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Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1986 година, што ја ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1987 година. 
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на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1986 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Остварените приходи и извршениот распоред на приходите во 1986 година изнесуваат: 

1. Вкупниот износ на остварените приходи според билансот на буџе- Дин, 1374.558,397,042 
тот на федерацијата 

2. Вкупниот износ, на извршениот распоред на приходите според би- Див 1 374358,397.042 
лансот на буџетот на федерацијата 

3. Разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупниот извршен 
распоред на приходите според билансот на буџетот на федераци-
јата 

Ч л е н 2 

Преглед на предвидените и остварените приходи к преглед ва предвидешсут и изврше-
ниот распоред на приходи те во билансот т буг,етч?У ал ф е р а д о , дои за 1985 година по подби-
ланси: 
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П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

I . П Р И Х О Д И 

Класификациони 
број 

формана n0T^PMa -
пРмодите приходите 

П р и х о д и Предвидено 
според буџетот 

Предвидено 
според 

ребалансот 
Остварено 

1 

03-1 
03-1-1 

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

522.951,000.000 490.642,752.887 
522.951,000.000 490.642,752.887 

Вкупно вид 03 388.200,000.000 522.951,000.000 490.642,752.887 

Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина 
06-1 Царина 156.142,800.000 180.872,200.000 195.892,239.520 
06-2 Посебни увозни давачки 95.257,200.000 111.717,900.000 128.196,235.236 

06-2-2 Посебни давачки за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки 80.134,900.000 92.951,100.000 108.452,823.137 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање 15.115,700.000 18.761,600.000 19.741,117.829 
06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински 

магацини 6,600.000 5,200.000 2,294.270. 

Вкупно вид 06 251.400,000.000 292.590,100.000 324.088,474.756 

08-1 

08- 1-1 

08--1-2 

08- 1-3 
08--Г-4 

08--1-5 
08-

08--1-7 

08--1-8 

Вид 08. Приходи од други општествено-политинки 
заедници 
Придонеси од републиките и од автономните 
покраини 125.372,000.000 153.322,926.000 153.322,926.000 
Придонес од Социјалистичка Република Босна и-
Херцеговина 17.371,800.000 21.161,345.000 21.161,345.000 
Придонес од Социјалистичка Република 
Македонија 7.439,578.000 . 9.142,826.000 9.142,826.000 
Придонес од Социјалистичка Република Словенија 19.736,614.000 24.005,780.000 24.005,780.000 
Придонес од Социјалистичка Република Србија 
без автономните покраини. 30.192,928.000 36.915,138.000 36.915,138.000 
Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 32.468,263.000 35.822,089.000 39.822,089.000 
Придонес од Социјалистичка Република Црна ' Гора 2.646,034.000 3.235,154.000 3.235,154.000 
Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 14.917,505.000 18.316,910.000 18.316,910.000 
Придонес од Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово ' 599,278.000 723,684.000 723,684.000 

Вкупно вид 08 125.372,000.000 153.322,926.000 153.322,926.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 03, 06, 08) 764.972,000.000 968.864,026.000 968.054,153.643 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Класификационен 
број 

распореди распореди 
група подгрупа Р а с п о р е д н а п р и х о д и т е Предвидено Предвидено 

според според буџетот р е б а л ^ о т 
Извршено 

Основна намена 02. Народна одбрана и 
општествена самозаштита 

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

тековната година 

764.972,000.000 968.864,026.000 968.054,153.643. 

764.972,000.000 968.864,026.000 968.054,153.643 

Вкупно основна намена 02 764.972,000.000 968.864,026.000 968.054,153.643 

л 
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ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ НА 
ПОДБИЛАНСОТ НА ПРИХОДИТЕ И 
РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА 764.972,000.000 968.864,026.000 968.054,153.643 

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

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 
I . П Р И Х О Д И 

Класификационен 
број 

формана n 0 T f P M a 

приходите п р и х о д и т е 
П р и х о д и Предвидено 

според буџетот 
Предвидено 

според 
ребалансот 

Остварено 

1 

Вид 05. Такси 
05-1 Административни такси 

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

05-3 Судски такси 

4.919.900.000 
4.500,000.000 

340,000.000 
79,900.000 

100.000 

5.499,800.000 
5.079,900.000 

340,000.000 
79.900.000 

200.000 

5.146,632.134 
4.801,434.496 

311,852.345 
33,345.293 

256.918 

Вкупно вид 05 4.920,000.000 5.500,000.000 5.146,889.052 

07-2 

07-4 
07-2-1 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, 
приходи на органите на управата и други приходи 
Приходи на органите на управата 12.500,000.000 16.000,000.000 13.936,353.869 
Приходи на сојузните органи и организации 12.500,000.000 16.000,000.000 13.936,353.869 
Други приходи 6.710,000.000 8.710,000.000 7.503,426.478 

Вкупно вид 07 19.210,000.000 24.710,000.000 21.439,780.347 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08-1 Придонеси од републиките и автономните 
покраини 

08-1-1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина 

08-1-2 Придонес од Социјалистичка Република 
Македонија 

08-1-3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
08-1-4 Придонес од Социјалистичка Република Србија 

без автономните покраини 
08-1-5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
08-1-7 Придонес од Социјалистичка Автономна 

Покраина Војводина 

314.288,400.000 

24.549,400.000 

9.808,100.000 
56.773,100.000 

86.851,000.000 
93.396,100.000 

379.917,574.000 

28.767,374.000 

11.678,510.000 
68.446,904.000 

105.254,943.000 
113.543,432.000 

379.917,574.000 

28.767,374.000 

11.678,510.000 
68.446,904.000 

105.254,940.000 
113.543,432.000 

42.910,700.000 52.226,414.000 52.226,414.000 

Вкупно вид 08 314.288,400.000 379.917,574.000 379.917,574.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови 05, 07, 08) 338.418,400.000 410.127,574.000 406.504,243.399 

I I . Р А С П О Р Е Д Н А П Р И Х О Д И Т Е 

Класификационен 
број 

распореди распореди 
група подгрупа Р а с п о р е д н а п р и х о д и т е с ^ Х “ о т 

Предвидено 
според 

ребалансот 
Извршено 

1 2 3 4 5 6 

01-1 

01-1-1 

Основна намена 01. Средеа ч работа на органите 
на управата 
Средства што работниците ги стекнуваат како 
доход на работната заедница 23.505,395.000 
Средства за лични доходи на работниците 23.127,535.000 

47.241,609.683 
46.762,144.683 

47.237,611.309 
46.760,903.397 
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01-2 
01-3 

01-1-2 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-3 

Средства за заедничка потрошувачка 
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 

377,860.000 479,465.000 476,707.912 
3.580,481.000 5.707,280:381 5.690,590.427 

44.543,124.000 45.093,650.316 44.546,346.665 

1.092,024.000 
23.412,250.000 
20.038,850.000 

2.467,583.392 
18.845,704.559 
23.780,362.365 

2.467,114.066 
18.352,301.529 
23.726,931.070 

Вкупно основна намена 01 71.629,000.000 9^.042,540.380 97.474,548,401 

04,2 
Q4.2-1 

Основна намена 04. Трансферни средства на други 
опиѓгествено-политички заедници 
Дополнителни средства 
Дополнителни средства на буџетите на 
републиките и автономните покраини 

41.917,600.000 53.693,174.000 53.693,174.009 

41.917,600,000 53.693,174.000 53.693,174.000 

Вкупно основна намена 04 41.917,600.000 53.693,174.000 53.693,174.000 

05-9 
Q5-U 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 
Пензиско и инвалидско осигурување 
Боречко-инвалидска заштита 

154.892,900.000 170.717,900.000 168.255,522.455 
34.782,700.000 45.545,753.000 45.538,071.739 

Вкупно основна намена 05 189.675,600.000 216.263,650.000 213.793,594.194 

06-2 
06-11 

06-12 

Основна намена 06. Други општи општествени 
потреби 
Општествено-политички организации 
Надомести на Службата на општествено 
книговодство 
Друго 

2.716,500.000 4.713,606.43? 4.710,553.202 

394,800.000 394,800.000 394,000.000 
23.000,000.000 23.000,000.000 22.954,508.894 

Вкупно основна намена 06 26.111,300.000 28.108,406.433 28.059,862.096 

07-1 
07-2 

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

250,000.000 
859,900.000 

250,000.000 
991,803.187 

Вкупно основна намена 07 

250,000.000 
987,337.056 

1.109,900.000 1.241,803.187 1.237,337.056 

8-4 
08-4-2 

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

7.975,000.000 12.778,000.000 12.245,727.652 
7.975,000.000 12.778,000.000 12.245,727.652 

Вкупно основна намена 08 7.975,000.000 12.778,000.000 12.245,727.652 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ НА 
ПОДБИДАНСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И 
ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА 
РЕЗЕРВИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1986 , 
ГОДИНА 338.418,400.000 410427,574.000 406.504,243.399 

I I . П О С Е Б Е Н Д Е Л 

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

кции и обврски на федерацијата, како и резервите на федерацијата за 1986 година изнесуваат: 

Дин. 410.127,574.000 
Дин. 406.504,243.399 

Член 4 
Прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за 1986 година, 

според носителите и корисниците на средства по намени и позиции на распоредните групи и распоредните подгрупи, е 
следниот: 

1. Вкупно предвидени приходи 
2. ?купно остварени приходи 

) 
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Распо-
реди а 

Позиција група 
или под-

група 

Основна и поблиска намена 

П Р Е Д В И Д Е Н О 

Според реба-
Според годиш-лансот и допол- и 

ниог буџет нителните из- р 

мени 

1 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 182,141.000 392,839.852 392,839.852 
2 01-2 Средства за материјални трошоци 2,590.000 7,794.552 7,794.552 
3 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

69,064.185 на функционерите , 34,666.000 69,064.185 69,064.185 
4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,430.000 2,699.00 2,699.000 
5 ОЈ-3-2 Патни трошоци 2,730.000 4,450.000 4,450.00 
6 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,884.000 2,884.000 2,884.000 
7 01-3^2 Канцелариски материјал 5,500.000 14,237.000 14,237.000 
8 01-3-2 Трошоци за репрезентација 1,176,000 3,176.000 3,170.000 
9 01-3-2 Патувања и посети 91,636,000 108,486.000 108,483.632 

10 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 86.000 136.000 136.000 
П 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија и пена! / 1,092.000 2,592.000 2,592.000 
12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 36,000.000 51,000.000 50,995.552 
13 01-3-2 Трошоци за услуги 70.000 70.000 7Q.000 
14 01-3-2 Надомедст за ненормирано работно време 1,170.000 933.000 933.000 
15. 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 666.000 666.000 468.894 
16 01-3-2 Дополнение на опремата и инвентарот 6,500.000 6,500.000 6,464.857 
П 01-3-2 Опремање и уредување на службени станови 420.000 520.000 452.389 
18 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за за.штита на 

уставниот поредок 168.000 168.000 168.000 
19 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 150.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 372,075.000 668,365.589 668,058.913 

ВКУПНО ГЛАВА 1 372,075.000 668,365.589 668,058.913 

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 87,325.000 183,828.102 183,828.102 
21 01-2 Средства за материјални трошоци 60,732.000 69,329.842 69,329.842 
22 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 134.000 398.222 398.222 
23 01-3-2 Дополнение на инвентарот 1,008.000 1,840.161 1,840.161 
24 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 70,850,000 70,850.000 70,850.000 
25 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 840,000 2,592.341 2,592.273 
26 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 900.000 2,791.474 2,791.474 
27 01-3-3 Трошоци за одржување и користење на 

160,000.000 репрезентативните вили на Бриони 170,000,000 160.000.000 160,000.000 

Вкупно основна намена 01 391,789.000 491,630.142 491,630.074 

ВКУПНО ГЛАВА 2 391,789.000 491,630.142 491,630.074 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27) 763,864.000 1.159,995.731 1.159,688.987 

28 
29 

01-М 
01-2 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

779,758.000 
17,080.000 

1.728,467.873 
57^224.862 

1.728,467.873 
57,224.862 
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30 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
1.503,385.408 на функционерите 614,907.000 1.503,385.408 1.503,385.408 

31 01-3-2 Средства од 4% на личните доходи и другите 
лични примања на функционерите за станбена 

24,597.000 изградба 24,597.000 24,597.000 24,597.000 
32 01-3-2 ^ Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 44,492.000 59,992.000 59,992.000 
33 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 16,500.000 22,500.000 22,500.000 
34 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1,999.000 1,999.000 ' 1,999.000 
35 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и собраниските 

тела 140,000.000 163,591.000 163,591.000 
36 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 460.000 660.000 660.000 
37 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и 

7,600.000 списанија 5,600.000 7,600.000 7,600.000 
38 01-3-2 Издавање на стенографските белешки 6,916.000 10,916.000 10,916.000 
39 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 

информации, билтени и други собраниски 
14,420.000 14,420.000 материјали 10,920.000 14,420.000 14,420.000 

40 01-3-2 Трошоци на парламентарни делегации 39,643.000 53,543.000 53,543.000 
41 01-3-2 Трошоци за репрезентација 1,937.000 4,217.000 4,217.000 
42 01-3-2 Набавка на облека и обувки 4,587.000 4,287.000 4,287.000 
43 01-3-2 Услуги извршени од други 6,300.000 8,300.000 8,3000.000 
44 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк / 48,546.000 48,546.000 48,546.000 
45 01-3-2 Трошоци на печатницата 45,881.000 45,881.000 45,881.000 
46 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 17,860.000 17,860.000 17,860.000 
47 01-3-2 Партиципација за зачувување на основната 

музејска поставка на Музејот на I и II заседание 
на АВНОЈ 5,000.000 5,000.000 5,000.000 

48 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија 
и друг потрошен материјал 138,880.000 138,880.000 138,880.000 

49 01-3-2 Трошоци за работа на посебните комисии 1,392.000 92.000 92.000 
50 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади работници 

и работнички деца на Југославија 1,050.000 1,248.000 1,248.000 
51 01-3-2 Уредување и наместување на станови за службени 

потреби 3,520.000 6,799.000 6,7999.000 
52 01-3-2 Трошоци за спроведување на избор и отповик 140,000.000 137,950.000 137,950.000 

Вкупно основна намена 01 2.117,825.000 4.067,956.143 4.067,956.143 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 52) 2.117,825.000 4.067,956.143 4.067,956.143 

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

53 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 80,805.000 178,124.000 178,124.000 
54 01-2 Средства за материјални трошоци 2,535.000 5,752.047 5,723.231 
55 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

13,715.588 на функционерите и на лицата со посебен статус 59,123.000 13,762.253 13,715.588 
56 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,405.000 2,705.000 2,705.000 
57 01-3-2 Патни трошоци во земјата 500.000 300.000 284.723 
58 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 - -

59 01-3-2 Претплата на информативни материјали и друго 1,430.000 695.101 626.299 
60 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 29.950 25.652 
61 01-3-2 Набавка на облека 500.000 714.050 714.050 
62 01-3-2 Набавка на опрема 500.000 584.899 584.899 

Вкупно основна намена 01 147,908.000 202,667.300 202,503.442 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 53 до 62) 147,908.000 202,667.300 202,503.442 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

63 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 399,302.000 805,336.890 805,336.890 
64 01-2 Средства за материјални трошоци 65,283.000 141,800.122 141,800.122 
65 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 85,200.000 185,265.570 185,265.570 



