж и става 
соодветна забелешка на пријавата за увоз и превоз на сто-
ките. 

Член 6 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на 

Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од пла-
ќање царина, и поднесува на царинарницата: 

1) потврда дека на работа во странство поминал не-
прекинато најмалку две години или 24 месеци во период 
од 4 години, односно непрекинато нјмалку 3, 4, 5 или не-
прекинато најмалку 6 години. Потврдата може да ја изда-
де дипломатско или конзуларно претставништво на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, општинскиот завод за вработување преку кој работ-
никот е упатен на работа во странство, ако за тоа води 
евиденција, или домашна организација на здружен труд 
што го упатила работникот на работа во странство. По-
тврдата за членовите на екипажот на југословенски бродо-
ви што сообраќаат со странство ја издава заповедникот на 
бродот односно домашната организација на здружен труд 
чијшто е бродот. 

Ако корисникот на повластицата не располага со по-
тврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето помина-
то на работа во странство го докажува на друг соодветен 
начин (со патна исправа, со соодветна исправа на стран-
ска служба за социјално осигурување или на странски ра-
ботодавец, со пријава односно одјава на престојот во 
странство и ел.); 

2) писмена изјава дека за последните две, три, четири, 
пет односно шест календарски години, не користел по-
властица по тој основ; 

3) писмена изјава дека се враќа на постојан престој во 
Југославија. Членовите на екипажи на југословенски бро-
дови не поднесуваат таква изјава; 

4) список на предметите за домаќинство што ги вне-
сува или прима од странство, односно што дополнително 
ќе ги внесе. 

Списокот на предметите за своето домаќинство ко-
рисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царин-
скиот закон и го поднесува на царинарницата во два при-
мерока, најдоцна кон барањето за ослободување од пла-
ќање царина. Еден примерок од списокот царинарницата 
го приложува кон декларацијата, а другиот примерок го 
заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со 
назначување кои предмети и во која вредност ги увезол.А-
ко корисникот на оваа повластица дополнително увезе 
предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од 
една година должен е на царинарницата да и поднесе и за-
верен список на преодметите што му ги вратила царинар-
ницата. 

Царинарницата што го заверила списокот од точка 4 
став 1 на овој член ќе стави за тоа забелешка на патната 
исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печат 
на царинарницата. 

Денот на враќањето од странство на корисникот на 
повластицата од член 28 точка 3 од Царинскиот закон ца-
ринарницата го утврдува од патната исправа или на друг 
соодветен начин. 

По барањето за користење на повластицата од член 
28 точка 3 од Царинскиот закон царинарницата донесува 
решение. 

Под непрекинат престој во странство, во смисла на 
член 28 точка 3 од Царинскиот закон, се подразбира и вре-
мето поминато на годишен одмор, како и времето поми-
нато во Југославија поради работа, посета на семејството 
и ел. 

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 3 
од Царинскиот закон бил спречен, поради виша сила, во 
рок од една година да увезе предмети за своето домаќин-
ство, времето на дејствувањето на вишата сила не се за-
сметува во тој рок. 

При користењето на повластицата од член 28 став 6 
точка 3 од Царинскиот закон, царинскиот работник во 

? 
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патната исправа на патникот става отпечаток на штемби-
лот со ознака „П" и ознака на годината во која е искорис-
тена таа повластица. 

Член 7 
Корисникот на повластицата од член 28 точка 6 од 

Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од пла-
ќање царина, на царинарницата и поднесува акт од над-
лежниот орган во Југославија, односно во странство за на-
следувањето на предметите што ги внесува. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за 
користење на повластица на наследени употребувани 
предмети од лична гардероба или на предмети за лична 
употреба на умрено лице, како доказ може да се полисе и 
смртовница. 

Повластица та од член 28 точка 6 од Царинскиот за-
кон не се однесува на предмети купени со наследени пари, 
како ниту на предмети купени со пари добиени со про-
дажба на наследени предмети. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение. 

Члена 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 7 

на Царинскиот закон, корисникот на повластената, кон 
барањето за ослободување од плаќање царина, на цари-
нарницата А дава изјава дека рекламниот материјал му се 
испраќа бесплатно, и дека ТОЈ материјал ќе биде разделен 
бесплатно за рекламни цели. 

Кон барањето за ослободување од плаќање царина, 
корисникот на повластицата и дава на царинарницата из-
јава дека мострите му се испраќаат бесплатно и дека ќе би-
дат употребени исклучително за целите за кои се увезени. 

Како испраќач од странство се смета странска фирма 
со свои погони или филијали во една земја. 

За рекламниот материјал и мострите, царинарницата 
донесува решение за ослободување од плаќање царина во 
вид на забелешка врз изјавата на примателот. 

Увезените мостри царинарницата е должна да ги на-
прави неупотребливи трговски цели (со ставање жиго-
ви, со дупчење или на друг начин), со тоа што притоа да 
не се уништи нивната основна функционална вредност и 
употребливост за целите за кои се увезени. 

Член 9 
Правото на ослободување од плаќање царина според 

член 28 точка 8 од Царинскиот закон може да се оствари 
само во текот на првата половина на траењето на саемот 
односно изложбата. 

Заради користење на повластицата од член 28 точка 8 
на Царинскиот закон, излагачот и поднесува на царинар-
ницата барање во два примерока. Во барањето се назначу-
ваат фирмата на излагачот, името на лицето на кое гласи 
излагачкиот картон, видот, количеството и вредноста на 
стоките што се увезуваат односно примаат од странство 
заради потрошувачка на саемот односно изложбата. Реше-
нието за ослободување од плаќање царина, царинарницата 
го донесува во вид на забелешка на обата примерока на 
барањето, од кои едниот го задржува, а другиот му го вра-
ќа на излагачот. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 
стоките се купуваат од консигнационен склад, барањето за 
ослободување од плаќање царина и се поднесува на цари-
нарницата во три примероци. Решението за ослободување 
од плаќање царина царинарницата го донесува во вид на 
забелешка на сите три примероци на барањето, од кои ед-
ниот го задржува, а другите два му ги враќа на излагачот, 
кој, врз основа на нив, купува стоки од консигнационен 
склад. Држателот на консигнационен склад задржува еден 
примерок и го прилага кон декларацијата за конечно ца-
ринење на стоките продадени од консигнационен склад. 

Ако стоките се упатуваат на саем надвор од местото 
каде се наоѓа консигнациониот склад, решението за осло-
бодување од плаќање царина го донесува царинарницата 
надлежна според местото за одржување на саемот. 

Член 10 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 9 

на Царинскиот закон, корисникот на повластицата и под-
несува на царинарницата исправа издадена од надлежни-

от југословенски или странски орган или организација де-
ка одликувањето, медалот, споменицата, спортскиот и 
друг трофеј, односно сличен предмет, го добил во стран-
ство на натпревар, на изложба или на приредба. 

Како слични предмети, во смисла на став 1 од овој 
член, не се сметаат предмети добиени како награда, а кои 
не се изработени специјално за доделување на односниот 
натпревар, изложба или приредба. 

Член 11 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 

10 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата А 
поднесува на царинарницата писмена изјава дека предме-
тите што ги внесува се негови сопствени дела. Во изјавата 
тие предмети мораат точно да се означат. 

Член 12 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 

11 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон 
барањето за ослободување од плаќање царина, на цари-
нарницата А поднесува доказ дека ортопедското или друго 
помагало му е потребно како замена за недостигачки од-
носно оштетен телесен орган, односно доказ дека резер-
вните делови и потрошниот материјал му се потребни за 
користење на тие помагала. 

Член 13 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 

12 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон 
барањето за ослободување од плаќање царина, на цари-
нарницата А поднесува потврда од надлежната здравстве-
на комисија за завршената рехабилитација и дека е оспо-
собен за вршење на определена дејност и потврда од соод-
ветно општо здружение дека увезената опрема не се про-
изведува во Југославија. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 14 
Како резервоари кои фабрички се вградени во мотор-

ни возила, во смисла на член 28 точка 13 од Царинскиот 
закон, се сметаат резервоари кои по конструкцијата му од-
говараат на видот и типот на определено моторно возило. 

Член 15 
Повластицата од член 28 точка 14 од Царинскиот за-

кон се користи согласно со одредбите на соодветните 
меѓудржавни договори за малограничен и двосопственич-
ки промет. 

Член 16 
Заради користење на повластицата од член 28 точка 

15 на Царинскиот закон, корисникот, кон барањето, дава 
изјава за организирање на меѓународен натпревар и под-
несува изјава или фактура од странскиот испраќач дека 
медалите и плакетите ги испраќа бесплатно. Врз основа на 
поднесеното барање, царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање царина. 