Петок, 31 јули 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 50 - Страна 1243 

1 2 3 4 5 6 

бб 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 4,560.000 ' 9,136.000 9,136.000 
67 01-3-2 Надомест на надворешните соработници 860.000 2,260.000 2,260.000 
68 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската 

железница 10,000.000 16,373.558 16,373.558 
69 01-3-2 Патни трошоци во странство 153,400.000 176,400.000 176,400.000 
70 01-3-2 Набавка на опрема и резервни делови 27,255.000 38,319.200 38,319.200 
71 01-3-2 Средства за потребите на комисијата на СЕВ 12,515.000 10,015.000 10,015.000 
72 01-3-2 Трошоци за репрезентација 9,800.000 18,300.000 18,300.000 
73 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 39,650.000 66,650.000 66,650.000 
74 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 1,510.000 2,510.000 2,510.000 
75 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 1,350.000 1,350.000 1,350.000 
76 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 

8,890.000 8,890.000 8,890.000 за прашања на општественото уредување 8,890.000 8,890.000 8,890.000 
77 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за 

меѓународни односи 4,010.000 5,110.000 5,110.000 
78 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет, 

- 4,656.000 , 4,656.000 за стопански развој и економска политика 6,000.000 - 4,656.000 , 4,656.000 
79 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 

човековата средина и просторното уредување и , 
станбените и комуналните работи 6,365.000 ,6,365.000 6,365.000 

80 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за 
1,159.000 1,159.000 1,159.000 односи со верските заедници 1,159.000 1,159.000 1,159.000 

81 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 
545.000 енергија 545.000 545.000 545.000 

82 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за 
226.164 меѓународна програма на геолошката корелација 2.000.000 226.164 226.164 

83 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за 
меѓународна хидролошка програма 5,544.000 - -

84 01-3-2 Стипендии 222.000 222.000 191.700 
85 01-3-2 Уредување и спремање на службени станови 15,000.000 51,735.500 51,735.500 
86 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

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

87 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за , 
наука и технологија, образование и култура и 

2,886.000 физичка култура 2,886.000 2,886.000 2,886.000 
88 01-3-2 Средства за финансирање на 

169,000.000 160,500,000 научно-истражувачките проекти и научните студии 169,000.000 169,000.000 160,500,000 
89 01-3-2 Средства за работа на Фондот на солидарноста со 

2,401.000 2,401.000 2,401.000 неврзаните земји и со земјите во развој 2,401.000 2,401.000 2,401.000 

Вкупно основна намена 01 1.040,579.000 1.726,912.004 1.718,381.704 

ВКУПНО ГЛАВА 1 1.040,579.000 1.726,912.004 1.718,381.704 

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

90 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 13,608.000 27,479.084 27,479.084 
91 01-2 Средства за материјални трошоци 840.000 2,336.523 2,336.523 
92 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите на располагање и на лицата со 
посебен статус 67,884.000 195,209.250 195,209,250 

Вкупно основна намена 01 82,332.000 225,024.857 225,024.857 

ВКУПНО ГЛАВА 2 82,332.000 225,024.857 225,024.857 

Глава 3. Служба на сојузниот извршен 
совет за одбранбени подготовки 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

93 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 34,991.000 57,168.693 57,168.693 
94 01-2 Средства за материјални трошоци 850.000 2,629.237 2,629.237 
95 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 1,7,160.000 16,560.000 16,560.000 
96 01-3-3 Средства што за определени работи А се 

пренесуваат на Југословенската нгфодна армија 80,000.000 80,000.000 80,000.000 

Вкупно основна намена 01 133,001.000 156,357.930 156,357.930 

ВКУПНО ГЛАВА 3 133,001.000 156,357.930 156,357.930 
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Глава 4. Меморијален центар „Јосип 
Броз Тито“ 

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

97 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 160,884.000 322,348.123 322,348.123 
98 01-2 Средства за материјални трошоци 70,000.000 95,271.341 95,271.341 
99 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,038.000 1,038.000 -
100 01-3-2 Дополнение и набавка на инвентарот 20,000.000 20,000.000 20,000.000 
101 01-3-2 Трошоци на изложбената дејност 7,100.000 8,100.000 8,100.000 
102 01-3-2 Трошоци на текуштото и инвестиционото 

71,295.152 одржување 48,700.000 73,700.000 71,295.152 
103 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни 

празници и ненормирано работно време 500.000 1,000.000 1,000.000 
104 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 1,000.000 1,500.000 1,500.000 
105 01-3-2 Трошоци за работа и одржување на Титовата 

родна куќа во Кумровец 4,500.000 4,500.000 4,500.000 
106 01-3-2 Набавка за опрема за OHO, ОСЗ и ЦЗ 9,413.000 9,413.000 8,174.577 
107 01-3-2 Трошоци за стручно образование 200.000 200.000 200.000 
108 01-3-2 Трошоци за научниот собир „Тито и неврзаните“ 10,000.000 20,000.000 17,500.629 
109 01-3-2 Средства за одржување на островот Ванга 57,222.000 57,222.000 57,222.000 
110 01-3-2 Трошоци на издавачката дејност 11,050.000 13,050.000 13,050.000 

Вкупно основна намена 01 401,607.000 627,342.464 620,161.822 

ВКУПНО ГЛАВА 4 401,607.000 627,342.464 620,161.822 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 63 до НО) 1.657,519.000 2.735,637.225 2.719,926.313 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

111 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 64,466.000 142,050.480 142,050.480 
112 01-2 Средства за материјални трошоци 6,400.000 13,029.193 13,029.192 
113 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 40,514.000 81,850.520 81,850.520 
114 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,440.000 1,440.000 1,440.000 
115 01-3-2 Трошоци на постапката 1,586.000 300.000 300.000 
116 01-3-2 ' Издвање на збирката „Одлуки и мислења на 

Уставниот суд на Југославија“ 4,500.000 3,170.000 3,170.000 
117 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 2,050.000 2,050.000 
118 01-3-2 Патни трошоци во земјата 2,100.000 1,350.000 1,350.000 
119 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 3,000.000 2,800.000 2,800.000 
120 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 - -
121 01-3-2 Трошоци за репрезентација 200.000 816.00 816.000 

Вкупно основна намена 01 125,306.000 248,856.193 248,856.193 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 111 до 121) 125,306.000 248,856.193 148,856.193 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

122 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 67,200.000 143,873.430 143,645.535 
123 01-2 Средства за материјални трошоци 9,500.000 16,234.393 16,234.127 
124 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 36,884.000 71,396.627 71,273.577 
125 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 960.000 1,428.000 1,428.000 
126 01-3-2 Издавање на „Збирката на судски одлуки“ 850.000 850.000 850.000 
127 01-3-2 Патни трошоци во земјата 350.000 350.000 349.238 
128 01-3-2 Патни трошоци во странство 455.000 6.000 5.870 
129 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и 

130 
народностите 300.000 300.000 299.050 

130 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 
520.000 општествените односи и појави 520.000 920.000 898.560 

131 01-3-2 Трошоци на судската постапка 100.000 - -

1 
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132 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 1,400.000 340.886 340.886 
133 01-3-2 Текушто одржување на зградата и инвентарот 200.000 250.000 249.596 
134 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 600.000 600.000 600.000 
135 01-3-2 Трошоци за репрезентација 160.000 360.000 359.981 
136 01-3-2 Награди и надомести на судии - поротници 300.000 200.000 172.213 
137 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 - -

Вкупно основна намена 01 119,879.000 237,109.336 236,706.633 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 122 до 137) 119,8719.000 237,109.336 236,706.633 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

138 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 31,125.000 59,132.243 59,132.343 
139 01-2 Средства за материјални трошоци 2,340.000 5,399.176 5,399.176 
140 01-Зг-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 21,514.000 39,401.511 39,401.511 
141 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 720.000 720.000 720.000 
142 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,236.000 486.000 -

143 01-3-2 Преведување на судски списи од странски и на 
80.000 странски јазици 80.000 - -

144 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 
150.000 150.000 општествените односи и појави 70.000 150.000 150.000 

145 01-3-2 Патни трошоци во земјата 203.000 683.000 683.000 
146 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 780.000 480.000 480.000 
147 01-3-2 Трошоци за репрезентација 56.000 56.000 56.000 
148 01-3-2 Набавка на опрема 130.000 130.000 130.000 
149 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 30.000 - -

Вкупно основна намена 01 58,284.000 106,638.030 106,152.030 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 138 до 149) 58,284.000 106,638.030 106,152.030 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

150 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 21,906.000 41,880.494 41,880.494 
151 01-2 Средства за материјални трошоци 1,600.000 4,607.319 4,607.319 
152 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 5,968.000 12,079.516 12,079.516 
153 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 240.000 240.000 
154 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната постапка и 

на застапувањето во земјата 400.000 300.000 300.000 
155 01-3-2 Тошоци за водење на пр,оцесна постапка во 

странство и патни трошоци 1,150.000 150.000 150.000 
156 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 200.000 200.000 200.000 
157 01-3-2 Трошоци ^а репрезентација 20.000 20.000 20.000 
158 01-3-2 Трошоци за состаноци 250.000 250.000 250.000 
159 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 10.000 -

Вкупно основна намена 01 31,744.000 ' 59,737.329 59,727.329 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 150 до 159) 31,744.000 59,737.329 59,727.329. 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН 
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

160 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 18,498.000 37,388.022 37,388.022 
161 01-2 Средства за материјални трошоци 1,770.000 3,655.174 3,655.174 
162- 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на. функционерите 7,965.000 15,926.540 15,926.540 
163 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 480.000 480.000 480.000 
164 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 190.000 190.000 190.000 
165 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 - -
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166 01--3-2 Набавка на опрема 100.000 
167 01--3-2 Трошоци за репрезентација 35.000 35.000 35.000 
168 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 - -

Вкупно основна намена 01 29,078.000 57,674.736 57,674.736 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 160 до 168) 29,078.000 57,674.736 57,674.736 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

169 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 33,152.000 66,005.643 66,005.643 
170 01--2 Средства за материјални трошоци 1,400.000 2,841.473 2,841,473 
171 01--3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 240.000 240.000 
172 01--3-2 Патни трошоци во земјата 200.000 200.000 200.000 
173 01--3-2 Трошоци за работа на повремените членови на 

Советот 100.000 40.000 40.000 
174 01--3-2 Набавка на опрема 5.00.000 500.000 500.000 

Вкупно основна намена 01 35,592.000 69,827.116 69,827.116 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 169 до 174) 35,592.000 69,827.116 69,827.116 

РАЗДЕЛ П. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

175 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.520,575.000 3.242,932.654 3.241,932.654 
176 01--2 Средства за материјални трошоци 300,000.000 601,888.216 585,312.275 
177 01 -3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

202,108.778' на функционерите 74,938.000 202,108.778 202,108.778' 
178 01--3-2 Надомест за надворешни соработници 2,184.000 1,033.120 308.672 
l f t 01. -3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на 

државни празници 5,880.000 11,580.000 11,580.000 
180 в 01--3-2 Трошоци на репрезентација 2,688.000 5,938.000 5,656.862 
181 01 -3-2 Трошоци на делегации 47,04Т).000 100,040.000 100,040.000 
182 01--3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и 

на Комисијата за кодификација на меѓународното 
5,468.776 право 7,000.000 5,800.000 5,468.776 

183 01 -3-2 Трошоци за консултации и состаноци на Групата 
6,289.500 на неврзаните^земји 12,000.000 12,000.000 6,289.500 

184 01-3-2 Трошоци за учество на домашна делегација на 
Конференцијата за европска безбедност и 

109,500.000 55,591.114 соработка 12,000.000 109,500.000 55,591.114 
185 01 -3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 120,000.000 105,000.000 104,996.889 
186 01 -3-2 Трошоци за привремено сместување 9,380.000 4,000.000 2,062.410 
187 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 8,000.000 19,500.000 18,787.337 
188 01 -3-2 ^Собирање и обработка на архивска граѓа 5,174.000 2,400.000 2,400.000 
189 01 -3-2 За потребите на документацијата 150,000.000 145,230.000 145,230.000 
190 01 -3-2 Дополнување и заменував на опремата 156,750.000 163,750.000 153,559.088 
191 01 -3-2 Стручна обука на кадри за службата за врски 910.000 1,175.390 1,175.390 

“ 192 01 -3-3 Средства за работа на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство 15.386,950.000 16.988,804.499 16.988,804.499 

193 01--3-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓани 
36,600.000 во странство 36,600.000 96,433.579 96,433.579 

194 01--3-3 Физичко и техничко обезбедување 17,000.000 17,000.000 15,941.356 
195 01--3-3 Изработка на публикации и документи за 

надворешната политика 6,814.000 12,629.412 12,629.412 
196 01--3-3 Разни помошти во согласност со принципите на 

меѓународната солидарност 4,200.000 1,056.000 -

197 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 350,000.000 350,000.000 348,188.693 
198 01 -3-3 Стручно образование на кадри 11,200.000 11,200.000 11,088.502 
199 01 -3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните 

сили на ООН на Блискиот Исток 55,300.000 92,700.000 68,818.063 
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200 01- 3-3 Средства за научноистражувачка работа 810,000.000 250,000.000 247,550.000 

Вкупно основна намена 01 18.482,583.000 22.553,699.648 22.431,953.849 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции 175 до 200) 18.482,583.000 22.553,699.648 22.431,953.849 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

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

органите на управата 
201 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 3.294,200.000 6.483,908.941 6.483,908.941 
202 01--2 Средства за материјални трошоци 450,000.000 719,812.432 719,812.432 
203 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

6,320.554 на функционерите 2,800.000 6,320.554 6,320.554 
204 01 -3-2 За определени потреби 900,000.000 1.350,000.000 1.350.000.000 
205 01 -3-2 Набавка на облека и обувки 107,800.000 130,250.000 130,250.000 
206 01 -3-2 Школување на кадри 22,400.000 31,400.000. 31,400.000 
207 01 -3-2 Трошоци за одржување на објектите од посебни 

101,340.000 намени 78,540.000 101,340.000 101,340.000 
208 01 -3-2 Селидбени трошоци и испратнина 11,900.000 50,250.000 50,250.000 
209 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 17,000.000 17,000.000 17,000.000 
210 01 -3-2 Надомест за повремени, привремени и други 

9,000.000 13,200.000 работи 9,000.000 13,200.000 13,200.000 
211 01 -3-2 Надомест за ноќна работа 21,616.000 26,566.000 26,566.000 
212 01 -3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршење на 

внатрешните работи од надлежноста на сојузните 
72,800.000 органи на управата 39,200.000 72,800.000 72,800.000 

213 01 -3-3 Трошоци за транзитно-прифатниот центар за 
8,400.000 4,300.000 4,300.000 бегалци 8,400.000 4,300.000 4,300.000 

214 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 30,000.000 11,100.000 11,100.000 
215 01 -3-3 Опрема на бригадата на милицијата 100,000.000 9,500.000 9,500.000 

Вкупно основна намена 01 5.092,856.000 9.027,747.927 9.027,747.927 

ВКУПНО ГЛАВА 1 5.092,856.000 9.027,747.927 9.027,747.927 

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

216 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 484,809.000 1.247,856.931 1.247,856.931 
217 01--2 Средства за материјални трошоци 180,000.000 250,000.000 250,000.000 
218 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