Член 17 
Југословенски државјанин е должен, заради користе-

ње на повластицата од член 28 став 1 точка 1 од Царински-
от закон, кон барањето за ослободување од плаќање на ца-
рина, да и поднесе на царинарницата: 

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни рабо-
ти дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година. 
Ако надлежниот орган не може да му издаде на корисни-
кот на повластицата потврда дека од Југославија се исе-
лил пред 6 април 1941 година, тој факт може да се докаже 
и на друг начин; 

2) список на предметите за домаќинство што ги вне-
сува односно увезува, со назначување на видот и количес-
твото на предметите; 

3) список на предметите на неопходниот стопански 
инвентар. 

Денот на доселувањето од странство се утврдува од 
патната исправа на корисникот или на друг соодветен на-
чин. 
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Странскиот државјанин е должен, заради користење 
на повластицата од член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот 
закон, кон барањето за ослободувањето од плаќање цари-
на, да и поднесе на царинарницата: 

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни рабо-
ти за прием во југословенско државјанство, односно дека 
му е даден азил или одобрение за постојано населување во 
Југославија; 

2) список на предметите за домаќинство што ги вне-
сува односно увезува, со назначување на видот и количес-
твото на предметите; 

3) список на предметите на неопходниот стопански 
инвентар. 

Како ден на доселување на странски државјани, во 
смисла на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се 
смета денот на приемот во југословенско државјанство од-
носно денот на добивање азил или одобрение за постојано 
населување во Југославија. 

Списокот на предметите за домаќинство односно на 
предметите на неопходниот стопански инвентар корисни-
кот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царин-
скиот закон, и го поднесува на царинарницата во два при-
мерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќа-
ње царина. Еден примерок од списокот царинарницата го 
приложува кон декларацијата, а другиот заверен приме-
рок му го враќа на корисникот на повластицата назначу-
вајќи кои предмети ги увезал. Ако корисникот на таа по-
властица дополнително увезе предмети за своето дома-
ќинство во пропишаниот рок од една година, на царинар-
ницата и поднесува заверен список на предметите што му 
ги вратила царинарницата. 

Царинарницата што го заверила списокот на предме-
тите за домаќинство, односно на неопходниот стопански 
инвентар, ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, 
ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печат на цари-
нарницата. 

Ако корисникот на повластицата од повластицата од 
член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон внесува или 
увезува предмети на неопходниот стопански инвентар, 
поднесува и потврда од надлежниот општински орган де-
ка му е одобрено занимавање со определена дејност за чие 
вршење увезува предмети на инвентарот. Ако дозволата 
за вршење на определена дејност не може да се добие пред 
извршениот увоз на стопански инвентар, корисникот на 
повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот општин-
ски орган дека според прописите ги исполнува условите за 
занимавање со определената дејност за чие вршење увезу-
ва предмети на стопански инвентар, а во рок од една годи-
на од денот за извршувањето на увозот е должен да подне-
се потврда за одобрение да се занимава со односната деј-
ност. 

Член 18 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 2 на Царинскиот закон, корисникот, кон пиисменото 
барање за ослободување од плаќање царина, и поднесува 
на царинарницата: 

1) писмо или фактура од странскиот испраќач од која 
се гледа дека стоките се испраќаат бесплатно; 

2) изјава на корисникот на повластицата дека стоките 
се увезуваат за научни, здравствени, културни, спортски, 
хуманитарни, просветни или социјални цели, односно за 
стручно оспособување на привремено невработени работ-
ници; 

3) потврда од надлежниот орган или извод од регис-
тарот на надлежниот суд дека организацијата за која се 
врши увоз е регитрирана за вршење на научна дејност, по-
тврда од надлежниот орган дека организацијата за која се 
врши увоз се занимава со наставна односно културна деј-
ност. 

Врз основа на поднесените докази од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 19 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 3 на Царинскиот закон, увозникот односно корисни-
кот на повластицата, кон писменото барање за ослободу-
вање од плаќање царина, и поднесува на царинарницата: 

1) потврда од органот надлежен за наука дека органи-
зацијата за чија полза се врши увоз е регистрирана како 

научна установа, или потврда од органот надлежен за про-
света односно култура дека организацијата за чија полза е 
врши увоз се занимава со научна, наставна односно кул-
турна дејност; 

2) потврда од соодветното општо здружение дека ма-
шините, апаратите, уредите и инструментите од оддел 
XVI, ХУИ I XVIII на Царинската тарифа и нивните дело-
ви што се увезуваат, не се произведуваат во Југославија; 

3) примерок на пријава за склучен договор или друг 
доказ од кој може да се утврди дека увозот се врши за ко-
рисникот на повластицата; 

4) изјава дека машините, апаратите, уедите и инстру-
ментите од оддел XVI, XVII I XVIII на Царинската тари-
фа и нивните делови ќе се користат за научноистражувач-
ка работа, за настава односно културна дејност. 

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој 
член, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 20 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 4 на Царинскиот закон, Југословенскиот црвен крст, 
кон барањето за ослободување од плаќање царина, на ца-
ринарницата и поднесува изјава дека увезените стоки ќе се 
користат исклучително за непосредно извршување на ху-
манитарни задачи. Врз основа на поднесеното барање, ца-
ринарницата донесува решение за ослободување од плаќа-
ње царина. 

Член 21 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 5 на Царинскиот закон, корисникот на повластица-
та, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на 
царинарницата и поднесува потврда од органот надлежен 
за култура дека уметничките предмети и збирки и предме-
тите за збирки што се увезуваат се наменети на определен 
музеј или уметничка галерија, односно дека репродуцира-
ниот архивски материјал му е наменет на архивот. Врз ос-
нова на поднесеното барање, царинарницата донесува ре-
шение за ослободување од плаќање царина. 

Член 22 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 6 на Царинскиот закон, корисникот на повластица-
та, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на 
царинарницата и поднесува потврда од соодветната шко-
ла за тоа дека корисникот на повластицата на таа школа е 
ученик односно студент и дека предметите ЈШТО ги увезува 
му се потребни како учила. Врз основа на поднесеното ба-
рање, царинарницата донесува решение за ослободување 
од плаќање царина. 

Член 23 
Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја прва 

на Царинскиот закон се применувала предмети што зара-
ди замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во 
патничко моторно возило додека тоа се наога во стран-
ство, ако нивната вкупна вредност не го преминува изно-
сот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите, 
количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се 
применуваат царински повластици. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја втора 
на Царинскиот закон се применува на предмети што зара-
ди замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во 
друмске моторно возило во јавниот сообраќај додека воз-
илото се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност 
не го преминува износот пропишан со Одлуката за ут-
врдување на предметите, количествата и вредностите на 
кои при увозот се применуваат царински повластици. 

Замената на дотраен или уништен дел, во смисла на 
ст. 1 и 2 од овој член, корисникот и ја пријавува на цари-
нарницата усно. 

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета 
на Царинскиот закон се однесува на бродови во јавниот 
меѓународен сообраќај и додека пловат во внатрешните 
води. 

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 
точка 7 алинеја трета, четврта и петта на Царинскиот за-
кон, корисникот на повластицата, по завршната сметка, и 
поднесува на царинарницата надлежна спрема местото на 
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своето седиште писмена изјава за вкупната вредност на 
купениот погонски и потрошен материјал за работа и без-
бедност на пловидбата и делови на бродови односно воз-
духоплови и нивни инвентар, набавени во странство во из-
минатата година. 

Член 24 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 8 на Царинскиот закон, корисникот е должен да и 
поднесе на царинарницата: 

1) потврда од надлежниот општински орган за тоа 
каква материјална штета претрпел поради елементарна 
несреќа; 

2) писмо или фактура од странски испраќач дека 
предметите се испратени бесплатно, односно потврда од 
надлежната служба за општествено книговодство дека 
предметите се набавуваат од средствата добиени од стран-
ство како парична помош заради отстранување на после-
дици од елементарна несреќа. 

Врз основа на поднесеното барање и приложените ис-
прави од став 1 на овој член, царинарницата донесува ре-
шение за ослободување од плаќање царина. 

Член 25 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата 
и поднесува на царинарницата: 

1) потврда од надлежниот општински орган дека пре-
трпел материјална штета предизвикана од пожар, експло-
зија, елементарна несреќа или сообраќајна несреќа, однос-
но потврда од дипломатско или конзуларно претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во странство дека претпел материјална штета предизви-
кана во војна или вооружен судир; 

2) потврда од органот на управувањето дека вреднос-
та на уништената опрема е поголема од 15% од вкупната 
неамортизирана вредност на таа опрема; 

3) изјава дека опремата се увезува заради замена на 
уништената опрема; 

4) потврда од соодветното општо здружение дека оп-
ремата што се увезува не се произведува во земјата; 

5) потврда од заедницата за осигурување дека за 
уништената опрема остварил надомест на штета по основ 
на осигурување. 