7,280.000 на функционерите 7,280.000 - -

219 01--3-2 За определени потреби 298,600.000 617,600.000 617,600.000 
220 01 -3-2 Школување на кадри 9,500.000 1,000.000 1,000.000 
221 01--3-2 Здравствена превентива, осигурување на 

работници и еднократна помош според член 51 од 
Законот за вршење на внатрешните работи од 

3,000.000 1,000.000 1,000.000 надлежноста на сојузните органи на управата 3,000.000 1,000.000 1,000.000 
222 01 -3-2 Трошоци за одржување на зградата 20,000.000 55,000.000 55,000.000 
223 01 -3-2 Селидбени трошоци и испратнина 3,000.000 1,500.000 1,500.000 
224 01 -3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 100.000 100.000 
225 01 -3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 1,000.000 1,400.000 1,400.000 
226 01--3-2 Трошоци на Центарот за образование на 

работници 6,860.000 6,860.000 6,860.000 
227 01--3-2 Обврска според член 52 од Законот за вршење на 

внатрешните работи од надлежноста на сојузните 
1,500.000 органи на управата 1,500.000 - -

228 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 6,000.000 1,000.000 1,000.000 
229 01 -3-3 Средства за трошоци на Институтот за безбедност 

во врска со давањето услуги на службите за 
безбедност на земјата и на трети лица во земјата и 
во странство 100,000.000 135,000.000 135,000.000 

Вкупно намена 01 1.122,549.000 2.318,316.931 2.318,316.931 

ВКУПНО ГЛАВА 2 1.122,549.000 2.318,316.931 2.318,316.931 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 201 до 229) 6.215,405.000 11.346,064.858 11.346,064.858 
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РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ФИНАНСИИ 

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

230 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 286,472.000 558,411.751 558,411.751 
231 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните 

органи и организации 377,860.000 479,465.000 476,707.912 
232 01-2 Средства за материјални трошоци 23,912.000 42,765.693 42,765.693 
233 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,303.000 5,139.314 5,139.314 
234 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,200.000 1,699.000 1,699.000 
235 01-3-2 Средства за топол оброк 772,000.000 189 -

236 01-3-2 Патни трошоци во странство 10,000.000 17,500.000 17,500.000 
237 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 11,400.000 15,600.000 15,600.000 
238 01-3-2 Курсни разлики 375,541.000 113,279.100 7,374.000 
239 01-3-2 Членарина на меѓународни организации 3.573,590.000 4.841,790.000 4.841,790.000 
240 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски 

организации 600.000 1,188.000 1,188.000 
241 01-3-2 За определени потреби 7,334.000 7,334.000 7,334.000 
242 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во 

органите на федерацијата 7.789,982.000 2,846.127 -

243 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земјата 14,500.000 14,500.000 849.026 
244 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на 

општественото книговодство 17,300.000 58,391.000 58,390.924 
245 01-3-3 Трошоци за закуп на амбасадата на Етиопија 1,080.000 80.000 80.000 
246 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 91.000 91.000 10.000 

Вкупно основна намена 01 13.265,165.000 6.160,080.174 6.034,839.620 

Основна намена 04 - Трансфери!! средства на други 
општествено политички заедници 

247 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Република Црна Гора 1.968,100.000 2.863,644.000 2.863,644.000 

248 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово 39.949,500.000 49.779,530.000 49.779,530.000 

248а 04-2 Модернизација на Секретаријатот за внатрешни 
1.050,000.000 работи на САП Косово - 1.050,000.000 1.050,000.000 

Вкупно основна намена 04 41.917,600.000 53.693,174.000 53.693,174.000 

Основна намена 05 - Обврски во финансирањето 
t 

на општествените дејности 
249 05-9 Дополнителни средства на Заедницата на 

пензиското и инвалидското осигурување на СР 
Црна Гора за покритие на дефицитот во фондот 

1.733,800.000 на пензиското и инвалидското осигурување 1.733,800.000 1.733,800.000 1.733,800.000 
250 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воените лица 

во смисла на одредбите од Законот за обврските 
13.408,000.000 на федерацијата за пензиите на борците 13.408,000.000 13.408,000.00 13.408,000.000 

251 05-9 Средства за Ревалоризација на воените пензии 11.873,000.000 31.563,000.000 31.563,000.00 
252 05-9 Дополнителни наменски средства за покритие на 

дефицитот на фондот на пензиското осигурување 
46.452,000.000 на воените лица 46.452,000.000 46.452,000.000 46.452,000.000 

253 05-9 Ненамирени обврски од поранешни години 757,400.000 757,400.000 757,400.000 

Вкупно основна намена 05, 74.224,200.000 93.914,200.000 93.914,200.000 

Основна намена 06 - Други општи општествени 
потреби 

254 06-11 Надомести за покритие на трошоците на 
Службата на општественото книговодство за 
работи на евиденцијата, работи на контролата и 
информативно-аналитички работи 394,800.000 394,800.000 394,800.000 

255 06-12 Средства за материјални резерви 15.000,000.000 15.000,000.000 15.000,000.000 
256 06-14 Нестопански инвестиции 8.000,000.000 8.000,000.000 7.954,508.894 

Вкупно основна намена 06 23.394,800.000 23.394,800.000 23.349,308.894 
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257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 
265 

266 

267 

268 

269 

269а 
2696 

07-1 

07-2 

Основна намена 07 - Средства за резерви на 
федерацијата 
Издвојување во постојаната резерва на 
федерацијата 
Текушта буџетска резерва 

250,000.000 
859,900.000 

250,000.000 
991,803.187 

250,000.000 
987,337.056 

Вкупно основна намена 07 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 
08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 
08-4-2 

Основна намена 08 - Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за 
федерацијата 
Обврски по странски заеми и национализиран 
странски имот 
Преземена обврска на САП Косово за отплата на 
странскиот заем за хидроенергетскиот систем 
„Ибар-Лепенац" 
Средства за покритие на курсните разлики од 
поранешните години 
Средства за отплата на меѓународниот кредит за 
сообраќајници за територијата на Црна Гора 
Придонес на меѓународното здружение за развој 
(ИДА) 
Членски влог за Интерамериканската банка 
Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за 
развој 
Посебно зголемував на влогот на СФРЈ во 
капиталот на Меѓународната банка за обнова и 
развој 
Општо зголемување на капиталот на 
Меѓународната банка за обнова и развој, 
IV општо пополнување на средствата на 
Африканскиот фонд за развој 
Членски влог на СФРЈ во заедничкиот фонд за 
примарни производи 
Обврски спрема Народната банка на Југославија 
Средства за развој и модернизација на ООЗТ со 
посебна намена 

1.109,900.000 1.241,803.187 1.237,337.056 

210,600.000 210,600.000 179,931.598 

1.400,000.000 1.653,008.657 1.653,008.667 

1.654,600.000 326,317.370 200,769.951 

1.190,000.000 836,991.343 811,667.743 

119,000.000 
550,500.000 

119,000.000 
550,500.000 

119,000.000 
439,772.138 

349,300.000 23,058.200 23,058.168 

665,000.000 1.670,570.797 1.670,570.797 

1.365,000.000 3 -

231,000.000 231,000.000 230,994.990 

240,000.000 240,000.000 
5.116,953.630 

1.800,000.000 

5.116,953.610 

1.800,000.000 

Вкупно основна намена 08 7.975,000.000 12.778,000.000 12.245,727.652 

ВКУПНО ГЛАВА 1 161.886,665.000 191.182,057.361 190.474,587.222 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

270 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 294,000.000 454,866.008 454,866.008 
271 01-2 Средства за материјални трошоци 14,364.000 34,963.802 34,963.802 
272 01-3-2 Надомест за хонорарни соработници во девизните 

42.000 42.000 42.000 инспекторати на републиките 42.000 42.000 42.000 
273 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во 

16,724.000 земјата 7,274.000 16,724.000 16,724.000 
274 01-3-2 Закупи и одржување на работните простории 7,315.000 16,615.000 16,615.000 
275 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,800.000 - -

276 01-3-2 Набавка на опрема 840.000 140.000 140.000 
277 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12-000 48.000 48.000 
278 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 50.000 - -

Вкупно основна намена 01 326,697.000 523,398,810 523,398.810 

ВКУПНО ГЛАВА 2 326,697.000 523,398.810 523,398.810 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 230 до 278) 162.213,362.000 191.705,456.171 190.997,986.032 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
\ 

органите на управата 
279 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 225,998.000 464,828.000 464,827.467 
280 01-2 Средства за-материјални трошоци 14,250.000 32,126.532 32,126.532 
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281 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите ' 2,527.000 5,586.915 

282 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 784.000 1,184.000 
283 01-3-2 Изработка на билтен и други материјали и 

обрасци за спроведување на 
надворешно-трговскиот и девизниот режим 235.000 50.000 

284 01-3-2 Трошоци за странски и домашни делегации 9,000.000 14,750.000 
285 01-3-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и на странски 
публикации 168.000 38.000 

286 01-3-2 Набавка на облека и обувки 126.000 26.000 
287 01-3-2 Дополнување и заменување на опремата 1,127.000 1,127.000 
288 01-3-2 Трошоци за програмата за усовршување на 

работниците 280.000 280.000 
289 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 284.000 “ 314.000 

Вкупно основна намена 01 

5,586.915 
866.000 

14,750.000 

1,127.000 

280.000 
314.000 

254,779.000 520.310.447 519,877.914 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 279 до 289) 254,779.000 520,310.447 519,877.914 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 - Средства за работа на органите 
на управата 

290 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 134,000.000 274,093.001 274,093.001 
291 01-2 Средства за материјални трошоци 9,000.000 15,067.072 15,067.072 
292 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 2,695.000 9,232.793 9,232.793 
293 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 368.000 368.000 
294 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 857.000 857.000 
295 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 700.000 216.000 216.000 
296 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,600.000 1,467.000 1,467.000 
297 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 90.000 - -

298 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска 
со анализата и прогнозата на стопанските 
движења 14,000.000 13,860.000 13,860.000 

299 01-3-2 Набавка на опрема 2,500.000 3,060.256 3,060.256 
300 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 110.000 133.375 133.375 

Вкупно основна намена 01 166,235.000 318,354.497 318,354.497 

ВКУПНО ГЛАВА 1 166,235.000 318,354.497 318,354.497 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

301 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 156,436.000 260,939.851 260,939.851 
302 01-2 Средства за материјални трошоци 5,600.000 13,194.690 13,194.690 
303 01-3-2 Надомест за продолжена работа и работа во 

денови на државните празници 420.000 920.000 920.000 
304 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 50.000 50.000 
305 01-3-2 Надомест на овластени организации и на стручни 

лица за вршење контрола на квалитетот на 
1,350.000 производите што се увезуваат 1,350.000 - -

306 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 1,700.000 2,600.000 2,600.000 
307 01-3-2 Закупи 3,500.000 3.500.000 3,500.000 
308 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 20.000 20.000 
309 01-3-2 Надомест за вештачење и експертиза 1,000.000 1,000.000 1,000.000 
310 01-3-2 Набавка на опрема 530.000 530.000 530.000 
311 01-3-2 Набавка на стручни публикации 450.000 450.000 450.000 
312 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во 

земјата 12,000.000 14,250.000 14,250.000 
313 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 12.000 12.000 
314 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 480.000 480.000 480.000 
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315 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 1,300.000 800.000 800.000 

Вкупно основна намена 01 184,848.000 298,746.541 298,746.541 
ВКУПНО ГЛАВА 2 184,848.000 298,746.541 298,746.541 

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

316 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 187.975.000 390,834.878 390,834.878 
317 01-2 Средства за материјални трошоци 20,500.000 34,602.850 34,602.850 
318 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 1,042.000 1,042.000 
319 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 5,366.000 6,366.000 6,366.000 
320 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 60.000 60.000 
321 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и набавка 

на опрема 1,600.000 6,200.000 6,200.000 
322 01-3-2 Студии, анализи и списанија 1,000.000 1,000.000 1,000.000 
323 01-3-2 Стипендии 192.000 192.000 192.000 
324 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 217,843.000 440,447.728 440,447.728 

ВКУПНО ГЛАВА 3 217,843.000 440,447.728 440,447.728 

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

органите на управата 
111,823,121 325 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 53,641.000 111,823.121 111,823,121 

326 01-2 Средства за материјални трошоци . 3,500.0СК) 10,360.023 . 10,360.023 
327 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 160.000 -

328 01-3-2 Набавка на опрема 1,000.000 1,460.000 1,460.000 
329 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Советот 4,160.000 - -

330 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на 
Заедницата за цени на републиките и на 
покраините 200.000 - - ' 

331 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 240.000 183.000 
332 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали во врска со 

разработката на претстојните предзаконски 
170.000 прописи 170.000 - -

333 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и 
АЛ АЛА народностите 90.000 -

-

334 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 100.000 50.000 22.500 

Вкупно основна намена 01 63,261.000 123,933.144 123,848.644 

ВКУПНО ГЛАВА 4 63,261.000 423,933.144 123,848.644 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 290 до 334) 632,187.000 1.181,481.910 1.181,397.410 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО -
-

СУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

Глава 1. Секретаријат 

Основна намена 01 - Средства за работа на 

335 
органите на управата 

335 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 80,196.000 161,624.099 161,624.099 
336- 01-2 Средства за материјални трошоци 2,900.000 7,650.354 7,650.354 
ЗЈ7 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

338 
на функционерите 2,678.000 5,594.648 5,594.648 

338 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 240.000 240.000 
339 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 3,500.000 5,200.000 5,200.000 
340 01-3-2 Патни трошоци во странство 700.000 142.800 142.800 
341 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и 

документи 40.000 - -

342 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 107.000 -

343 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи 1,500.000 ' 1,500.000 1,500.000 
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344 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
120.000 16.720 16.720 имотни односи 120.000 16.720 16.720 

345 01-3-2 За определени потреби 142,768.000 262,768.000 262,768.000 
.346 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународните 

187.000 состаноци и други потфати 187.000 - -

347 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 41.000 - -

Вкупно основна намена 01 234,977.000 444,736.621 444,736.621 

ВКУПНО ГЛАВА 1 234,977.000 444,736.621 444,736.621 

Глава 2. Завод за унапредување на 
сојузната управа 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
“ 

органите на управата 
348 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22,128.000 44,669.459 44,669.459 
349 01-2 Средства за материјални трошоци 600.000 1,800.139 1,800.139 
350 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 240.000 240.000 
351 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 - -

352 01-3-2 Набавка на стручна литература 20.000 - -

353 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците 
400.000 106.600 106.600 на сојузните органи и сојузните организации 400.000 106.600 106.600 

354 01-3-2 Трошоци за издавање билтен на Заводот 400.000 280.000 280.000 
355 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 26.000 - -

Вкупно основна намена 01 23,884.000 47,096.198 47,096.198 

ВКУПНО ГЛАВА 2 - 23,884.000 47,096.198 47,096.198 

Глава 3. Завод за информатика на 
сојузните органи 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

356 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 75.721.000 146,645.255 146,645.255 
357 01-2 Средства за материјални трошоци 6,750.000 13,143.148 13,143.148 
358 01-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 1,100.000 1,000.000 
359 01-3-2 Набавка на стручна литература 3,000.000 3,000.000 3,000.000 
360 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавањето и 