Член 26 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 10 Царинскиот закон, корисникот на повластицата 
што увезува производи за здравство А поднесува на цари-
нарницата потврда од надлежниот орган за здравство со 
која се докажува дека специфичната опрема, уреди и ин-
струменти за здравство, како и резервните делови и по-
трошниот материјал за користење на таа опрема, се увезу-
ваат заради опремување на организации на здружен труд 
во согласност со програмите за развој на здравството во 
републиката односно автономната покраина, односно за 
лична употреба на граѓани. 

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 
точка 10 на Царинскиот закон, Сојузот на слепите на Ју-
гославија и СОЈУЗОТ на здруженијата на дистрофичарите 
на Југославија, како и траганите - членови на Сојузот на 
слепите на Југославија, односно на Сојузот на здруженија-
та на дистрофичарите на Југославија, кон барањето за ос-
лободување од плаќање царина, поднесуваат изјава дека 
производите за кои се бара ослободување од плаќање ца-
рина се увезуваат за потребите на слепи лица, односно за 
потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни 
болести, односно дека е во прашање член на Сојузот на 
слепите на Југославија или член на Сојузот на здруженија-
та на дистрофичарите на Југославија. 

На увозната царинска декларација, царинарницата 
става забелешка за бројот и датумот на решението на Со-
јузниот извршен совет врз основа на кое се остварува пра-
вото за ослободување од плаќање царина. 

Член 27 
Заради користење на повластицата од член 29 став 1 

точка 1 на Царинскиот закон, корисникот на повластица-
та, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на 
царинарницата ќ поднесува потврда од надлежниот ре-

публички орган за внатрешни работи со која се докажува 
дека специфичната опрема и деловите на таа опрема се 
увезуваат за потребите на противпожарните организации, 
односно изјава дека специфичната опрема и деловите на 
таа опрема се увезуваат за производство на опрема што а 
наменета за гаснење на пожари. 

На увозната царинска декларација, царинарницата 
става забелешка за бројот и датумот на решението на Со-
јузниот извршен совет врз основа на кое се остварува пра-
вото на ослободување од плаќање царина. 

Член 28 
Корисникот на повластицата од чден 29 став 1 точка 

12 на Царинскиот закон А поднесува на царинарницата 
примерок на договорот склучен со странски партнери за 
поморски истражувања и писмена изјава дека пловечката 
платформа за подморски истражувања по завршувањето 
на работата ќе ја врати во странство. 

Член 29 
Корисникот на повластицата од член 30 ст. 1 до 5 на 

Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од пла-
ќање царина, А поднесува на царинарницата: 

1) потврда дека на работа во странство поминал не-
прекинато најмалку две години или 24 месеци во три по-
следователни години, односно непрекинато најмалку три, 
четири, пет или непрекинато најмалку шест години. По-
тврда може да издаде дипломатско или конзуларно пре-
тставништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство, општинскиот завод за вработу-
вање преку кој работникот е упатен на работа во стран-
ство, ако за тоа води евиденција, или домашната органи-
зација на здружен труд што го упатила работникот на ра-
бота во странство. 

Ако корисникот на повластицата не располага со по-
тврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето помина-
то на работа во странство се докажува на друг соодветен 
начин (со патна исправа, со соодветна исправа на стран-
ска служба за социјално осигурување или на странски ра-
ботодавец, со пријава односно со одјава на престојот во 
странство и ел.); 

2) писмена изјава дека за последните две, три, четири, 
пет односно шест календарски години не користел повлас-
тица по тој основ; 

3) писмена изјава дека се враќа на постојан престој во 
Југославија; 

4) потврда од надлежниот општински орган дека му е 
одобрено занимавање со определената дејност за чие 
вршење се увезуваат предметите на стопанскиот инвен-
тар. Ако дозволата за вршење на определена дејност не 
може да се добие пред извршениот увоз на стопанскиот 
инвентар, корисникот на повластицата ќе поднесе потврда 
од надлежниот општински орган дека според прописите 
ги исполнува условите за занимавање со определената деј-
ност за чие вршење увезува предмети на стопанскиот ин-
вентар, а во рок од една година од денот на извршениот 
увоз е должен да поднесе потврда за одобрение да се зани-
мава со односната дејност; 

5) список на предметите на стопанскиот инвентар 
што ги внесува или прима од странство, односно што ќе 
ги внесе дополнително. 

Списокот на предметите на стопанскиот инвентар ко-
рисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот за^ 
кон и го поднесува на царинарницата во два примерока, 
најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање цари-
на. Едниот примерок на списокот царинарницата го при-
ложува кон декларацијата, а другиот примерок го заверу-
ва и му го враќа на корисникот на повластицата, со називи 
чување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако 
корисникот на таа повластица дополнително увезе пред-
мети на стопански инвентар во пропишаниот рок од една 
година, должен е на царинарницата да А поднесе и заверен 
список на предметите што му ги вратила царинарницата. 

Царинарницата што го заверила списокот на предме-
тите на стопанскиот инвентар ќе стави за тоа забелешка 
на патната исправа, ќе го запише датумот и тоа ќе го заве-
ри со печат на царинарницата. 

Денот на враќањето од странство на корисникот на? 
повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарни-
цата го утврдува од патната исправа или на друг соодве-
тен начин. 
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По барањето за користење на повластицата од член 
30 на Царинскиот закон царинарницата донесува реше-
ние. 

Како непрекинато престојување во странство, во 
смисла на член 30 ст. 1 до 5 од Царинскиот закон, се под-
разбира и времето поминато на годишен одмор, како и 
времето поминато во Југославија поради работа, посета 
на семејството и ел. 

Ако корисникот на повластицата од член 30 на Ца-
ринскиот закон бил спречен, поради виша сила, во рок од 
една година да увезе предмети на стопанскиот инвентар, 
времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува 
во тој рок. 

Член 30 
Корисникот на повластицата од член 30 ст. 1 до 5 на 

Царинскиот закон, кога здружува труд и средства со дого-
ворна организација на здружен труд или заради основање 
на договорна организација на здружен труд, на царинар-
ницата А поднесува: 

1) докази од член 29 став 1 точ. 1 до 3 и точка 5 на 
овој правилник; 

2) спогодба за здружување на труд и средства со дого-
ворната организација на здружен труд, односно договор 
за основање на договорна организација на здружен труд. 

Член 31 

Корисникот на повластицата од член 30 став 11 на 
Царинскиот закон, заради извршување на договор склучен 
врз основа на сојузниот закон со кој се уредува прибавува-
њето средства од граѓани за проширување на материјал-
ната основа на организацијата на здружен труд, и подне-
сува на царинарницата: 

1) потврда за престојот во странство или дека се вра-
ќа од странство, која може да му ја издаде дипломатско 
или конзуларно претставништво на СФРЈ во странство, 
општинскиот завод за вработување преку кој работникот 
е упатен на работа во странство, ако за тоа води евиденци-
ја, или домашната организација на здружен труд што го 
упатила работникот на работа во странство. 

Ако корисникот на повластицата не располага со по-
тврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето на пре-
стојот во странство или дека се враќа од странство го до-
кажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со со-
одветна исправа на странска служба за социјално осигуру-
вање или на странски работодавец, со пријава односно од-
јава на престојот во странство и ел.). 

2) договор за меѓусебното право и обврска на органи-
зациите на здружен труд и граѓаните. 

Член 32 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за постапката за оства-
рување на правото на ослободување од плаќање царина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/82, 77/82, 19/84, 3/85, 
29/85 и 50/85). 

Член 33 

687. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБ-
РАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУ-
МЕИТ АЏИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИ-
ОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни позиции 

во обрасците на периодичната пресметка и завршната 
сметка, за начинот на доставување на периодичната пре-
сметка и на завршната сметка и за податоците и докумен-
тацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка 
и завршната сметка за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/85) во член 12 став 2 точ. 
1 и 2 се менуваат и гласат: 

„1) под реден број 1 - износот од долговната страна 
на контото што се однесува на каматите по кредитите за 
основни средства во подготовка и надвор од употреба, а 
ако средствата во подготовка или надвор од употреба се 
финансирани од ист кредит со средства во употреба, изно-
сот на каматата што се однесува на средствата во подго-
товка и надвор од употреба се утврдува сразмерно на на-
бавната (ревалоризираната) вредност на тие средства; 

2) под реден број 2 - износот од побарувачката стра-
на на контото што се однесува на делот од чистиот доход 
за заедничка потрошувачка за други потреби, наменет за 
објектите и опремата на општествениот стандард на ра-
ботниците;". 

Во точка 3 бројот „3" се брише. 

Член 2 
Во член 13 по уводната реченица се додава нова точ-

ка 1, која гласи: 
„1) под ред. бр. 3 и 4 - износот на просечно користе-

ните деловни средства без определени пласмани односно 
на просечно користените основни средства без основните 
средства во подготовка и надвор од употреба во периодот 
за кој се поднесува периодичната пресметка односно за-
вршната сметка." 

Досегашната точка 1 станува точка 1а. 

Член 3 
По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи: 

„Член 13а 
Износот на просечно користените деловни средства 

без определени пласмани односно на просечно користени-
те основни средства без основните средства во подготовка 
и надвор од употреба се утврдува според точка 4 на Одлу-
ката за утврдување на акумулацијата и на просечно корис-
тените средства на организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/86)." 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-8220/1 
16 јули 1986 година 
Белград 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-3747/1 
18 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

Сојузен секретар за финан-
сии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 
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688. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), во согласност со со-
јузниот секретар за пазар и општи стопански работи и со-
јузниот секретар за надворешна трговија, директорот на 
Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за висината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/86) по точка 1 се додава 
нова точка 1а која гласи: 

„1а. Посебната давачка од оваа наредба не се плаќа 
на увозот ка производите чиј увоз е договорен до 30 јуни 
1986 година." 

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

Бр. 04-75/1 
4 август 1986 година 
Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за цени, 

д-р Милан Шоиќ, е. р. 

689. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85), Со-
бранието на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИ-
ТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТА-
НОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУН-

КЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата 
за определување на станарината за становите со кои упра-
вува Интересната заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците и функци-
онерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Ин-
тересната заедница). 

2. Месечниот износ на станарината се добива со 
множење на корисната површина на станот со збирот на 
бодовите што му припаѓа на станот и со коефициентот. 

Коефициентот од став 1 на оваа точка се добива така 
што вкупната месечна станарина за сите станови во стан-
бениот фонд на Интересната заедница се дели со вкупниот 
збир на производите што се добива со множење на по-
вршината со бројот на бодовите за секој стан посебно. 

До изедначувањето на височината на станарината за 
станбениот фонд со кој управува Интересната заедница, 
коефициентот се пресметува посебно за становите надвор 
од подрачјето на Белград, за секоја општина односно 
град, при што покрај елементите од точка 2 став 2 на оваа 
одлука, како додатен елемент се зема соодветниот про-
цент на зголемувањето на височината на станарината за 
период од четири години, како време за нивно конечно 
изедначување. 

Одлука за утврдување на височината на коефициен-
тот донесува Собранието на Интересната заедница. 

3. Станарината за стан чиј дел врз основа на соглас-
носта на давателот на станот на користење се користи и за 
вршење на деловна дејност се утврдува според одредбите 
на оваа одлука и така добиената станарина за тој дел од 
станот се зголемува за 100%. 

4. На носителите на станарско право што плаќаат 
надомест за вишок на станбен простор, височината на ста-
нарината им се зголемува за вишокот на станбениот про-
стор, што се утврдува со посебна одлука на Собранието. 

5. Надомест за бавча, градина, овоштарник и лозје, се 
утврдува со посебна одлука. 

6. Збирот на бодовите што му припаѓа на станот се 
утврдува со болување на градежните елементи, уредите, 
инсталациите и опремата, во зависност од: 

- видот и квалитетот на градежниот материјал вгра-
ден во станбената зграда и станот; 

- степенот на опременоста на станот со инсталации и 
уреди; 

- видот и квалитетот на вградувањето на опрема во 
станот, односно станбената зграда; 

- други погодности што му ги дава станот на корис-
никот, а се од значење за градежната и употребната вред-
ност на станот. 

7. Болување на становите со кои управува Интересна-
та заедница се врши со примена на Бодовната листа и на 
Упатството за болување на становите, што претставуваат 
составен дел на оваа одлука. 

8. Болување на станот се врши во присуство на носи-
телот на станарско право односно на сопственикот на ста-
нот, неговиот брачен другар или полнолетен член на се-
мејното домаќинство и претставник на куќниот совет. 

Носителот на станарско право односно сопственикот 
на станот, брачниот другар или друг полнолетен член на 
семејното домаќинство и претставникот на куќниот совет 
го потпишуваат записникот за болувањето на станот. 

Еден примерок на записникот му се остава на носите-
лот на станарско право односно на сопственикот на ста-
нот, за носителот на станарско право односно сопствени-
кот на станот да може да стави приговор. 

Приговорот на болувањето ќ се доставува на Инте-
ресната заедница во рок од 15 дена од денот на извршено-
то болување. 

9. Болување на становите согласно со точка 7 од оваа 
одлука се врши на тој начин што ќе се болуваат градежни-
те елементи на станот и зградата, уредите и инсталациите 
во зградата и во станот и опремата која претставува сос-
тавен дел на станот. 

Вкупниот број на бодовите за станот се добива со бо-
лување на станот со примена на Бодовната листа и на 
Упатството за болување на становите од точка 7 на оваа 
одлука. 

10. Нема да се болува зголемувањето и подобрување-
то на условите за домување, вградениот материјал, инста-
лациите или опремата што со лични средства ги вградил 
носителот на станарско право, ниту по тој основ ќе се 
врши зголемување на станарината. 

За случаите од став 1 на овој член болување на станот 
врз основа на оваа одлука ќе се изврши според условите 
што постоеле во моментот на вселувањето на носителот 
на станарско право во станот. 

11. Ако носителот на станарско право извршил про-
мена на намената на просторот врз основа на одобрение 
од надлежниот орган, така што тој простор да се користи 
за домување или како помошен простор, добиената по-
вршина ќе се болува според одредбите на оваа одлука во 
зависност од намената и користењето на тој простор. 

12. Како корисна површина на станот, во смисла на 
оваа одлука, се смета површината меѓу ѕидовите на ста-
нот, сметајќи ја и површината под вградениот мебел, и 
тоа: 

- простории за станови (сите соби и полусоби); 
- помошни простории (кујна, бања, ^ С и шпајз); 
- комуникации во станот (претсобје, ходници, холо-

ви, галерии, скалишта во станот, дегажмани и други пре-
мини). 

Корисната површина на станот од став 1 на овој член 
се утврдува врз основа на службената евиденција на дого-
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ворот за користење на стан или со мерење на самото мес-
то. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на основите и 
мерилата за определување на станарината за становите со 
кои управува Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/83, 45/84 и 20/85). 

14. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина. 

Прилог 1 
БОДОВЕН ЛИСТ 

Шифра на станот Носител на станарско јправо Лист бр. 

Површина на станот Улица, куќен број и број на влезот Кат 

Пишта • Мвгтл* 

Пози-
ција 

Опис на позицијата Мера Број на 
бодови 

1 2 3 4 

1. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА 

001 Згради од ќерпич, бараки, височина на просторијата до 2,60 т (светла 
височина) секој стан 50 

002 Згради од ќерпич, бараки, височина на просторијата над 2,60 ш (светла 
височина) секој стан 60 

003 Бондрук со дрвена таванска конструкција, височина на просторијата до 2,60 
т (светла височина) секој стан 100 

004 Исто како 003 - височина на просторијата од 2,61 до 3,00 ш (светла 
височина) секој стан 120 

005 Исто како 003 - височина на просторијата над 3,00 ш (светла височина) секој стан НО 

006 Згради од мешан материјал, височина на просторијата до 2,60 т (светла 
височина) секој стан 190 

007 Исто како 006 - височина на просторијата од 2,61 до 3,00 т (светла 
височина) <фкој стан 205 

008 Исто како 006 - височина на просторијата над 3,00 т секој стан 200 

009 Згради од тврд материјал, височина на просторијата до 2,60 секој стан ЗОО 

010 Згради од тврд материјал, височина на просторијата од 2,61 до 3,00 т секој стан 320 

011 Згради од тврд материјал, височина на просторијата ида 3,00 т секој стан 310 

2. СКАЛИШТЕ 

050 Дрвено скалиште во зграда секој стан 15 

051 Метално скалиште секој стан 20 

052 Скалиште од армиран бетон и скалиште од камен секој стан 22 

053 Внатрешно скалиште во станот секој стан 23 

054 Хол во станот поквалитетно обработен секој стан 10 

055 Посебно обработено само скалиште секој стан 20 

3. ВРАТИ 

100 Дрвени, обострано шперувани или столарски ковани секој стан 30 

101 Дрвени, обострано шперувани и фурнирани или боени - лакирани секој стан 40 

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

Бр. 02/2-770/15 
2 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Здравко Шево, е. р. 
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102 Армоника-врата, еднократна парче 12 