чувањето на документациониот и 
310.000 информациониот материјал 310.000 310.000 310.000 

361 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 4,000.000 4,320.000 4,320.000 
362 01-3-2 Трошоци за изрботка на проекти на 

информациониот систем 320.000 “ - -

363 01-3-2 Набавка на опрема 3,460.000 3,460.000 3,460.000 
364 01-3-2 Специјализација - стручно усовршување во 

186.618 странство 2,000.000 186.618 186.618 

Вкупно основна намена 01 95,861.000 172,165.021 172,165.021 

ВКУПНО ГЛАВА 3 95,861.000 172,165.021 172,165.021 

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

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

365 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право 12,000.000 14,300.000 14-,300.000 

366 01-3-2 Надомест на здравствени установи за давање 
услуги на работници во сојузните органи 3,000.000 4,500.000 4,500.000 

367 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Музејот на револуцијата на народите и 
народностите на Југославија 55,000.000 70,000.000 70,000.000 

368 01-3-2 Средства за наградата на АВНОЈ 7,980.000 7,980.000 7,980.000 
369 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност 

„Моша Пијаде“ 8,000.000 8,000.000 8,000.000 

\ 
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370 

371 

01-3-2 

01-3-2 

Средства за работа на Комисијата по предметите 
со ликот на Јосип Броз Тито 
Награда „Едвард Кардељ“ 

350.000 
2,700.000 

31.000 
2,700.000 

31.000 
2,700.000 

Вкупно основна намена 01 89,030.000 107,511.000 107,511.000 

ВКУПНО ГЛАВА 4 89,030.000 107,511.000 107,511.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 335 до 371) 443,752.000 771,508.840. 771,508.840 

372 
373 
374 

375 
376 

377 
378 

380 

381 

382 

383 
384 

385 

386 
387 
388 
389 
390 

391 

392 
393 
394 

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

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 

01-3-3 

01-3-3 
01-3-3 
01-3-3 

395 01-1-1 
396 01-2 
397 01-3-1 

398 01-3-2 
399 01-3-2 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

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 
Претплата за печат, списанија и публикации 
Трошоци за престој на странски гости и 
публицист 
Посета на странски новинари во придружба 
Издавање на билтени и трошоци за одржување на 
конференции за печат и издавачка дејност врзана 
за работа на Сојузниот извршен совет 
Извршување на програмата на меѓународните 
врски на Сојузот на новинарите на Југославија 
Трошоци за работа на Советот на општествениот 
систем на информирање на СФРЈ 
Трошоци за соработка на мултилатерален план во 
областа на информирањето меѓу неврзаните земји 
Дополнение и замена на опремата 
Издавачка дејност, актуелни пишувани 
информации, откуп на изданија за Југославија на 
странски јазици, информативно-документарни 
филмови, фото-информации, изложби,посебни 
акции, оперативен фонд при Секретаријатот и 
трошоци на транспортот на 
информативно-пропагандниот материјал 
Откуп на периодични публикации наменети за 
странство 
Радиопрограма за странство 
Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 
Новинско-агенциски услуги 
Трошоци за изработка на филмски новости 
Информативно-пропагандна и културно-забавна 
дејност наменета за работниците и иселениците во 
странство 
Информирање на странската јавност преку 
радиото и телевизијата 
Меѓународен прес-центар во Белград 
Работи во врска со народната одбрана 
Општонародната одбрана и општествена 
самозаштита во системот на јавното информирање 

166,681.000 
8,670.000 

292,929.804 
13,921.740 

292,929.804 
13,921.740 

2,548.000 
2,660,000 

3,385.853 
2,910.000 

3,385.853 
2,910.000 

8,260.000 
2,514.000 

7,760.000 
2,514.000 

7,760.000 
2,514.000 

6,202.000 6,202.000 6,202.000 

2,680.000 2,680.000 2,680.000 

1,400.000 824.000 824.000 

350.000 
110.000 

106.000 
110.000 

106.000 
110.000 

63,820.000 77,845.000 77,845.000 

155,120.000' 
396,200.000 

2,808.000 
.008,770.000 

70,000.000 

205,120.000 
896,200.000 

2,808.000 , 
1.963,253.400 

130,000.000 

205,120.000 
896,200.000 
.. 2,808.000 

1.963,253.400 
130,000.000 

33,600.000 

23,040.000 
42,140.000 
18,700.000 

30,940.000 

33,600.000 

18,015.000 
42,140.000 
18,700.000 

80,940.000 

33,600.000 

18,015.000 
42,140.000 
18,700.000 

80,940.000 

Вкупно'основна намена 01 2.056,613.000 3.811,364.797. 3.811,364.797 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 372 до 394) 2.056,613.000 3.811,364.797 3.811,364.797 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 

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 
Трошоци за меѓународна соработка' во земјата 
Патни трошоци во странство 

161,400.000 
9,000.000 

2,272.000 
1,750.000 
5,200.000 

281,131.769 
12,690.057 

5,239.040 
1,750.000 
5,200.000 

281,131.769 
12^690.057 

5,231.040 
1,750.000 
5,200.000 
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400 01-3-2 Надомест за работа на членови на комисиите и 
250.000 соработници 250.000 250.000 250.000 

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

700.000 700.000 700.000 нџ комисијата на СИС за нуклеарна енергија 700.000 700.000 700.000 
404 01-3-2 Изработка на студии и анализи 400.000 850.000 850.000 
405 01-3-2 Дополнение на опремата 520.000 520.000 520.000 
406 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 500.000 500.000 

Вкупно основна намена 01 184.792.000 311,630.866 311,622.866 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 395 до 406) 184,792.000 311,630.866 311,622.866 

РАЗДЕЛ49. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

407 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
408 01-2 Средства за материјални трошоци 
409 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните 

станици 
410 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 
411 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во 

водостопанството 
412 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

растенијата 
413 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 

добитокот 
414 01-3-2 Надомест за работа на членови на посебните 

комисии 
415 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во 

областа на ветеринарството и заштитата на 
растенијата 

416 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во 
земјоделството и шумарството 

417 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 
418 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и 

подготвување на прописи од областа на 
ветеринарството и заштитата на растенијата 

419 01-3-2 Надомест за надворешни соработници во областа 
на заштитата на растенијата на граничните 
премини 

420 01-3-2 За следење на движењето на карантинските 
болести и на штетниците во областа на заштитата 
на растенијата 

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

422 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштитата на растенијата на 
граничните премини 

423 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
да се воведе во производството семе на посадочен 
материјал 

424 v 01-3-2 Надомест за надворешни соработници за вршење 
на ветеринарска контрола на границата 

425 01-3-2 За проверка и примена на новите технологии и 
техники во земјоделството и шумарството во 
согласност со политиката на економскиот развој 
во 1986 година 

426 01-3-2 Обработување и печатење на упатствата за 
спроведување на прописите и мерките од 
надлежноста на федерацијата 

427 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, 
симпозиуми и конгреси заради унапредување на 
земјоделството 

403,628.000 
8,000.000 

706,747.588 
19,766.031 

706,747.588 
19,766.031 

30,800.000 48,325.224 48,325.224 

2,490.000 5,410.652 5,410.652 

1,500.000 2,072.000 2,072.000 

300.000 300.000 300.000 

120.000 120.000 120.000 

700.000 300.000 300.000 

4,300.000 4,300.000 4,300.000 

4,300.000 
950.000 

6,800.000 
1,050.000 

6,800.000 
1,050.000 

3,300.000 3,800.000 3,800.000 

500.000 - -

1,600.000 1,600.000 1,600.000 

400.000 -

600.000 200.000 200.000 

5,500.000 5,500.000 5,500.000 

750.000 500.000 500.000 

4,500.000 300.000 300.000 

2,300.000 300.000 300.000 

2,200.000 2,700.000 2,700.000 
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428 01-3-2 Следење на утврдувањето и спроведувањето на 

сорботката со земјите со кои постојат 
меѓудржавни комитети, а посебно со земјите во 
развој 1,200.000 700.000 700.000 

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

активните супстанции на пестициди 700.000 200.000 200.000 
431 01-3-2 Трошоци за работа на комисиите на работните 

тела на Комитетот 900.000 400.000 400.000 
432 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 600.000 - -

433 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на 
растенијата и воведување на непестицидни мерки 
за сузбивање на растителните болести и 
штетниците 1,500.000 1,500.000 1,500.000 

434 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 900.000 250.000 250.000 
435 01-3-2 Учество во изработката на иницијативна програма 

за утврдување на причинителите и преземање на 
мерки за санација на масовното сушење на 

ф 

поважните видови дрвја 900.000 900.000 900.000 
436 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 

државните празници во областа на 
f ветеринарството на граничните премини 850.000 3,000.000 3,000.000 

437 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот 
комитет за земјоделство за аграрна политика 2,300.000 500.000 500.000 

438 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 
државните празници во областа на заштитата на 
растенијата на граничните премини 850.000 3,000.000 3,000.000 

439 01-3-2 Трошоци за инспекција на Комитетот во врска со 
прегледот на извозните кланици 700.000 700.000 690.000 

440 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на авионите 
за гаснење на шумски пожари 779,000.00 920,700.000 920,700.000 

441 01-3-3 Учество во изработката на прирачникот 
„Пестицидите во земјоделството и шумарството 

400.000 400.000 на Југославија“ 400.000 40.000 400.000 
442 01-3-2 Трошоци за одржување на деловните простории 

1,000.000 на граничните станици 1,000.000 1,000.000 1,000.000 
443 01-3-2 Трошоци за печатење на билтени за состојбата и 

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

соработка со Организацијата на обединетите 
нации за исхрана и земјоделство (ФАО) 3,506.000 2,506.000 2,506.000 

445 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 1,300.000 1,300.000 1,300.000 

Вкупно основна намена 01 1.277,044.000 1.748,847.495 1.748,837.495 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 407 до 445) 1.277,044.000 1.748,847.495 1.748,837.495 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
Глава Комитет 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

446 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 145,601.000 284,984.891 284,984.891 
447 01-2 Средства за материјални трошоци 14,225.000 22,709.195 22,709.195 
448 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

2,418.000 5,230.166 5,230.166 на функционерите 2,418.000 5,230.166 5,230.166 
449 01-3-2 Изработка на технички прописи 1,300.000 40.000 40.000 
450 01-3-2 Трошоци за меѓународната соработка 1,200.000 1,700.000 1,700.000 
451 01-3-2 Патни трошоци во странство 9,880.000 12,990.200 12,990.200 
452 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисиите и 

680.020 надворешните соработници 400.000 680.020 680.020 
453 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 3,000.000 8,314.000 8,314.000 
454 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 2,300.000 - -

455 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар 
7,640.000 7,640.000 7,640.000 на работите од интерес за федерацијата 7,640.000 7,640.000 7,640.000 

456 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството^ 1,000.000 1,750.000 1,750.000 
457 01-3-2 Средства за определени потреби 500.000 110.000 110 000 
458 01-3-2 Трошоци за седниците на Комитетот 988.000 1,271.000 1,271.000 
459 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување 

на југословенските граѓани привремено вработени 
975.000 837.000 837.000 во Секретаријатот на Дунавската комисија 975.000 837.000 837.000 
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460 01--3-2 Одржување на редовен воздушен сообраќај 
26,416.000 26,416.000 26,416.000 Белград-Тирана и обратно 26,416.000 26,416.000 26,416.000 

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

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

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

464 01--3-3 За безбедност на пловидбата во поморскиот 
сообраќај 240,000.000 340,000.000 340,000.000 

465 01--3-3 За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 400,000.000 537,000.000 537,000.000 
466 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 160.000 160.000 
467 01--3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт за 

116,000.000 работи од интерес за федерацијата 90,000.000 116,000.000 116,000.000 
468 01--3-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 400,000.000 550,000.000 541,387.883 

Вкупно основна намена 01 1.445,820.000 2.015,309.472 2.006,697.355 

ВКУПНО ГЛАВА 1 1.445,820,000 2.015,309.472 2.006,697.355 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на 
летањето 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

469 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.004,110.000 4.022,707.774 4.022,707.774 
470 01--2 Средства за материјални трошоци 17,500.000 109,301.816 109,283.396 
471. 01--3-2 Трошоци на погонот 789,000.000 1.128,500.000 910,240.481 
472 01--3-2 Закупи 6,649.000 6,649.000 6,437.187 
473 01--3-2 Трошоци за користење на авиони 170,365.000 75,365.000 73,125.059 
474 01 -3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 

државните празници и продолжена работа 80,851.000 148,851.000 148,477.734 
475 01 -3-2 Надомест за надворешните соработници 100.000 2,000.000 1,877.996 
476 01 -3-2 Трошоци за користење на возила 35,000.000 58,000.000 56,731.672 
477 01 -3-2 Трошоци за осигурување 30,000.000 35,000,000 34,998.089 
478 01 -3-2 Патни трошоци во земјата 60,000.000 83,000.000 82,890.865 
479 01 -3-2 Трошоци на печатницата 7,000.000 9,500.000 9,379.883 
480 01 -3-2 Набавка на облека и обувки 31,850.000 31,850.000 31,850.000 
481 01 -3-2 Трошоци за банкарски провизии 23,400.000 27,900.000 27,899.983 
482 01 -3-2 Патни трошоци во странство 8,000.000 14,500.000 13,681.503 
483 01 -3-2 Набавка на средства за заштита при работата 7,000.000 11,000.000 10,772.827 
484 01 -3-2 Дополнение на инвентарот 6,000.000 59,000.000 58,986.762 
485 01 -3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 147,000.000 252,000.000 251,150.602 
486 01 -3-2 Чување и обезбедување на имотот 18,510.000 25,510.000 23,853.332 
487 01 -3-2 Лекарски преглед на контролори, летачи, 

10,000.000 19,000.000 техничари и возачи 10,000.000 19,000.000 13,137.352 
488 01 -3-2 Набавка на учила и учебници за обука 1,000.000 1,000.000 959.814 
489 01 -3-2 Трошоци за репрезентација 160.000 160.000 160.000 
490 01 -3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 8,000.000 17,000.000 16,992.904 
491 01 -3-2 Школување на кадри 20,000.000 31,000.000 30,999.642 
492 01 -3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните 

карти 9,000.000 7,000.000 5,893.517 
493 01 -3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 360.000 360.000 119.821 

Вкупно основна намена 01 3.490,855.000 6.176,154.590 5.942,608.195 

ВКУПНО ГЛАВА 2 1 3.490,855.000 6.176,154.590 5.942,608.195 

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

494 01 -1-1 Средства за лични доходи на работниците 118,684.000 228,484.088 228,484.088 
495 01 -2 Средства за материјални трошоци 2,800.000 9,459.469 9,459.469 
496 01 -3-2 Надомест за ноќна работа 50,000 - -

497 01 -3-2 Одржување на контролно-мерните центри 2,000.000 1,700.000 1,700.000 
498 01 -3-2 Осигурување на имотот 5,500.000 8,500.000 8,500.000 
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499 01 -3-2 Набавка и дополнение на опремата 700.000 700.000 700.000 
500 01 -3-2 Трошоци на возниот парк 4,000.000 4,450.000 4,450.000 
501 01 -3-2 Патни трошоци во земјата 2,500.000 3,750.000 3,750.000 
502 01 -3-2 Патни трошоци во странство 3,467.000 5,127.000 5,127.000 
503 01 -3-2 Трошоци за учествување на XVI пленарно 