103 Армоника-врата, двојна парче 15 

104 Додаток на тапацирана врата парче 15 

4. ПРОЗОРЦИ 

130 Од меко дрво и пластика, еднократни секој стан 30 

131 Метални еднократни секој стан 50 

132 Од тврдо дрво или пластика, двократни секој стан 60 

133- Од тврдо дрво, двократни секој стан 70 

134 Метални двократни секој стан 80 

5. РОЛЕТНИ 

160 Платнени (флос) ролетни секој стан 4 

161 Еслингер (дрвени, пластични) секој стан 20 

162 Жалузини, капаци и жалузине дрвени секој стан 10 

163 Жалузине капаци и жалузини метални секој стан 15 

164 Венецијанер ролетни секој стан 15 

_ .6. ОБРАБОТКА НА ЅИДОВИТЕ И ТАВАНИТЕ 

200 Ѕидови бојосани со вар, боја или креда секој стан 5 

201 Ѕидови глетувани или обложени со книн-гипс плочи секој стан 7 

202 Ѕидови обложени со хартиени тапети што не се мијат секој стан 15 

203 Ѕидови обложени со пластични или пластицифирани тапети што се мијат секој стан 30 

204 Ѕидови бојасани со маслена боја или пластифицирани секој стан 17 

205 Ѕидови бојасани со десперол боја секој стан 15 

206 Керамика, фајанс, фуговани тули т 2 1 

207 Камен, мермер, мозаик и керамика во боја ш2 2 

208 Ламперии, фурнир, дрво, гипс, алуминиумон плочи го2 3 

209 Терацо плочки или монолитен терацо, благороден малтер или слично го2 1 

210 Обработка на плафоните со гипсена орнаментика го2 1 

7. ПОДОВИ 

250 Под од тули, бетон или цементен малтер секој стан 3 

251 Обичен под од штици секој стан 6 

252 Бродски под секој стан 8 

253 Паркет од букови и дабови штичиња секој стан 20 

254 Паркет ламелен дабов, јасенов или буков секој стан 14 

255 Додаток на лакирање на паркет секој стан 3 

256 Терацо плочки или монолитен терацо секој стан 8 

257 Под од обработен камен и мозаик од плочки секој стан 30 

258 Керамички плочки или венецијански мозаик секој стан 10 

259 Подолит, топол ПВЦ, јутафилц, виназ, вимплекс секој стан 10 

260 Гумен под (ксилолит и технолит со заварени состави) секој стан 12 

261 Под од вештачки или природни влакна секој стан 18 
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8. САНИТАРНА ОПРЕМА 

ЗОО Када лежечка од декапиран лим парче 7 

301 Када лежечка од леано железо парче 9 

302 Селечка када (полукада) од декапиран лим парче 6 

303 Селечка када (иолукада) од леано железо парче 7 

304 Емајлирана туш-када од декапиран лим парче 4 

305 Емајлирана туш-када од леано железо парче 6 

306 Електричен бојлер, капацитет до 10 литри парче 4 

307 Електричен бојлер, капацитет над 10 до 30 литри парче 5 

308 Електричен бојлер, капацитет над 30 до 50 литри парче 6 

309 Електричен бојлер, капацитет над 50 до 80 литри парче 7 

310 Електричен бојлер, капацитет над 80 литри парче 9 

311 Бојлер на гас, капацитет до 5 литри парче 5 

312 Бојлер на гас, капацитет над 5 литри парче 9 

313 Печка на цврсто или течно гориво за греење вода парче 5 

314 Комбинирана печка со електрично греење на вода парче 7 

315 Лавабо од санитарен порцелан или керамика парче 5 

316 Емајлирано лавабо од леано железо парче 2 

317 Комплетно биде "парче ГО 

318 Само приклучок за биде парче 3 

319 ХУС шолја парче 5 

320 У^С резервоар или автоматски измивач парче 4 

321 Батерија за топла или студена вода парче 2 

322 Славина за топла или студена вода парче 1 

323 Термостат на батерија за мешање на вода парче 6 

324 Приклучок за машина за перење парче 1 

325 Полица со огледало парче 2 

326 Орманче за тоалетен прибор парче -6 

327 Приклучок за апарат за бричање или греалка парче 1 

328 Греалка електрична парче 2 

9. КУЈНСКА ОПРЕМА 

400 Лавабо емајлирано едноделно, долго до 60 с т парче 2 

401 Лавабо од терацо, на конзоли или подѕидано парче 3 

402 Лавабо од поцинкуван лим, емајлирано парче 1 

404 Лавабо емајлирано едноделно, долго до 100 с т или дводелно парче 4 

405 Лавабо од нерѓосувачки лим, долго 60 с т парче 4 

406 Лавабо од нерѓосувачки лим, долго од 60 до 100 с т парче 6 

407 Лавабо камено - корито парче 6 
408 Лавабо емајлирано, долго до 60 с т , кабинет парче 8 

409 Лавабо од нерѓосувачки лим, долго над 100 с т парче 8 

410 Лавабо емајлирано, долго до 100 ст , кабинет парче 11 

411 Лавабо кабинет од нерѓосувачки лим парче 13 
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412 Железна печка, долга до 60 cm парче 3 

413 Железна печка, долга над 60 cm парче 4 

414 Ѕидана печка на тврдо гориво парче 6 

415 Електрична печка парче 10 

416 Печка на гас, долга до 60 cm парче 11 

417 Електрична - печка на гас, долга до 60 cm парче 12 

418 Комбинирана печка на тврдо гориво и електрична струја парче 12 

419 Електрична - печка на гас долга над 60 cm парче 14 

420 Вграден термостат на рерната парче 1 

421 Вграден сигурносен штекер парче 1 

422 Вграден ражен со електромотор парче 2 

423 Вграден програмски часовник парче 3 

424 Вграден инфра-грејач во рерната парче 2 

425 Термостат за регулација на електричната плоча парче 1 

426 Фрижидер со капацитет од 80 до 100 литри парче 10 

427 Фрижидер со капацитет над 100 до 200 литри парче 12 

428 Фрижидер со капацитет над 200 литри парче 14 

429 Апарат за длабоко замрзнување парче 16 

10. КУЈНСКИ ОРМАНИ 

500 Меко дрво, шпер, лесонит без грб, однадвор бојосан ш2 1 

501 Меко дрво, шпер, лесонит со грб, обострано бојосан т 2 2 

502 Иверица или панел, лакиран однадвор т 2 3 

503 Иверица или панел, лакиран обострано т 2 4 

504 Иверица или панел, фурниран и лакиран обострано т 2 5 

505 Со врати од ултрапас, бојосан и лакиран т 2 6 

506 Целосно обложен со фурнир или ултрапас т 2 8 

507 Полица во шпајз, дрвена парче 1 

508 Парособирач - напа со вентилатор парче 8 

509 Парособирач, само напа парче 2 

510 Електричен вентилатор без напа парче 5 

11. ПЛАК АРИ 

550 Меко дрво, шпер, лесонит без грб, бојосан однадвор т 2 1 

551 Меко дрво, шпер, лесонит со грб бојосан однадвор * т 2 2 

552 Меко дрво, шпер, лесонит со грб бојосан обострано т 2 3 

553 Иверица, панел, бојосан и лакиран однадвор т 2 4 

554 Иверица, панел, бојосан и лакиран обострано т 2 5 

555 Иверица, панел, фурниран и лакиран т 2 6 

556 Иверица, панел, врата, ултрапас, бојосан и лакиран т 2 7 

557 Целосно обложен со фурнир, ултрапас и слично т 2 9 

558 Од полно дрво т 2 12 

12. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

600 Водоводна инсталација секој стан 7 
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610 Водомер за студена вода само за еден стан парче 4 

602 Водомер за топла вода само за еден стан парче 6 

603 Канализација секој стан 9 

13. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

650 Електрична инсталација за делумна расвета секој стан 10 

651 Електрична инсталација за целосна расвета секој стан 15 

652 Електрична инсталација монофазна за целосна расвета и термички уреди секој стан 20 

653 Електрична инсталација трифазна за целосна расвета и термички уреди секој стан 30 