собрание на CCIR 700.000 400.000 400.000 
504 01 -3-2 Набавка на облека и обувки 120.000 120.000 120.000 
505 01 -3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства 

и елаборати 50.000 
506 01 -3-2 Информационо-документациона обработка на 

податоци 2,000.000 2,400.000 2,400.000 
507 01 -3-2 Трошоци за текушто и инвестиционо одржување 

на 1/6 од деловниот простор во КМЦ РИека 800.000 800.000 800.000 
508 01 -3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 2,500.000 3,500.000 3,500.000 
509 01 -3-2 Адаптација на простории за сместување на 

сметачка опрема 1,200.000 1,200.000 1,200.000 
510 01 -3-2 , Обврски спрема Меѓународната унија за 

телекомуникации и други плаќања 3,000.000 1,300.000 1,300.000 
511 01 -3-2 Средства за материјални трошоци на 

контролно-мерните центри 2,000.000 2,000.000 2,000.000 
512 01 -3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 1,500.000 1,500.000 700.000 
513 01 -3-2 Работи во врска со народната одбрана 150.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 153,721.000 275,540.557 274,740.557 

ВКУПНО ГЛАВА 3 153,721.000 275,540.557 274,740.557 

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

514 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 81,536,000 145,873.497 145,873.497 
515 01--2 Средства за материјални трошоци 7,063.000 9,496.254 9,496.254 
516 01--3-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили 8,000.000 14,000.000 14,000.000 
517 01--3-2 Набавка на облека и обувки 1,170.000 1,170.000 1,170.000 
518 01--3-2 Трошоци за меѓународна соработка 10.000 10.000 10.000 
519 01--3-2 Патни трошоци во странство 3,700.000 3,400,000 3,400.000 
520 01--3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 50.000 20.000 20.000 
521 01--3-2 Патни трошоци во земјата 5,460.000 6,160.000 6,160.000 
522 01--3-2 Набавка и дополнение на опремата 1,000.000 125.000 125.000 
523 01--3-2 Трошоци за преведување 15.000 -
524 01--3-2 Трошоци за организирање на советувања 30.000 - -

525 01--3-2 Трошоци за стручно образование 50.000 50.000 50.000 
526 01--3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 

државните празници 50.000 - -

527 01 -3-2 Трошоци за репрезентација 15.000 15.000 15.000 
528 01 -3-2 Надомест за превоз на работници на работа и од 

работа 1,538.000 1,138.000 1,138.000 
529 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 22.000 22.000 22.000 

Вкупно основна намена 01 109,709.000 181,479.751 181,479.751 

ВКУПНО ГЛАВА 4 109,709.000 181,479.751 181,479.751 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 446 до 529) 5.200,105.000 8,648,484.370 8.405,525.858 

530 
531 
532 

533 
534 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Глава 1. Комитет i 
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 
Патни трошоци во странство 
Патни трошоци во земјата 

239,400.000 
7,560.000 
2,548.000 
8,512.000 
1,694.000 

497,045.097 
21,815.297 

5,455.291 
9,822.334 
3,064.000 

497,045.097 
21,815.297 

5,455.291 
9,822.334 
3.064.000 
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535 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и 
домашни што ги придружуваат и трошоци во 
врска со состаноците и преговорите со странски 

1.176.000 1,726.000 1,726.000 делегации, со дипломатски и други претставници 1.176.000 1,726.000 1,726.000 
536 01-3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните 

стручни комисии 1,764.000 1,764.000 1,764.000 
537 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на 

Комитетот и неговите тела за подготовка на 
здравството за општонародна одбрана 780.000 1,325.000 1,325.000 

538 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаите на 
150.000 инспекцијата на трудот и санитарната инспекција 150.000 - -

539 01-3-2 Определени работи од областа на фармацевтската 
служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договорат со соодветните 

805.000 805.000 805.000 стручни институции 805.000 805.000 805.000 
540 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 2,000.000 1,629.229 1,629:229 
541 01-3-2 Надомест на работниците со неполно работно 

време и на надворешните сорботници 2,700.000 2,700.000 2,700.000 
542 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време во врска со вршењето на санитарен надзор 
на границата 420.000 

543 01-3-2 Закуп и одржување на деловните простории за 
граничен санитарен надзор 4,816.000 4,816.000 4,816.000 

544 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните 
санитарни инспектори 336.000 561.000 561.000 

545 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на 
заразни болести 6,000.000 8,894.480 8,894.480 

546 01-3-2 Трошоци за анализа на лекови 924.000 799.000 799.000 
547 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето на санитарен 

надзор на границата 6,100.000 12,700.000 12,700.000 
548 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 840.000 700.000 700.000 
549 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 360.000 4,860.000 4,860.000 
550 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 15,478.000 15,478.000 15,478.000 
551 01-3-2 Определени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување 
функциите на федерацијата што ќе се договорат со 
Сојузниот завод за здравствена заштита 38,000.000 78,240.320 78,240.320 

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

553 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна 
група за координација на работата на сојузните 
органи врз реализацијата на одлуката на 
Светската конференција на Меѓународната година 
на жените на ООН 2,016.000 1,766.000 1,766.000 

554 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација 126.000 373.437 373.437 

555 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја 2,200.000 2,200.000 2,200.000 
556 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописите за 

здравствената исправност на животните 
672.000 намирници и предметите за општа употреба 672.000 -

557 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со Меѓународната организација на 

3,479.000 3,479.000 3,479.000 обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ) 3,479.000 3,479.000 3,479.000 
558 01-3-3 Финансирање на активностите спрема 

14,750.000 југословенските работници во странство 14,000.000 . 14,750.000 14,750.000 
559 01-3-3 Средства за првомајски награди 6,848.000 9.694.000 9,694.000 
560 01-3-3 Трошоци за изработка на номенклатура на 

200.000 занимањата 2,360.000 200.000 200.000 
561 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 336 336.000 336.000 
562 01-3-3 Придонес на Фондот на ОН за популациони 

555.000 активности 555.000 555.000 555.000 
563 01-3-3 Трошоци за подготвување на прописи за помошни 

лековити средства и други придружни прописи на 
300.000 300.000 Законот за пуштање на лекови во промет 300.000 300.000 -

564 01-3-3 Средства за остварување на програмите на 
активностите и за работа на Југословенскиот 
одбор за декадата на инвалидите на ОН 1983-1992 
година 3,000.000 3,000.000 3,000.000 

Вкупно основна намена 01 385,455.000 718,053.485 717,753.485 

ВКУПНО ГЛАВА 1 385,455.000 718,053.485 717,753.485 
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Глава 2. Сојузно биро за работи на -

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

565 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 70,700.000 142,513.510 142,513.510 
566 01-2 Средства за материјални трошоци 6,313.000 9,570.067 9,570.067 
567 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните 

југословенско-странски комисии 2,100.000 3,550.000 3,550.000 
568 01-3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните 

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

569 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и 
извештаи 907.000 2,007.000 „ 2,007.000 

570 01-3-2 Службени патувања во земјата 1,579.000 879.000 879.000 
571 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 700.000 700.000 , 700.000 
572 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,234.000 5,434.000 5,434.000 
573 01-3-2 Набавка на стручна литература 110.000 110.000 110.000 
574 01-3-2 Образование и воспитување на децата на 

југословенските граѓани на привремена рбота во 
странство 2,500.000 1,000.000 1,000.000 

575 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 89.000 89.000 89.000 

Вкупно основна намена 01 94,032.000 171,652.577 171,652.577 

ВКУПНО ГЛАВА 2 94,032.000 171,652.577 171,652.577 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 530 до 575) 479,487.000 889,706.062 889,406.062 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

576 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
511 01-2 Средства за материјални трошоци 
578 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 
579 01-3-2 Патни трошоци во странство 
580 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
581 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 
582 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на 

југословенските борци 

Вкупно основна намена 01 

27,696.000 47,547.757 47,547.757 
1,287.000 3,128.903 3,128.903 

2,764.000 5,518.217 5,517,985 
2,114.000 2,114.000 2,114.000 

357.000 357.000 357.000 
500.000 800.000 800.000 

35,721.000 36,271.000 36,271.000 

70,439.000 95,736.877 95,736.645 

Основна намена 05 - Обврски во финансирањето 
на општествените дејности 

583 05-9 Средства за бенефицирани пензии о смисла на 
одредбите на Законот за обврските на 
федерацијата за пензиите на борците 

584 05-11 Средства за инвалидска примања на воените 
инвалиди 

585 05-11 Средства за инвалидски примања на воените 
инвалиди 

586 05-11 Средства за бањско и климатско лекување 
587 05-11 Средства за боречки додаток 
588 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска 

споменица 1941 “ и на други одликувани лица 
589 05-11 Инвалидски примања во странство 
590 05-11 Средства за изработка на Методологијата за 

континуирано следење на здравствената состојба 
на борците и воените инвалиди 

80.668,700.000 76,803,700.000 

28.717,500.000 39.482,000.000 

2.688,200.000 1.908,200.000 
1.947,400.000 2.897,400.000 

36,100.000 

1.150,200.000 
240,300.000 

3,000.000 

36,100.000 

855,200.000 
365,300.000 

1,550.000 

74.341,322.455 

39.482,000.000 

1.902,171.739 
2.897,400.000 

36,000.000 

855,200.000 
365,300.000 

Вкупно основна намена 05 115,451,400.000 122.349,450.000 119.879,394.194 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 576 до 590) 115.521,839.000 122.445,186.877 119.975,130.839 
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РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна намена 01 - Средства за работа на , органите на управата 
591 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 71,089.000 117,591.000 117,591.000 
592 01-2 Средства за материјални трошоци 3,185.000 4,853.536 4,853.536 
593 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 1,900.000 5,421.791 5,421.791 
594 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на 

Комитетот и на неговите тела f 1,040.000 1,040.000 1,040.000 
595 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 40.000 40.000 
596 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 3,000.000 3,000.000 3,000.000 

Вкупно основна намена 01 i 80,254.000 131,946.327 131,946.327 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 591 до 596) 80,254.000 131,946.327 131,946.327 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

597 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 6.440,000.000 12.946,273.000 12.946,273.000 
598 01-2 Средства за материјални трошоци 1.221,000.000 1.808,382.000 1.808,380.000 
599 01-3-2 Надомест за штети во царинската постапка 850.000 850.000 850.0Q0 
600 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,300.000 7,464.000 7,464.000 
601 01-3-2 Закупи 42,630.000 50,260.000 50,260.000 
602 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 146,000.000 263,000.000 / 263,000.000 
603 01-3-2 Осигурување на имотот 29,665.000 27,665.000 27,665.000 
604 01-3-2 Посебни мерки на контролата 13,000.000 14,500.000 14,500.000 
605 01-3-2 Награди за откривање на царински прекршоци 5,318.000 9,518.000 9,518.000 
606 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството на 

функционерите 1,115.000 839.000 839.000 
607, 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 5,000.000 4,400.000 4,400.000 

/ 

Вкупно основна намена 01 7.907,878.000 15.133,151.000 15.133,151.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 597 до 607) 7.907,878.000 15,133,151.000 15.133,151.000 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

608 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 187,856.000 391,175.856 391,162.998" 
609 01-2 Средства за материјални трошоци 14,000.000 25,357.395 25,290.884 
610 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 5,238.000 10,598.000 10,306.621 
611 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,000.000 3,000.000 2,999.479 
612 01-3-2 Надомест на надворешни соработници и трошоци 

450Г000 347.892 за анкета 450Г000 450.000 347.892 
613 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 1,745.000 1,741.580 
614 01-3-2 Стручни консултации и советувања 800.000 800.000 800.000 
615 01-3-2 Издавање на билтенот ,,Стопанските движења во 

светот и нивното влијание врз стопанството на 
Југославија“ 5,900.000 5,900.000 5,900.000 

616 01-3-2 Методолошки истражувања 5,400.000 5,400.000 5,400.000 
617 01-3-2 Набавка и дополнение на премата 900.000 9р0.000 886.235 
618 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 160.000 160.000 159.937 

Вкупно основна намена 01 224,704.000 445,486.251 444,995.626 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 608 до 618) 224,704.000 445,486.251 444,995.626 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 - Средства за работа ма 
органите на управата 

619 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 492,800.000 ШЛ1ЅЛ91 1.056,715.797 
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620 01-2 Средства за материјални трошоци 46,475.000 71,820.225 71,820.225 
621 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 330.000 330.000 330.000 
622 01-3-2 ГЈатни трошоци во странство 3,388.000 3,388.000 3,388.000 
623 01-3-2 Трошоци за статистичките истражувања 3,360.000 5,360.000 5,360.000 
624 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци 81,200.000 81,200.000 81,200.000 
625 , 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 79,800.000 79,800.000 79,800.000 
626 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 2,000.000 202,000.000 202,000.000 
627 01-3-2 Закупи 18,800.000 18,800.000 -

628 01-3-2 Закуп - лизинг на машини за автоматска 
обработка на податоци 1.203,000.000 920,000.000 887,395.523 

629 01-3-2 Трошоци за стручно воздигање на кадрите 3,700.000 3,700.000 3,700.000 
630 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 280,000 . 280,000 280,000 
631 01-3-2 Партиципација на трошоците за ОЕЦД 2,000.000 2,000.000 -

632 

633 

01-3-2 

01-3-3 

Трошоци за подготвување на Пописот на 
населението 1991 година 
Работи во врска со народната одбрана 

2Ѕ000.000 
600.000 

74,000.000 
600.000 

74,000.000 
600.000 

Вкупно основна намена 01 1.939,733.000 2.519,994.022 2.466,589.545 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 619 до 633) 1.939,733.000 2.519,994.022 2.466,589.545 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

Основна намена 01 ^ Средства за работа на 
органите на управата 

634 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 129,505.000 285,850.290 285,850.290 
635 01-2 Средства за материјални трошоци 16,250.000 29,640.869 29,640.869 
636 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 270.000 520.000 520.000 
637 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 640.000 640.000 640.000 
638 01-3-2 Придонес ца Претставништвото на ООН во 

Југославија 30,000.000 30,000.000 30,000.000 
639 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со Организацијта на обединетите нации 
за просвета, наука и култура "(УНЕСКО) 13,720.000 21,037.836 21,037.836 

640 01-3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација 
и студиски престој на странски граѓани во Југославија 223,000.000 223,000.000 223,000.000 

641 01-3-3 Трошоци за подготовка за заминување на ' л 

стручњаци, за партиципации во платите на 
југословенските стручњаци и помош во 
организирањето на Центарот за обука на кадри во 
земјите во развој 74,000.000 44,000.000 44,000.000 

642 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка 
документација, публикации, меѓународни 
семинари, посебни курсеви за земјите во развој и ^ 
изработка на филмови 12,500.000 12,500.000 12,500.000 

643 Ol-3-З Културно-просветна соработка со земјите чо развој 20,650.000 4 35,500.000 35,500.000 
644 01-3-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ -

учество на претставници од земјите во развој 350.000 350.000 350.000 
645 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 

комисии, патни трошоци во земјата и во странство 25ѕ900.000 ; 25,900.000 25,900.000 
646 01-3-3 Преведување и умножување на елаборати, 

извештаи, анализи и други материјали 930.000 930.000 930.000 
647 01-3-3 Надомести за здравствени услуги дадени на 

' персоналот на Претставништвото на ООН во 
Југославија 75.000 .175.000 175.000 

648 ' 01-3-3 Надомест за вршење на определени работи од 
надлежноста на федерацијата од страна на 
Југословенскиот библиографски институт 3,000.000 3,000.000 3,000.000 

649 01-3-3 Информативна дејност 2,800.000 3,100.000 3,100.000 
650 01-3-3 Центар за насочување и организација на / 

меѓусебната соработка на неврзаните земји на 
подрачјето на науката и технологијата. ГЗ,600.000 19,100.000 19,100.000 

651 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 80.000 80.000 80.поп 

Вкупно основна намена 01 567,270.000 735,323.995 735,283 995 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 634 до 651) 567,270.000 735,323.995 735,283.995 
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РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

652 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 447,048.000 923,954.452 923,954.452 
653 01-2 Средства за материјални трошоци 41,000.000 89,256.881 89,256.881 
654 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на 

државните празници 25,610.000 55,255.427 55,255.427 
655 01-3-2 Надомест на Радио Белград за емитирање на 

водостојот на Дунав 3,600.000 3,600.000 3,600.000 
656 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 35,100.000 102,925.000 102,925.000 
657 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,500.000 3,8?8.600 3,878.600 
658 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 480.000 626.000 626.000 
659 01-3-2 Дополнение на опремата 2,000.000 2,000.000 2,000.000 
660 01-3-2 Печатење на Годишникот на атласот на климата и 

други стручни публикации 6,000.000 12,644.024 12,644.024 
661 01-3-2 Финансирање на меѓународните програми според 

посебни одлуки на СИС („FITRZA", ,ALPEX", 
„НОМЅ", „ЕМБГ, „MEDPOL" и „VITUKI") 20,000.000 18,929.400 18,929.400 

662 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 14,000.000 29,000.000 29,000.000 
663 01-3-2 Патни трошоци во земјата 2,500.000 4,600.000 4,600.000 
664 01-3-2 Набавка на облека и обувки . 9,761.000 9,096.394 9,096.394 
665 01-3-2 Одржување ,на моторните возила и гориво 3,696.000 3,896.000 3,896.000 
666 01-3-2 Закупи за деловни простории 15,000.000 17,700.000 17,700.000 
667 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и -

специјализација 200.000 100.582 100.582 
668 01-3-2 Трошоци на координационата група за рализација 

на оперативните задачи и обврски кои на домашен 
и меѓународен план произлегуваат како обврски 
од Конвенцијата за прекуграничното загадување 

200.000 на воздухот на големи далечини 200.000 200.000 200.000 
669 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 320.000^ 320.000 320.000 

Вкупно основна намена 01 629,015.000 1,277,982.760 1,277,982.760 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 652 до 669) 629,015.000 1,277,982.760 1,277,982.760 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

670 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 212,769.000 414,480.162 414,480.162 
671 01-2 Средства за материјални трошоци 13,296.000 18,702.857 18,702.857 
672 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на 

Југословенските стандарди и техничките прописи 17,182.000 17,882.000 17,882.000 
673 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на 

јазиците на народите и народностите на 
Југославија 22,000.000 28,000.000 28,000.000 

674 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на 
4,500.000 моторните возила 4,500.000 4,500.000 4,500.000 

675 01-3-2 Службени патувања во странство 8,200.000 5,800.000 5,800.000 
676 01-3-2 Службени патувања во земјата 5,070.000 5,070.000 5,070.000 
677 01-3-2 Трошоци на димензионалната координација во 

градењето ' 700.000 -

678 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот за 
атестирање 6,500.000 6,500.000 6,500.000 

679 01-3-2 Трошоци за финансирање на проектите на 
информациониот систем 8,000.000 3,100.000 3,100.000 

680 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР 9,497.000 5,897.000 5,897.000 
681 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 10,000.000 14,900.000 8,803.500 
682 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 4,435.000 8,435.000 8,435.000 
6ЅЗ 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 200.000 200.000 200.000 

Вкупно основна камена 01 322,349.000 533,467.019 527,370.519 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 670 до 683) 322,349.000 533,467.019 527,370.519 
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РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

684 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 146,882.000 286,008.073 286,008.073 
685 01-2 Средства за материјални трошоци 11,000.000 19,700.052 19,700.052 
686 01-3-2 Трошоци за печатење на латентните списи и 

документацијата 27,418.000 8,549.800 8,549.800 
687 01-3-2 Патни трошоци во странство 493.000 1,255.800 1,255.800 
688 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 7,000.000 2,500.000 2,500.000 
689 01-3-2 Печатење на латентен гласник 10,000.000 4,950.000 4,950.000 
690 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали за 

фотокопирање 1,900.000 2,200.000 2,200.000 
691 01-3-2 Прием и испраќање на патентна документација . 700.000 1,050.000 1,050.000 
692 01-3-2 Трошоци на издавачката дејност 2,000.000 700.000 700.000 
693 01-3-2 Трошоци на информациониот систем 8,000.000 9,600.000 9,600.000 
694 01-3-2 Трошоци за работа на Советот 130.000 130.000 130.000 
695 01-3-2 Одржување и сервисирање на опремата 800.000 445.900 445.900 
696 01-3-2 Закупи 6,113.000 5,113.000 5,113.000 
697 01-3-2 Набавка на стручна литература 3,000.000, 3,000.000 3,000.000 
698 01-3-2 Преведување нг меѓународната патентна 

документација 117.000 147.000 147.000 
699 01-3-2 Трошоци на Сојузниот Координациони одбор за 

330.000 творештво 330.000 330.000 330.000 
700 01-3-2 Стручно усовршување и специјализација 500.000 587.200 587.200 
701 01-3-2 Трошоци за информациони услуги на 

Југословенскиот центар за техничка и научна 
. 1,495.000 документација . 1,495.000 - -

702 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 30.000 30.000 

Вкупно основна намена 01 227,908.000. 346,296.825 346,296.825 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 684 до 702) 227,908.000 346,296.825 346,296.825 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

703 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 460,415.000 795,786.951 795,786.951 
704 01-2 Средства за материјални трошоци 34,190.000 68,140.535 68,140.535 
705 01-3-2 Закупи 2,377.000 3,227.000 3,227.000 
706 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 10,000.000 7,500.000 7,500.000 
707 01-3-2 Трошоци за унапредување на Службата 800.000 1,600.000 1,600.000 
708 01-3-2 Патни трошоци во земјата 50,000.000 57,000.000 57,000.000 
709 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,200.000 5,901.750 5,901.750 
710 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 350.000 - -

711 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 2,000.000 2,000.000 2,000.000 
712 01-3-2 Трошоци за тековно одржување на зградите 36,000.000 17,000.000 17,000.000 
713 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 1,000.000 200.000 200.000 
714 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, 

подзаконски акти и упатства во областа на 
метрологијата 800.000 800.000 800.000 

715 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работното 
тело за координација на работата и ^остварување 

900.000 соработка во областа на метрологијата 900.000 120.469 120.469 
716 01-3-2 Трошоци за тековно одржување и сервисирање на 

11,000.000 1,930.000 1,930.000 лабораториската опрема и инвентарот 11,000.000 1,930.000 1,930.000 
717 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигурување 

1,120.000 570.000 570.000 на работниците што работат под посебни услови 1,120.000 570.000 570.000 
718 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните возила 10,000.000 11,000.000 11,000.000 
719 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 50.000 50.000 
720 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 1,950.000 1,950.000 1,950.000 
721 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 1,000.000 2,700.000 2,700.000 
722 01-3-2 Механографска обработка“ на податоците 1,000.000 350.000 350.000 
723 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 

и народностите на Југославија, на странски јазици 
и од странски јазици 500.000 
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724 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за 
остварување на приходи 10,000.000 6,300.000 6,300.000 

725 01-3-2 Трошоци за информативна дејност 260.000 460.000 460.000 
726 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјал 7,000.000 1,500.000 1,500.000 
727 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 3,000.000 102,231.431 102,231.431 
728 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 240.000 391.000 391.000 
729 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот центар за 

техничка и научна документира 1,000.000 1,000.000 1,000.000 
730 01-3-2 Трошоци за изработка на стручни елаборати и 

студии од областа на метрологијата 1 7,000.000 4,700.000 4,700.000 
731 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 400.000 400.000 400.000 

Вкупно основна намена 01 655,532.000 1.094,809.136 1.094,809.136 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 703 до 731) 655,532.000 1.094,809.136 1.094,809.136 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

732 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 21,234.000 35,504.990 35,504.990 
733 01-2 Средства за материјални трошоци 1,000.000 2,252.466 2,252.466 
734 01-3-2 Трошоци за постојаната делегација за соработка 

со СЕВ за геологија 1,500.000 2,850.000 2,850.000 
735 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка 

карта на Југославија 25,000.000 26,650.000 26,650.000 
736 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 

карта на Југославија 700.000 700.000 700.000 
737 01-3-2 Набавка на опрема 200.000 - -

738 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на 
минералните суровини и на подземните води на 
СФРЈ и изработка на анализа на суровинската 

1,600.000 база на СФРЈ 3,250.000 1,600.000 1,600.000 
739 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,944.000 594.000 594.000 
740 01-3-2 Средства за работите на координирање на 

билатералната соработка во областа на 
геолошките истражувања на нашата земја со 
земјите членки на СЕВ 800.000 600.000 600.000 

741 01-Зг2 Водење и одржување на Фондот на стручната 
документација за резултатите од геолошките 
истражувања 300.000 180.000 180.000 

742 01-3-2 Средства за остварување соработка со невладини 
150.000 меѓународни геолошки организации 430.000 150.000 150.000 

Вкупно основна намена 01 56,358.000 71,081.456 71,081.456 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 732 до 742) 56,358.000 71,081.456 71,081.456 

РАЗДЕЛ 33. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Основна намена 01 - Средства за работа на ; 
органите на управата 

743 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 87,951.000 198,317.764 198,317.764 
744 01-2 Средства за материјални трошоци 12,962.000 19,788.294 19,788.294 
745 01-3-2 Трошоци за репрезентација 150.000 150.000 150.000 
746 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај' 

на војна 560.000 1,110.000 1,110.000 
747 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 800.000 1,050.000 1,050.000 
748 01-3-2 Дополнение и замена на опремата 5,596.000 - -

749 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,211.000 1,711.000 1,711.000 
750 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 3,058.000 7,154.000 7,154.000 

Вкупно основна намена 01 112,288.000 229,281.058 229,281.058 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 743 до 750) 112,288.000 229,281.058 229,281.058 

РАЗДЕЛ 34. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

751 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 480,073.000 1.071,869.179 1.071,869.179 
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01-3-3 
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01-3-2 
01-3-2 

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

01-3-2 

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

Материјални трошоци и трошоци за одржување 
на објектите и опремата 217,059.000 341,732.746 341,732.746 
Трошоци за експлоатација и одржување на 
специјалниот воз 80.874.000 123,374.000 123,374.000 
Трошоци за ловство и одржување на ловните 
објекти што ги користи федерацијата 64,000.000 64,000.000 64,000.000 
Трошоци за одржување и унапредување на 
Ловно-шумското газдинство „Копривница", 
Бугојно 6,000.000 6,000.000 6,000.000 
Надомест на надворешни соработници 900.000 4,377.000 4,377.000 
Работи во врска со народната одбрана 1,368.000 1,685.600 1,685.600 
Вкупно основна намена 01 850,274.000 1.613,038.525 1.613,038.525 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 751 до 757) 850,274.000 1.613,038.525 1.613,038.525 

РАЗДЕЛ 35. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за одржување 
на објектите и опремата 
Работи во врска со народната одбрана 

60,075.000 

450,000.000 
100.000 

146,382.964 

450,000.000 
100.000 

146,382.964 

450,000.000 

Вкупно основна намена 01 510,175.000 596,482.964 596,382.964 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 758 до 760) 510,175.000 596,482.964 596,382.964 

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

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест на Надворешни соработници 
Набавка на опрема 

168,841.000 
17,000.000 

168.000 
10,640,000 

396,931.110 
39,733.497 

168.000 
23,540.000 

396,931.110 
39,733.497 

168.000 
23,540.000 

Вкупно оснвона намена 01 196,649.000 460,372.607 460,372.607 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 761 до 764) 196,649.000 460,372.607 460,372.607 

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 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Трошоци за франкирање на пошта 
Резервни делови за печатарски машини и 
репродукционен материјал 
Набавка на опрема 

258,672.000 
43,000.000 
14,000.000 

25,200.000 
29,218.000 

583,791.141 
'92,413.106 
28,000.000 

20,200.000 
69,408.000 

583,791.141 
92,413.106 
28,000.000 

20,200.000 
69,408.000 

Вкупно основна намена 01 380,090.000 793,812.247 793,812.247 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 765 до 769) 380,090.000 793,812.247 793,812.247 

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 
Трошоци за греење, електрична енергија, вода и 
други УСЛУГИ 

741,027.000 
32,480.000 

829,300,000 

1.417,811.276 
90,698.741 

940,300,000 

1.417,811.276 
90,698.741 

940 Л00 ООО 
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773 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на 
зградите и опремата 124,600.000 161,442.000 161,442.000 

774 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкција 126,000.000 115,158.000 115,158.000 
775 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 34,300.000 50,300.000 50,300.000 
776 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 8,000.000 3,000.000 3,000.000 
777 01-3-2 Противпожарна и техничка заштита на објектите 126,000.000 175,000.000 175,000.000 
778 01-3-2 Работна облека, обувки и опрема за заштита при 

работата 11,800.000 11,800.000 11,800.000 
779 01-3-2 Придонес за користење на градежни земјишта 190,000.000 250,500.000 250,500.000 
780 01-3-2 Транспортни услуги 4,080.000 4,080.000 4,080.000 
781 01-3-2 Трошоци за специјалните телефонски врски 17,000.000 18,900.000 18,900.000 
782 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 600.000 600.000 

Вкупно основна намена 01 2.245,187.000 3.248,590.017 3.248,590.017 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 770 до 782) 2.245,187.000 3.248,590.017 3.248,590.017 

РАЗДЕЛ 39. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

783 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 253,230.000 501.189.227 501.189.227 
784 01-2 Средства за материјални трошоци 2,690.000 13,805.705 13,805.705 
785 01-3-2 Надомест за работа во денови на државните 

празници 2,100.000 3,300.000 3,300.000 
786 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други 

намени 150,276.000 173,976.000 173,976.000 
787 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 35,000.000 36,600.500 36,600.500 
788 01-3-2 Набавка на алат и уреди 462.000 462.000 462.000 
789 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на 

народната одбрана 15,820.000 11,519.500 11,519.500 

Вкупно основна намена 01 459,578.000 740,852.932 740,852.932 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 783 до 789) 459,578.000 740,852.932 740,852.932 

РАЗДЕЛ 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА 
ПРЕВЕДУВАЊЕ 

Основна намена 01 - Средства за работа на 
органите на управата 

790 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 257,320.000 513,188.698 513,188.698 
791 01-2 - Средства за материјални трошоци 16,380.000 35,537.218 35,537.218 
792 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 5,718.000 8,718.000 8,718.000 
793 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 900.000 2,860.000 2,860.000 
794 01-3-2 Патни трошоци во странство 843.000 3.000 3.000 
795 01-3-2 Стручно усовршување и специјализација на 