654 Еднофазно броило парче 2 

655 Двотарифно броило парче 9 

656 Телефонска инсталација секој стан 2 

657 ТВ инсталација секој стан 2 

658 Домофонска инсталација без електрична брава, на влезот на зградата - 3 

659 Домофонска инсталација со електрична брава, на влезот на зградата - 5 

660 Ѕвонче за повикување пред влезната врата на зградата »» 2 

14. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 

700 Инсталација за централно греење секој стан 70 

701 Етажно греење - котел на цврсто гориво секој стан 65 

702 Етажно греење - котел на течно или гасовито гориво секој стан 94 

703 Инсталација за топла вода од централен бојлер секој стан 9 

15. УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ 

730 Железна или леана печка парче 4 

731 Печка на гас парче 9 

732 Радијатори на гас парче 3 

733 Печка на гасно масло (мазиво), нафтна печка парче 10 

734 Калева печка од мазни калеви парче 10 

735 Калева печка од релјефни калеви парче 13 

736 Акумулациони железни печки на јаглен парче 13 

737 Термоакомулациона печка со капацитет до 4,5 К\У парче 23 

738 Термоакумулациона печка со капацитет над 4,5 К\У парче 26 

739 Радијатори, конвектори, домотерми секој стан 25 

740 Електрични радијатори парче 8 

16. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА 

760 Само во кујна или само во санитарни простории секој стан 14 

761 Инсталација за гас во станот секој стан 24 

762 Гасомер парче 4 

17. ЛИФТОВСКИ ПОСТРОЈКИ 

800 Обичен лифт за луѓе во влезот на зградата секој стан 40 

801 Собирен лифт за луѓе во влезот на зградата секој стан 55 
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802 Товарен лифт со носивост до 500 к§ секој стан 24 

803 Товарен лифт со носивост над 500 к^ секој стан 35 

18. ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТОРИИ НАДВОР ОД СТАНОТ 

850 Клозет во скалиштето за повеќе корисници секој стан 2 

851 Бања за заедничко користење секој стан 4 

852 Чешма во дворот секој стан 4 

853 Пумпа во дворот секој стан 3 

854 Бунар во дворот секој стан 2 

855 Перална за алишта со када за перење секој стан 2 

856 Сушална за алишта во зградата секој стан 1 

857 Механизирана перална во зградата секој стан 6 

858 Механизирана сушална секој стан 4 

859 Просторија за куќен совет во зградата или надвор од зградата секој стан 2 

860 Простории за деца во зградата или надвор од зградата секој стан 2 

861 Шпајз за велосипеди и колички во зградата или надвор од зградата секој стан 1 

862 Канал за исфрлање на отпадоци секој стан 1 

863 Просторија за отпадоци секој стан 1 

864 Хидранти или противпожарни апарати секој стан 1 

865 Противпожарно скалиште секој стан 1 

866 Агрегати за нужно светло секој стан 5 

867 Акумулаторски батерии за нужно светло секој стан 2 

868 Аларми уреди: јавувачи на пожар, сирени и слично секој стан 1 

869 Туш на тераса секој стан 1 

870 Шупа или шпајз во зграда гп2 1 

871 Шупа, шпајз и дрварница надвор од зградата, од слаб материјал т 2 2 

872 Шупа и шпајз надвор од зградата од тврд материјал т 2 5 

19. ЕЛЕМЕНТИ НА УПОТРЕБНАТА ВРЕДНОСТ НА СТАНОТ 

1) Позитивни бодови 

900 Станот има два влеза секој стан + 12 

901 Две или повеќе бањи во станот секој стан + 8 

902 Вентилација на бањата или ^ С директно секој стан + 2 

903 Климатизација во стан секој стан + 40 

904 Камин во станот секој стан + 15 

905 Опременост на лоѓијата и балконот со корито за цвеќе секој стан + 2 

906 Згради еднокатни и двокатни - во низа секој стан + 70 

907 Лоѓии т 2 + 4 

908 Покриени тераси т 2 + 2 

909 Откриени тераси и балкони т 2 + 1 

2) Негативни бодови 

950 Во станот се влегува непосредно однадвор секој стан - 25 

951 Станот има проодна соба или кујна секој стан - 20 

952 Лоша осенченост на станот секој стан - 10 



Страна 1396 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, -8 август 1986 

1 2 3 4 

953 Стан во визба, сутерен или мансарда секој стан - 130 

954 Стан во приземје, последен кат или поткровје секој стан - 100 

955 Стан делумно во поткровје или високо приземје секој стан - 40 

956 Стан над пасаж секој стан - 3 0 

957 Скалиште без природно осветление секој стан - 1 0 

958 Пробив на столб или оџак низ соба секој стан - 10 

959 Висока катност - од петти кат нагоре секој стан - 1 

960 Стан со соба со неправилна форма секој стан - 10 

961 ^ С без вентилација секој стан - 10 

962 Згради изградени до 1920 година секој стан - 60 

963 Згради изградени од 1921 до 1945 година секој стан - 40 

964 Згради изградени од 1946 до 1960 година секој стан - 20 

Вкупно бодови: 

Датум Комисија Потпис на станарот За куќниот совет Контрола 

Прилог 
УПАТСТВО ЗА БОЛУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ 

П О З И Ц И Ј А : 

1. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА 
Како височина на просторијата (светла површина) се зема височината на собата. 

001 до 002 Згради од керпич, непечена тула или набиена глина, бараки и сл. 
003 до 005 Згради од дрвен бондрук - дрвени меѓукатни конструкции, ѕидови исполнети со непечена тула или 

глина. 
006 до 008 Згради од мешовит материјал и конструкција: дрвени конструкции со ѕидови од тули, бетон и ел. ги 

опфаќаат и сите системи на монтажни згради од разни паноа. 
009 до 011 Сите други згради од тврд материјал. 

2. СК АЛ ИШТА 
Се земаат предвид само скалишта кај згради со над три ката. 

050 Дрвени скалиште во зградата. 
051 Ги опфаќа сите видови заеднички скалишта со метална носечка конструкција. 
052 Ги опфаќаат сите видови заеднички скалишта изработени од армиран бетон, камен и ел. 
053 Скалиште во станот кое служи за вертикално поврзување на просториите на станаат без оглед на ма-

теријалот, конструкцијата и начинот на обработка. Доколку поврзува само станбени простории со по* 
мошин, како што се дрварници, шпајзи, тераси, гаражи и ел. не се болува 

054 до 055 Се болува без оглед на големината на површината што е обработена со поквалитетен материјал, ка-
ко: природен камен, керамични плочки, ламперии и ел. Сите поквалитетни облоги посебно изработе-
ни се болуваат според оваа позиција. Ако има повеќе скалишта во семејна зграда, се болува само она 
што е поквалитетно обработено. 

3. ВРАТИ 
Се болуваат по стан, без оглед на големината и бројот на врати во станот, фиксните надсветла над 
врата не се болуваат. 

100 Обична дрвена врата необработена, само бојосана. 
101 Ги опфаќа сите други дрвени врати, освен од позициите 100, 102 и 103. 
102 до 103 Хармоника врата еднократна или двократна без оглед на големината, материјалот и начинот на вгра-

дување. 
104 Додатокот на тапацирана врата се болува за секоја тапацирана врата било да е тапацирана едностра-

но или обострано. 

4. ПРОЗОРЦИ 
130 до 134 Се болуваат по стан без оглед на големината и бројот на прозорци во станот. 

Под тврдо дрво се подразбира: дабовина, боровина, јасен, махагони и друго благородно дрво. 

5. РОЛЕТНИ 
Се болуваат без оглед на големината и бројот 

160 до 161 Доколку во еден стан постојат и платнени ролетни и еслнигер или венецијански, се зема бројот на бо-
дови како за еслингер ролетни. 

162 до 163 Според оваа позиција ќе се болуваат сите видови дрвени односно метални заштити на прозорците, 
како што се жалузине капаци, дрвени жалузини и слично. 

16 Доколку во станот постојат само венецијанер ролетни се болуваат според оваа позиција. 
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6. ОБРАБОТКА НА ЅИДОВИТЕ И ПЛАФОНИТЕ 
200 до 205 Првин се определува бројот на бодови според обработката од позициите 200 до 205 што преовладува 

и се внесува само едната вредност за сите тие позиции. За болување по овие позиции се земаат пред-
вид само собите, кујните, и ходниците, а се внесуваат предвидените бодови за стан, без оглед на реал-
ната површина. 

206 до 209 Секогаш се зема според реалните површини што се мерат на самото место и во сите простории на 
станот. 
Ако се обложени и одделни делови на опремата и таа површина се зема предвид. 

210 Предвидениот број на бодови се зема според бројот на соби со гипсена орнаментика на плафоните. 

7. ПОДОВИ 
250 до 261 За болување се зема видот на подот во собите. Доколку има повеќе видови подови во собите, бројот 

на бодови се определува според подот што го има повеќе. Значи, бројот на бодови се определува са-
мо според еден најмногу застапен вид под во собите без некакви мерења. 

8. САНИТАРНА ОПРЕМА 
Се болува по парче. 

ЗОО до 305 Се подразбира видот на кадите, со разни должини и големини, со сите приклучоци и начини на вгра-
дување. Поплочувањето на кадата посебно се засметува во позициите 206 до 209. 