1,000.000 преведувачите за странски јазици 1,000.000 - -

796 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 4,250.000 650.000 650.000 
797 01-3-2 Средства за „устројување" на банка на термини 1,200.000 1,200.000 1,200.000 
798 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана - 100.000 - -

Вкупно основна намена 01 287,711.000 562,156.916 562,156.916 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 790 до 798) 287,711.000 562,156.916 562,156.916 

799 
800 

06-2 
06-2 

РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 06 - Други општи општествени 
работи 
Општествено-политички организации 

Дотација на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Југославија 
Меѓународна дејност 
Финансирање на програмата за научна 
документација од меѓународното работничко 
движење 

10,000.000 10,000.000 10,000.000 

8324.000 8,324.000 8,324.000 
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801 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности 
за странство 14,519.000 14,519.000 14,519.000 

802 06-2 Финансирање на работата на Политичката школа 
„Јосип'Броз Тито во Кумровец 22,427.000 22,427.000 22,427.000 

803 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 3,500.000 3,500.000 
л, 

3,500.000 

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

804 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузната конференција 462,213.000 799,298.546 799,298.546 

805 06-2 Дотација на весникот „Борба“ 498,000.000 618,000.000 618,000.000 
806 06-2 За списанието „Југословенски преглед“ -

српскохрватско издание 12,680.000 22,680.000 22,680.000 
807 06-2 За списанието „Меѓународна политика“ -

српскохрватско издание 10,140.000 14,140.000 14,140.000 
808 - 06-2 За списанието „Жената денес“ 3,240.000 3,240.000 3,240.000 
809 06-2 Финансирање на Програмата за работа на 

Советот на СК на ССРНЈ за заштита и 
унапредување на човековата средина 12,000.000 24,340.037 24,340.037 

810 06-2 Конференција за развој на месните заедници на 
Југославија 9,750.000 18,035.358 18,035.358 

810а 06-2 Дотација на Југословенскиот центар за теоријата и 
практиката на самоуправувањето „Едвард 

20,000.000 Кардељ“ - 20,000.000 20,000.000 
8106 06-2 Средства за изработка на спомен-подрачјето 

„Сремски фронт“ - 15,000.000 15,000.000 

Дотација на Претседателството на 
Конференцијата на Сојузот на социјалистичога 
младина на Југославија 

811 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
308,300.000 449,360.280 Конференцијата 308,300.000 449,360.280 / 449,360.280 

812 06-2 Прослава на Денот на младоста 63,565.000 85,065.000 85,065.00 
813 06-2 Финансирање на меѓународните активности на 

колективните членови на ССМЈ 4,368.000 8,868.000 8,868.000 
814 06-2 За весникот „Младост“ 63,840.000 108,840.000 108,840.000 
815 . 06-2 За списанието „Идеи“ 8,640.000 8,640.000 8,640.000 
816 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 4,032.000 6,032.000 4 6,032.000 
817 06-2 Други активности 39,200.000 60,900.000 60,900.000 
818 06-2 XII конгрес на ССМЈ 100,480.000 112,480.000 112,480.000 
819 06-2 II фестивал на младината на Медитеранот 30,390.000 39,390.000 29,390.000 
820 06-2 Меѓународен семинар на младината и студентите 

16,000.000 58,000.000 „Кумровец" 1986" 16,000.000 58,000.000 58,000.000 

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

821 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 124,134.000 173,019.128 169,965.897 
822 06-2 За весникот „4 јул" 57,600.000 82,600.000 82.600.000 
823 06-2 X конгрес на СЗБНОВ 39,810.000 28,272.518 28.272.518 

Дотација на Црвениот крст на Југославија 
824 06-2 Финансирање на програмата за работа на 

67,500.000 108,705.000 108,705.000 Претседателството 67,500.000 108,705.000 108,705.000 
825 06-2 Служба за потраги 3,419.000 3,419.000 3,419.000 
826 06-2 Членарина на Лигата, на МКЦК 12,331.000 12,331.000 12,331.000 
827 06-2 Работи во врска со народната одбрана 2,688.000 2,688.000 2,688.000 

828 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и 
Црвениот полумесец од земјите во развоЈ и 
неврзаните земји 6,300.000 6,300.000 6,300.000 

829 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во случај на 
елементарни и други масовни несреќи 1,950.000 1,950.000 1,950.000 

Дотација на Југословенската лига за мир, 
независност и рамноправност на народите 

830 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 9,125.000 14,766.032 14,766.032 

Дотација на Сојузот на здруженијата за 
Обединетите нации на Југославија 

831 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 1,820.000 1,820.000 1,820.000 
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832 06-2 

Дотација на Сојузот на резервните воени 
старешини на Југославија 
Финансирање на програмата за работа на Сојузот 42,390.000 64,331.534 64,331.534 

833 

834 

835 
835а 

06-2 

06-2 

06-2 
06-2 

Сојуз за физичка култура на Југославија 
Трошоци за меѓународни активности на 
ћодрачјето на физичката култура на Југославија 
Вонредни програми на спортски манифестации 
што се извршуваат само во 1986 година 
Средства за СПЕНС 
Средства за Универзијадата во Загреб 

460,000.000 

140,000.000 
15,000.000 

640,000.000 

140,000.000 
15,000.000 

870,500.000 

640,000.000 

140,000.000 
15,000.000 

870,500.000 

836 06-2 

Народна техника - Сојуз на организациите за 
техничка култура на Југославија 
За меѓународни активности во областа на 
техничката култура на Југославија 23,425.000 23,425.000 23,425.000 

837 06-2 
Противпожарен сојуз на Југославија 
За противпожарна заштита 3,400.000 3,400.000 3,400.000 

Вкупно основна намена 06 2.716,500.000 4.713,606.433 4.710,553.202 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 799 до 837) 2.716,500.000 4.713,606.433 4.710,553.202 

Член 5 
Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1986 година се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

692. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седница-

та од 23 и 24 јули 1987 година, го разгледуваше Извешта-
јот на Сојузниот извршен совет за стопанските движења 
до првото полугодие од 1987 година. 

Врз основа на расправата на седницата на Соборот и 
извештаите на работните тела на Соборот, во согласност 
со одредбата на член 137 од Деловникот на Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 јули 1987 година, ги до-
несе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор констатира дека во Извештајот на 

Сојузниот извршен совет е даден реален приказ на стопан-
ските движења во првото полугодие од 1987 година и е 
укажано на клучните проблеми во спроведувањето на еко-
номската политика. Соборот, меѓутоа, истакнува дека 
изостанала очекуваната попродлабочена анализа, со доку-
ментациона основа, на остварувањето на одделни задачи 
утврдени во Резолуцијата за 1987 година, причините за не-
поволните текови на стопанскиот развој во првата поло-
вина од годинава, ефектите на мерките што се преземани 
заради остварување на основните задачи на економската 
политика, посебно на оние што се насочени кон зголемува-
ње на производството и извозот, продуктивноста на тру-
дот и ефикасноста на стопанисувањето во целост, подоб-
рувањето на надворешната ликвидност на земјата и суш-
тественото намалување на инфлацијата. Освен тоа, изос-
тана и аналитичкото согледување на влијанието на реше-
нијата во делови на стопанскиот систем, посебно на пре-
сметковниот и системот на економските односи со стран-
ство, врз тековите на производството и извозот, девизниот 
прилив, екстерната ликвидност, општествено-економска-
та положба на работницете и др. Извештајот не содржи ни 
некои суштествени податоци за покомлексно согледување 
на стопанските движења, како на пример за долгувањата и 
побарувањата на земјата спрема странство и др. 

Соборот смета дека причините за ^остварувањето 
на некои суштествени цели и задачи од Резолуцијата не 
можат да се толкуваат и објаснуваат пред се со укажување 
на подолгорочните клучни проблеми и тешкотии на наше-
то стопанство, туку и со анализа на квалитетот, дејството 
и ефектите од мерките на тековната економска политика, 
пред се во областа на цените, надворешната ликвидност, 
кредитно-монетарната политика, квалитетот на стопани-

сувањето и инвестициите, како и нивното дејство врз са-
моуправните односи. 

2. Сојузниот собор констатира дека, и покрај опреде-
лени позитивни резултати, сериозно е доведено во праша-
ње остварувањето на основните цели на економската по-
литика за оваа година, што пред сб се однесува на изрази-
то високата инфлација, стагнацијата на продуктивноста 
на трудот и ефикасноста на стопанисување и на за-
грижувачката состојба на екстерната ликвидност на земја-
та, како и на намалените можности за самоуправно деј-
ствување. Соборот укажува на опасноста дека во услови 
на незадржлива инфлација, крајно заострена надворешна 
ликвидност на земјата, недоволна снабденост на стопан-
ството со репроматеријал од увоз, ограничена инвестици-
она потрошувачка, започната тенденција на забавање на 
растежот на индустриското производство и проблемите 
во областа на животниот стандард можат да доведат до 
уште поголемо продлабочување на кризната состојба во 
која се наоѓаат нашето стопанство и општество. Затоа Со-
борот истакнува дека динамизирање^ на индустриското 
производство и на извозбт е од најголемо значење за ос-
тварувањето на сите други суштествени цели на економ-
ската политика во оваа година. 

3. Оценувајќи дека незадоволителната состојба на 
надворешната ликвидност на земјата претставува еден од 
клучните ограничувачки фактори на развојот, Соборот 
укажува на тоа дека не е доволно објаснет комплексот на 
причините за состојбата на нашите економски односи со 
странство - колку тие причини лежат во објективните 
околности и односи, а колку во слабостите на системските 
решенија и во мерките на тековната економска политика, 
а особено нема предлози на мерки и активности ваквата 
состојба да се надмине. 

Соборот истакнува дека, во услови на висок и зголе-
мен степен на задолженост на земјата, зголемувањето на 
извозот и на девизниот прилив по сите основи е една од 
најважните цели на економската политика и задача на си-
те носители на стопанската активност и дека е од големо 
значење за подобрување на надворешната ликвидност на 
земјата и за реализација на вкупната политика на општес-
твено-економскиот развој во оваа, како и во наредните го-
дини. За реализација на целите во областа на економските 
односи со странство е неопходно да се преземаат поефи-
касни мерки за поттикнување на извозот и на девизниот 
прилив, побрза наплата за побарувањата во странство и 
внесување на девизи во земјата во пократки рокови, усог-
ласување на правото на увоз и на плаќање со остварениот 
прилив во конвертибилни девизи и др. 
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, Соборот укажува на тоа дека е потребно да се суми-
раат сите досегашни искуства од спроведувањето на Зако-
нот за девизното работење и, врз основа на тоа, да се пред-
ложат потребните промени во тој закон, посебно од стано-
виште на положбата на активните извозници. 

4. Соборот констатира дека во извештајот се дадени 
многубројни долгорочо присутни причини што ја услову-
ваат високата инфлација, но не се навлегло во доволна ме-
ра во анализа на тековните причини за инфлацијата, ниту 
е даден одговор на прашањето врз што, во тие веќе позна-
ти услови за стопанисување, се темелеше определувањето 
за суштествено намалување на инфлацијата како цел на 
економската политика. 

Соборот нагласува дека за успех на антиинфлациона-
та политика, и во нејзин склоп сведувањето на ^продук-
тивната потрошувачка во реални рамки, е неопходно вед-
наш да се пристапи, на сите нивоа, во сите самоуправни 
организации и заедници и во делегатските собранија кон 
преиспитување на општата и заедничката потрошувачка 
заради нивна редукција. Во таа смисла треба да се испита-
ат сите зафаќана од општествениот производ, како и пра-
вата врз основа на кои се вршат тие зафаќана. Ревизијата 
на правата треба да ги опфати, без исклучок, и сите корис-
ници чиишто права се уредуваат со сојузни закони и за 
кои средства се обезбедуваат во буџетот на федерацјата. 

Констатирајќи дека во врска со растежот на цените 
не се навлегло во истражување на причините за сразмерно 
брзиот растеж на малопродажните цени во однос на про-
изводителските цени Соборот укажува на тоа дека предло-
гот во врска со формирањето на малопродажните цени во 
однос на производителските цени на малопродажните це-
ни, даден во Собранието на СФРЈ, уште не е разгледан и 
операционализира^ 

5. Со оглед на оцената за неповолните стопански 
движења и тешката стопанска ситуација во која се наоѓа-
ме, неопходно е итно да се предложат мерки, пред се крат-
корочни, што веднаш би дејствувале врз пренасочувањето 
на негативните трендови на стопанскиот развој. Во таа 
смисла треба да се изврши прецизна анализа на оствару-
вањето на економската политика за оваа година, да се 
предложи што се треба да се направи до крајот на година-
ва како и да се дадат предлози за економската политика за 
наредната година. 

Едновремено е нужно да се преземаат конзистентни и 
целосни мерки што во текот на второто полугодие од оваа 
година ефикасно би дејствувале врз решавањето на акут-
ните проблеми, пред се во областа на екстерната ликвид-
ност на земјата, цените и нивниот диспаритет, инфлација-
та, како и во областа на внатрешните долгови. 

Оценувајќи дека е реална опасноста во второто полу-
годие од годинава да дојде до натамошен растеж на цени-
те, што ќе влијае врз уште посилно продлабочување на на-
рушувањата во стопанските движења, Соборот истакнува 
дека, со подоследно спроведување на веќе донесените мер-
ки на антиинфлационата политика е неопходно да се под-
готви целосна програма на оперативни мерки за зауздува-
ње на инфлацијата. 

Сојузниот собор инсистира на тоа сите мерки што 
Сојузниот извршен совет има намера да ги предложи за да 
може до крајот на годинава да се оствари најголемот дел 
од задачите утврдени со Резолуцијата, посебно во областа 
на производството, извозот и потрошувачката, и со тоа да 
се обзбедат постабилни услови за поуспешно совладување 
на инфлацијата, да бидат преземени во роковите пто се из-
несени во експозето што потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет, по повод разгледувањето на извештајот за 
стопанските движења во првото полугодие од 1987 година, 
го поднесе во Собранието на СФРЈ. 

Во врска со тоа, Сојузниот собор ќе инсистира на од-
говорноста на Сојузниот извршен совет за реализациајта 
на тие мерки во назначените рокови. 

Во реализација на програмата за зауздување на ин-
флацијата треба да се вклучат сите фактори во општество-
то - од основната организација на здружен труд до орга-
ните и организациите во федерацијата. 

Соборот смета дека е неопходно, во рамките на анти-
инфлационата политика, врз основа на детална аналитич-
ка разработка на внатрешните долгови, да се преземат 
ефикасни мерки и активности за финансиска консолидаци-
ја на стопанството и на банките и за целосна разработка 
на финансискиот систем. 

Соборот смета дека во здружениот труд и во оп-

штествено-политичките заедници треба, врз основа на 
посебно составени програми за штедење на еите нивоа на 
општествено:политичките заедници, здружениот труд и 
на самоуправното интересно организирање, да се поведе 
решителна акција за штедење и рационално користење на 
општествените средства и за сведување на сите издатоци 
за ^производствени цели, посебно на издатоците за 
службени патувања, репрезентација и сл. во општествено 
прифатливи рамки. 