306 до 310 Се однесува на сите видови електрични бојлери како проточни, така и под притисок, без оглед на 
местото и начинот на вградување. 

311 до 312 Се однесува на бојлери на гас од сите видови, без оглед на тоа дали се приклучени на оџак 
313 до 314 Се сметаат по парче без оглед на големината на печките. 
315 до 316 Опфаќа комплетно лавабо со сите приклучоци. 

Според позицијата 315 се болуваат сите лавабоа, освен од леано железо. 
317 до 318 По оваа позиција се болува секое биде, без оглед на видот на материјалот. Доколку постои само при-

клучок за биде, се болува според позицијата 318. 
319 Според оваа позиција се болуваат сите видови \УС шолји и клекнувачи, без оглед на материјалот, ако 

се вградени во станот. 
320 Ги опфаќа сите видови водокотлиња за АУС и автоматски измивачи за >УС шолји и клекнувачи вгра-

дени во станот. 
321 Опфаќа батерии за мешање на топла и студена вода од сите видови материјал на кадата, мијалникот, 

лавабото и слично, како и батерии со рачен или стоечки туш. 
322 до 328 Се сметаат според бројот на парчиња независно од видот на материјалот од кој се изградени. 

9. КУЈНСКА ОПРЕМА 
Се болува по парче според наведениот вид опрема и според големината. 

400 до 411 Лавабоата од наведените видови и големини се болуваат по парче. Површините за оставање садови, 
доколку се составен дел на лавабоата, влегуваат во нивната должина. 

412 до 419 Печките од сите видови што се инвентар на зградата и станот се болуваат по парче. 
Додатните орманчиња кон печката се болуваат како соодветни кујнски ормани. 

420 до 425 Додатната опрема на печките се болува по парче печка. 
426 до 429 Според оваа позиција се болуваат сите фрижидери без оглед на видот, а според дадените капацитети. 

Апаратот за длабоко замрзнување се болува без оглед на неговата зафатнина. 

10. КУЈНСКИ ОРМАНИ 
500 до 506 Стоечки или висечки кујнски елементи или ормани што заменуваат шпајзи се болуваат по т 2 верти-

кална проекција. Според овие позиции се пресметуваат и кабинет орманите со вградено лавабо. За 
длабочини помали од 30 с т се зема половина од површината. 

507 Дрвените полици во шпајзот без оглед на големината и начинот на обработка се болуваат по парче. 
508 до 510 Собирачот на пареа - напа се болува во парче, без оглед на видот на производството и капацитетот 

на вентилаторот. 

11. ПЛАК АРИ 
Се болуваат по т 2 вертикална проекција ако длабочината им е 30 с т или поголема. За длабочини по-
мали од 30 с т или поголема. За длабочини помали од 30 с т се зема 50% помала површина за болува-
ње. Според овие позиции се болуваат и ормани - прегради, маски за грејни тела и ел. Доколку плака-
рите имаат само скелет без оглед на обработката на вратите се болуваат според позицијата 550. 

550 до 552 Ормани изградени од меко дрво, шпер плоча и лесонит. Облогата над плакарите не влегува во по-
вршината на плакарите. 

553 до 554 Ормани - плакари од иверица или панел плоча. 
555 Ормани - плакари од иверица или панел плоча фурнирани и лакирани однадвор и одвнатре. 
556 Ормани - плакари од иверица или панел плоча, врата обложена со ултрапас, меламин и ел бојосани 

и лакирани и однадвор и одвнатре. 
557 Ормани - плакари од иверици или панел плоча, обложени со фурнир, ултрапас, меламин и ел. одна:* 

вор и одвнатре. 
558 Се болуваат плакари изработени од полно дрво - дабови, букови, јасенови и ел. 

12. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
600 Ја опфаќа водоводната инсталација во станот без оглед на бројот на места за точење. 
601 до 602 Водомер што го мери потрошокот на студена или топла вода само за еден стан. Се запишува бројот 

на водомери. 
603 Ја опфаќа и** е - -и јата за канализација во станот без оглед на бројот на приклучоците и начинот на 

одведување > * • тг а дните води. 

13. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 
650 Се однесува на електричната инсталација која има само осветлување на станот и најмногу еден ште-

кер во станот. Според оваа позиција се бодуваат и инсаталициите видно водени по ѕидовите. 
651 Се о^чту??, чѕл^сн^ осветлување и гаделе оп е^тен штекер. 
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652 до 653 Се однесува на целосно осветлување и приклучување на поголем број термички уреди. 
654 до 655 Се болуваат само броила по парче што служат исклучиво за мерење на потрошувачката во станот, 

без оглед на тоа каде се сместени. 
656 Телефонската инсталација се болува ако е вградена комплетна инсталација со спроводници. Се болу-

ва без оглед на тоа дали е приклучена на надворешната мрежа. Телефонската инсталација не се болу-
ва ако се вградени само цевки, а во нив не се воведени спроводници. 

657 ТВ инсталација се болува доколку е вградена инсталација преку заедничка антена, без оглед на бројот 
на штекерниците и програмите и дали станарот ги користи. Не се болува во случаи кога се вградени 
цевки без соодветни кабли и жици. 

658 Според оваа позиција се болуваат сите видови домофонски инсталации што овозможуваат само говор 
со странката пред влезот во зградата. 

659 Според оваа позиција се болуваат сите видови домофонски инсталации кои покрај говорот овоз-
можуваат и автоматско отворање на влезната врата во зградата. 

660 Опфаќа ѕвончиња за повикување на влезот во зградата. Ако е поставено само ѕвонче на влезот во ста-
нот - не се болува 

14. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 
700 Ги опфаќа сите видови централно греење, парно или топловодне, без оглед на топлотниот извор и 

видот на грејните тела. Грејните тела посебно се болуваат. 
701 Опфаќа етажно греење во станот на повеќе станбени згради или на семејна зграда со котел на цврсто 

гориво. 
702 Етажно греење во станот на повеќе станбени згради или на семејна зграда со котел на течно и гасови-

то гориво, со или без автоматика. 
703 Ги опфаќа инсталациите за приготвување топла вода преку централни бојлери, без оглед на тоа каде 

се поставени (во топлана, блоковска, индивидуална котларница со котел за етажно греење). 
Доколку покрај котелот постои посебен бојлер за приготвување топла вода тој не се бодува посебно. 

15. УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ 
Се болуваат по парче, со исклучок на позицијата 739. 

730 до 738 Грејните тела на градски гас ги опфаќаат сите видови гасни печки и гасни радијатори со различни ка-
пацитети. Калевите печки се болуваат и во случај ако станорот неовластено ги отстранил. 
Гасните печки можат да бидат со приклучок на оџачен канал или со испуштање на согорените гасови 
низ прозорски парапет. 

739 Радијаторите од сите видови (освен електрични), конвенктори, домотерми и ел. без оглед на материја-
лот и системот на греење се болуваат според оваа позиција, без оглед на бројот и големината на греј-
ните тела. 

740 Електричните радијатори се болуваат по парче радијатор 

16. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА 
Не се болува доколку со одлука на надлежните органи е забранета нејзина употреба, не е приклучена 
на градската мрежа или е неупотреблива поради дотраеност што ќе то утврди комисијата за болува-
ње. 

760 до 761 Ако е изведена инсталација за гас само во кујната или само во санитарните простории, се болува спо-
ред позицијата 760. 
Ако е изведена инсталација за гас и во кујната и во санитарните простории се бодува според позици-
јата 761 како да е изведена во целиот стан. 

762 Се болува гасомер по парче кој ја мери потрошувачкита на гас само за определен стан. 

17. ЛИФТОВСКИ ПОСТРОЈКИ 
Не се болуваат во становите во приземје и сутерен доколку нема заеднички простории над приземје-
то. Димензијата и бројот на лифтови не влијаат врз болувањето. 

800 Според оваа позиција се болуваат лифтовите за луѓе - патнички лифтови во влезот на зграда без со-
бирна команда. 

801 Според оваа позиција се болуваат лифтовите ако еден или повеќе од нив на влезот имаат собирна ко-
манда. 

802 до 805 Според оваа позиција се болуваат товарните лифтови поставени во влезот на зградата. 

18. ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТОРИИ НАДВОР ОД СТАНОТ 
850 до 851 Клозет или бања поставени во зградата за потребите на повеќе станови и приклучени на септичка ја-

ма или канализација. 
852 до 858 Се болуваат без оглед на бројот на корисниците. Доколку пералните не се користат наменски, според 

записникот од собирот на станарите, нема да се болуваат. 
856 Опфаќа покриен простор во двор, визба, тераса или поткровје што може да се заклучува и служи за 

сушење на алишта. 
Според оваа позиција се болува и механизирана сушална доколку нејзините инсталации се неупотреб-
ливи. 

859 до 861 Се болуваат без оглед на тоа дали се во зградата во која се наоѓа станот или во друга зграда. 
862 Каналот за уфрлување на отпадоци се болува без оглед на тоа каде е отворот за уфрлување на ска-

лиштето или во дел од станот. 

863 Просторијата за отпадоци се болува само ако е во составот на зградата. 
864 до 868 Според оваа позиција се болуваат наведените уреди за заштита на зградата. 
869 Се подразбира вграден туш на тераса на зградата што заеднички го употребуваат станарите. Позици-

ите 870 до 872 се пресметуваат по т 2 . 
870 Ги опфаќа просториите што служат како шупи, дрварници и ел., а се наоѓаат надвор од станот или 

во истата зграда. 
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871 Простории што се изградени од слаб материјал а се наоѓаат во дворот надвор од зградата. 
872 Ги опфаќа помошните простории што служат како шупи а се изградени од тврд материјал - тули, 

монтажни елементи, камен, бетон а се наоѓаат во дворот. 

19. ЕЛЕМЕНТИ НА УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ НА СТАНОТ 
1) Позитивни бодови 

900 до 905 Според овие позиции се болуваат становите што ги содржат набројаните елементи, па им се зголему-
ва погодноста за користење на станот. 

902 Под директно вентилирање се смета само вентилирање низ прозорец непосредно во атмосферата. 
906 Ги опфаќа сите семејни згради, потоа сите згради со најмногу два ката, артиски згради, куќи во низа 

и слично. 
907 до 909 Според овие позиции се болуваат наведените делови на станот: лоѓии, покриени и откриени тераси. 

Се мерат реалните површини на лоѓиите, на покриените и откриените тераси што му припаѓаат на 
станот. 

2) Негативни бодови 
950 Станот е нефункционален ако во него се влегува непосредно од улица или двор односно од тераса без 

ветробран или претсобје. 

951 Станот е нефункционален ако има проодна соба или ако единствено низ кујната може да се влезе во 
собата. 
Доколку постојат и други начини на минување освен преку лоѓија, балкон и тераса, нема да се пре-
сметуваат негативни бодови. 

952 Лошо осончен стан се смета стан во визба или сутерен, како и стан во други етажи ако поголем број 
соби се ориентирани, исклучително на северната страна. 

953 до 954 Според овие позиции се намалуваат бодовите само на становите во повеќекатни згради. Негативни 
бодови за последниот кат - поткровјето, се сметаат само кај згради со рамен покрив. Според позици-
јата 954 ќе се болува приземје каЈ кое горниот раб на парапетот е најмногу 1,80 т над тротоарот - те-
ренот. 

955 Станот е делумно во поткровје ако е само делумно под рамната покриена плоча. 
956 Станот ќе се смета дека е над пасаж ако се наоѓа под плоча на која нема ѕидни исполнувања и непос-

редно под неа се врши пешачки или друг сообраќај без оглед на начинот на термо изолација на таа 
плоча. 
Положбата на станот се определува според положбата на една соба во еднособен стан, едноиполсобен 
стан и двособен стан. За станови со повеќе од две соби потребно е барем две соби да бидат над пасаж 
за да се пресметуваат негативни бодови. 

957 Како скалиште без природно осветление ќе се смета само она скалиште што добива природно освет-
ление исклучитело низ влезот. Оваа позиција не се однесува на скалишта во станот. 

958 Негативни бодови за пробив на столб или оџак низ соба се земаат предвид само ако тие елементи се 
одвоени од ѕидот. 

959 Негативни бодови се даваат за пети и за секој повисок кат - етаж освен поткровјето, мансардата од-
носно последниот кат што имаат негативни бодови според позицијата 953. 

960 Како стан со соба со неправилна форма се смета оној стан што има соба тркалезна, потоа полук-
ружна форма, петтоаголна и повекеаголна форма. Издаденостите или вдлабнувањата на ѕидовите во 
собата не се земаат предвид за оценување на неправилноста на формата на собата. 

961 ХУС без вентилација се смета кога нема прозорец и канал изграден за вентилација поради што про-
ветрување се врши индиректно или преку другите простории на станот. 

962 до 964 Негативни бодови поради старост (амортизираност) на зградата се предвидуваат само за станови во 
згради изградени заклучно до 1960 година. Податоците за времето на изградбата на зградата се зехма-
ат од книговодствената евиденција 

20. ДРУГИ ОБЈАСНЕНИЈА КОН УПАТСТВОТО ЗА БОЛУВАЊЕ 

1) Доколку во зградата е изведена инсталација за централно греење, водовод и канализаци-
ја, а истата не е поврзана со топлотен извор односно градски водовод и канализација - не се болува. 

Во случаи каде што поради поврзаност со топлотен извор, централното греење во станот 
воопшто не грее - не се болува. 

Гасни печки во згради кои не се приклучени на инсталација на гас - не се болуваат. 
2) Според позициите 160, 161 и 164 доколку постојат сите три вида ролетни - се болуваат 

оние што ги има повеќе. 
3) Кујнска опрема за позициите 408 и 410 се однесува на лавабоата - кабинети емајлирани и 

од не'рѓосувачки материјал големи од 60 до 100 с т . Кабинетот на опремата со вградено лавабо се бо-
лува според позициите 408 и 410. 

4) Водомерите за топла и студена вода според позициите 601 и 602 се болуваат во сите слу-
чаи кога служат само за еден стан односно семејна зграда. 

5) Сушалните се болуваат како сушални освен во случај кога собирот на станарите донесол 
одлука да се користат за други цели. Ако собирот на станарите донесол одлука сушалната да се ко-
ристи како друштвена просторија, тогаш се бодува како просторија за куќниот совет. 
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6) Лифтови товарни во котларници што служат за префрлање на згура и сл. не се болуваат. 
Товарен лифт е само оној што служи исклучително за потреби за транспорт на мебел и дру-

га опрема. Лифтовите за носилки се сметаат како лифтови за луѓе. 
Товарните лифтови што не се во употреба повеќе од две години - не се болуваат. 
7) Печките не се болуваат доколку векот на траењето им изминал односно ако се неупотреб-

ливи. 
8) Доколку во зградата постојат пегларници, да се болуваат како сушални односно да се по-

стани според објаснението од точка 5. 
9) Лавабо да се болува според позицијата 403 од даденото упатство. 
10) Каналите за исфрлање отпадоци доколку се надвор од употреба - не се болуваат. 
11) Сите измени што ги извршил станарот во својот стан на сопствен трошок, а придонесу-

ваат за подобрување на условите за домување и не се во спротивност со техничките и урбанистичките 
прописи, ниту им штетат на-другите станари - нема да се болуваат. Ќе се болува само првобитно из-
градената состојба на станот. 

12) Измените што ја намалуваат вредноста на станот, на пример: исфрлање на некој дел од 
опремата (калеви печки) и слично за кои станарот нема одобрение од надлежните органи, се болуваат 
по првобитната состојба. 

13) Според предлогот на методологијата, елементите на станот и зградата се болуваат на 
три начина: 

а) со утврдување на самото место и по потреба во проектната документација дека такви 
елементи постојат или постоеле. 

Самата констатација дека тие постојат, без никакви мерења и броења, носи предвиден број 
бодови. 

б) со броење на одделни елементи; 
в) со мерење на одделни елементи, обично на површината. Површината се запишува за-

дужено на цел т 2 . 
14) По извршеното болување во електронскиот сметачки центар се врши натамошна обра-

ботка на податоците. 
Се обрнува внимание на барање од сметачкиот центар, кој ќе ги обработува бодовните лис-

ти, контролорите да обрнат посебно внимание означување на позициите што се болуваат да се из-
врши идентично на сите три примерока. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

683. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 
1985 година 1345 

684. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
распоредување на средствата за нестопански 
инвестиции утврдени во Буџетот на федераци-
јата за 1986 година 1382 

685. Одлука за поблиските елементи што треба да 
ги содржат заедничките програми за унапреду-
вање на производството на стоки и услуги на-
менети за извоз 1383 

686. Правилник за постапката за остварување на 
правото на ослободување од плаќање царина 1383 

687. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за содржината на одделни позиции 

Страна 
во обрасците на периодичната пресметка и за-
вршната сметка, за начинот на доставување на 
периодичната пресметка и на завршната смет-
ка и за податоците и документацијата што се 
доставуваат кон периодичната пресметка и за-
вршната сметка на организациите на здружен 
т р у д 1 3 8 8 

688. Наредба за дополнение на Наредбата за виси-
ната на посебната давачка при увозот на земјо-
делски и прехранбени производи 1389 

689. Одлука за утврдување на основите и мерилата 
за определување на станарината за становите 
со кои управува Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи 1389 
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