Исклучително тешката стопанска ситуација, висока-
та и растечка инфлација, доследното истрајување врз кри-
териумите на пазарната економија, новиот пресметковен 
сестем, примената на законот за санација и престанок на 
организациите на здружен труд, неминовно ќе доведуваат 
и до влошување на положбата на одделни социјални гру-
пи, делови од работничката класа, посебно кај невработе-
ните и привремено невработените. Затоа е неминовно на 
сите нивоа да се подготват реални програми на социјална-
та политика заради заштита на најзагрозените слоеви на 
работните луѓе и граѓаните и ублажување на последиците 
од спроведувањето на предложените мерки., 

6. Сојузниот собор истакнува дека за успешен излез 
од економската криза и надминување на заострената ситу-
ација во многу области на нашето стопанство, е неопхода-
на интензивна активност на сите општествени фактори 
врз операционализацијата на темелните определувања за 
натамошни промени во стопанскиот систем и развојната 
политика. Притоа, од посебно значење е натамошното 
афирмирање на пазарните законитости и создавањето ус-
лови за производствено поврзување и задружување на 
единствениот југословенски пазар и намалување на ста-
тистичкото вплетување во општествено-економскиот раз-
вој. 

Промените во стопанскиот систем и развојната поли-
тика треба да бидат насочени, пред се, кон поголема извоз-
на ориентација и поголем девизен прилив на нашето сто-
панство и побрз развој на оние области што се во најмала 
мера зависни од увозните супстанции. 

Соборот смета дека без одлагање треба да се интен-
зивира работата врз операционализација на решенијата 
содржани во Тезите за натамошна доградаба на стопан-
скиот систем, тргнувајќи од операционализацијата и евен-
туалната потреба за новелирање на долгорочната програ-
ма за економска стабилизација, за да можат промените во 
стопанскиот систем да бидат извршени до крајот на 1987 
година. 

Сојузниот собор укажува на тоа дека за промените и“ 
изградбата на нашиот стопански систем е неопходно кри-
тички да се согледаат резултатите од примената на досега 
извршените промени во некои сегменти на стопанскиот 
систем. Потребно е Сојузнио-Гизвршен совет да предложи 
програма за надминување на тешкотиите што се покажа 
со примената на донесените системски закони, посебно на 
оние од областа на пресметковниот систем. Со оглед на 
ова, како и на обемот на внатрешните долгови неопход-
но е да се подготви програма на мерки за финансиска кон-
солидација на стопанството и на банките. 

7. Во врска со оцената на Сојузниот извршен совет 
дека во општеството е недоволна готовноста за промени 
што произлегуваат од афирмацијата на пазарната еконо-
мија и на нејзините законитости и др., Сојузниот собор ис-
такнува дека не може да се смета на успех во промените 
што имаат подлабок реформски карактер ако тие отпори 
конкретно не се идентификуваат и со општествена акција 
радикално не се спречат. 

8. Со оглед на изречените оцени што укажуваат на 
крајно незадоволителната состојба во стопанските 
движења во оваа година, односно на ^остварувањето на 
некои суштествени цели и задачи од Резолуцијата, што по-
себно се однесува на нивото на достигнатата инфлација со 
очигледни тенденции кон нејзин натамошен пораст, на 
состојбата на екстерната ликвидност, забавувањето на 
растежот на индустриското производство, неопходно е 
Сојузнот извршен совет, до крајот на септември, да пред-
ложи програма на дополнителни мдрки за намалување за 
интензитетот на инфлацијата и подобрување на екстерна-
та ликвидност на годинава и, во согласност со тоа, проек-
ција на економската политика за наредната година. 

9. Делегатите на Сојузниот собор максимално ќе се 
ангажираат во делегатската база - во своите самоуправни 
организации и заедници - во остварувањето на утврдена-
та економска политика и на овие заклучоци. 
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Сојузниот собор и работните тела на Соборот ќе ги 
реализираат програмите за работа за оваа година и ќе 
подготват програми за работа за 1988 година, тргнувајќи 
и од задачите утврдени во овие заклучоци. 

10. Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен 
совет во подготовката на мерки и акции, како и во конци-
пирањето на економската политика за 1938 година, да ги 
користи мислењата и предлозите што се изразени во рас-
правата на седницата на Сојузниот собор и на седниците 
на работните тела на Соборот по повод разгледувањето 
на извештајот на Сојузниот извршен совет за стопанските 
движења во првото полугодие од 1987 година. 

П. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 30-9/87 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожнч, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Кураејовиќ, с.р. 

693. 
Врз основа на член 286 став 3 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на 
член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и по-
краините, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 24 јули 1987 година, по 
спроведената расправа за „Извештајот за стопанските 
движења во првото полугодие од 1987 година“, ги донесе 
следниве 

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

ка, покрај остварените резултати кај извозот на конверти-
филното подрачје, порастот на производството, забавено-
то на растежот на личната потрошувачка, започнатиот 
процес на намалување на невработеноста и усогласување-
то на понудата и побарувачката, стопанската ситуација и 
натаму се влошува, а значајните цели од Резолуцијата за 
1987 година не се остваруваат, посебно во поглед на ин-
флацијата, надворешната и внатрешната ликвидност, фи-
нансиската дисциплина, квалитетот на стопанисувањето, 
инвестициите, кредитно-монетарната област, даночната 
политика и општата и заедничката потрошувачка. 

Според оцената на Соборот, неопходно е поцелосно 
согледување на причините за неповолните стопански 
движења на секторот на инфлацијата, а без тоа не е можно 
да се утврдат поефикасни и поделотворни мерки за да се 
пресечат негативните трендови во стопанските движења. 

Тргнувајќи од основните определувања од Долгороч-
ната програма за економска стабилизација, Соборот оце-
нува дека до промените што се планирани се доаѓа бавно, 
уште нема целосни решенија, а изостануваат поцелосни 
оцени за ефектите на мерките што се преземани заради ос-
тварување на основните задачи на економската политика 
што се насочени кон зголемување на производството и из-
возот, подобрување на надворешната и внатрешната лик-
видност и поефикасно стопанисување во целост. 

Соборот ja истакнува потребата од потемелно изучу-
вање, навремено согледување, подготвување и предлагање 
на одделни решенија што се насочени кон промени на сто-
панскиот систем, заради поголема ефикасност што е суш-
тествен услов за поуспешно спроведување на .задачите 
што се утврдени во Резолуцијата за 1987 година. 

2. Соборот бара Сојузниот извршен совет што побргу 
да процени со кои мерки и општествени активности 
можат да се запрат негативните тенденции во остварува-
њето на политиката на општествено-економскиот развој. 
Во тој контекст, Соборот смета дека е неопходно: 

- да се истрае на воведувањето реални категории на 
стопанисување и дејствување на пазарот и, врз таа основа, 
да се проверува дејството на мерките и навремено да се 
отстрануваат согледаните слабости; 

- итно да се предложат дополнителни мерки штс^би 
можеле брзо да дејствуваат врз запирањето на негативни-
те трендови на стопанскиот развој, во согласност со Резо-
луцијата за 1987 година. Тоа бара со повеќе сигурност да 
се изврши процена на остварувањето на целите на оп-
штествено-економскиот развој до крајот на 1987 година и 
во тој контекст на предвидувањата за наредната година. 

3. Оценувајќи дека спротивно на предвидувањата по-
стојано опаѓа учеството на стопанството во доходот и де-
ка донесените мерки и нивното спроведување не ги даваат 
очекуваните ефекти, Соборот инсистира потемелно да се 
согледа овој проблем и да се понудат решенија што пое-
фикасно би влијаеле врз промените на оваа состојба. Тоа 
бара поразработена програма и мерки во однос на потро-
шувачката во целост, услови и начин на задолжување и во-
општо на користење на општествените средства. 

Соборот оценува дека мбраат да се создаваат услови 
за натамошен развој на самоуправувањето, па сите само-
управни субјекти, од основната организација на здружен 
труд до федерацијата, да ги преземаат и доследно да ги 
реализираат обврските со кои се остварува определување-
то за растоварување на стопанството. 

4. Соборот оценува дека запирањето на процесот на 
забавање на растежот на индустриското производство и 
неговото динамизирање, како и обезбедувањето на вкупен 
стопански растеж е од големо значење за остварување на 
сите други суштествени цели на економската политика за 
оваа година. 

Соборот истакнува дека е потребно да се разгледаат 
сите можности за подобрување на надворешната ликвид-
ност во наредниот период и да се подготват целосни мер-
ки за решавање на овој проблем, натаму да се преземаат 
мерки за одржување на постојниот тренд на зголемување 
на извозот и да се обезбеди нивно тековно извршување, 
посебно на планот на зголемувањето на девизниот прилив 
и на решавањето на проблемите на стоковната размена со 
клириншкото подрачје и проблемите околу компензацио-
ните и кооперационите работи. 

Соборот смета дека е нопходно, поради високата 
стапка на инфлацијата подлабоко да се согледаат нејзини-
те причини и, врз таа основа, да се донесе целосна програ-
ма на мерки за запирање на инфлацијата за да се постигне 
нејзино суштествено намалување. Мерките на економска-
та политика мораат да бидат донесувани навремено и син-
хронизирано и доследно да се спроведат, со што ќе се 
обезбеди глобална рамнотежа на односот на понудата и 
побарувачката и, врз таа основа, ќе се овозможи дејствува-
ње на законитостите на пазарот и поголема либерализаци-
ја на цените. Во тие рамки треба да се забрза работата врз 
мерките за отстранување на диспаритетот на цените. 

Соборот смета дека е потрено во спроведувањето на 
монетарно-кредитната политика до крајот од оваа година 
да се утврди умерена рестриктивна монетарно-кредитна 
политика, во согласност со Резолуцијата за 1987 година, 
уважувајќи ги фактите дека стопанството не расплага со 
доволно сопствени средства за нормално одвивање на 
процесот на репродукцијата, како и за развојот. Едновре-
мено, потребо е да се преземаат порешителни мерки за 
сузбивање на нерегуларните текови на емисијата на пари, 
финансиската дисциплина и на примената на активната 
каматна политика. 

Соборот смета дека сите субјекти на одлучување во 
областа на општата и заедничката потрошувачка со свои-
те одлуки треба да обезбедат спроведување на, политиката 
утврдена во Резолуцијата за оваа година. 

5. Соборот истакнува дека тешката економска ситуа-
ција бара промена на однесувањето, што ќе А одговара на 
ситуацијата, поинтензивна активност, зголемен квалитет 
на работата, посебно на одлучувањето, и порешително ан-
гажирање на сите субјекти, од организациите на здружен 
труд, општините, републиките и автономните покраини 
до федерацијата, па и на секој поединец, во спроведување-
то на задачите на утврдената економска политика. 

Соборот смета дека е неопходна и посебно значајна 
општоопштествената акција за менување на потрошувач-
киот менталитет, за намалување на режијата и воопшто 
на производствените и ^производствените издатоци, во 
организациите на здруен труд, органите на општествено-
-политичките заедници, општествено-политичките орга-
низации и во други организации и заедници, а посебно на 
издатоците за службени патувања во странство, за репре-

t 
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зентацнја, за различни прослави, спортски и други мани-
фестации и собири и слично. 

6. Соборот истакнува дека, поради натрупаните еко-
номски проблеми, посебно во услови на енормно висока 
инфлација, зголемување на загубите и опаѓање на живот-
ниот стандард, расте незадоволството на работните луѓе и 
граѓаните и бара да се заостри одговорноста на надлежни-
те субјекти на сите нивоа во остварувањето на задачите од 
утврдената економска политика за оваа година. Кадрите 
што не се во состојба и не се подготвени да дејствуваат та-
ка како што тоа го бара тежината на ситуацијата мораат 
побргу да се заменуваат и да им отстапуваат место на спо-
собните и решителните. 

7. Соборот смета дека е неопходно да се преземат ак-
тивности на сите нивоа за подоследно спроведување на ут-
врдената политика за побрз развој на стопански недовол-
но развиените републики и најбрз развој на САП Косово. 
Во таа смисла, нужно е да се интензивираат мерките и ак-
тивностите заради операционализација на мерките пред-
видени со Општествениот договор за здружување на тру-
дот и средствата по основ на средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини во периодот од 1986 до 1990 година, мерките пред-
видени со Општествениот договор за посебните мерки за 
остварување на политиката за најбрз развој на САП Косо-
во во периодот од 1986 до 1990 година, како и мерките во 
областа на економско-финанската консолидација на сто-
панството и банките на СР Црна Гора, СР Македонија и 
САП Косово. 

8. Соборот смета дека до крајот на годината треба да 
се донесат потребните системски решенија најавени во ма-
теријалот „Тези за натамошна доградба на стопанскиот 
систем“. Сите решенија што се од значење за тековната 
политика во 1988 година треба да се подготват кон актите 
што се донесуваат заедно со резолуцијата. 

9. Соборот го задолжува Сојузниот извршен совет, 
тргнувајќи од правците дадени во Извештајот и во овие 
заклучоци, при предлагање мерки и согледувањето на ос-
новните прашања за утврдување на Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1986 до 1990 во 1988 година, да ги 
има предвид и оцените и ставовите што се изнесени на Со-
борот и на работните тела на Соборот, по повод расправа-
та за Извештајот за стопанските движења во првото полу-
годие од 1987 година. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 81/1-87-045 
24 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

694. 
Врз основа на член 9 од Општествениот договор за 

давање мислење за општествената и економската оправда-
ност на намеруваните инвестиции, учесниците на овој до-
говор: Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, Избршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводи-
на, Извршниот совет на Собранието на САП Косово, Сто-
панската комора на Југославија, Стопанската комора на 
Босна и Херцеговина, Стопанската комора на Македони-
ја, Стопанската комора на Словенија, Стопанската комо-
ра на Србија, Стопанската комора на Хрватска, Стопан-
ската комора на Црна Гора, Стопанската комора на Вој-

водина, Стопанската комора на Косово, и Здружението на 
банките на Југославија, 

ЗАЕДНИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА И ЕКОНОМ-
СКАТА ОПРАВДАНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА 
ЕФИКАСНОСТА НА ИНВЕСТИРАЊЕТО ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа методологија се обезбедуваат објективизи-

рана стручна подлога и аналитички инструментариум за 
квалитетна подготовка на инвестиционите одлуки, за чие 
донесување и ефикасна реализација, во согласност со зако-
нот и со други прописи, непосредно се одговорни инвести-
торите, како и банките и другите субјекти кои даваат мис-
лење за општествената и економската оправданост на ин-
вестициите. 

2. Со оваа методологија се утврдуваат: 
1) минимумот критериуми и показатели за оценува-

ње на општествената и економската оправданост на ин-
вестициите и на ефикасноста на инвестирањето, кое кон-
тинуирано се спроведува во сите фази на единствениот 
процес на инвестирање, од подготовката на инвестицио-
ните проекти до следењето на ефектите на реализираните 
инвестиции; 

2) методлошката основа за изработка на документите 
што се користат како стручна подлога за оценување на оп-
штествената и економската оправданост на инвестициите 
и на ефикасноста на инвестирањето; 

3) постапките и учесниците во процесот на оценување 
на општествената и економската оправданост на инвести-
циите и на ефикасноста на инвестирањето; 

3. Оваа методологија се применува во постапката на: 
1) подготовка, оценување и проверка на оцената на 

инвестиционите проекти; 
2) давање мислења за општествената и економската 

оправданост на инвестициите и нивната усогласеност со 
политиката на општествено-економскиот развој; 

3) следење на изведувањето на инвестиционите про-
екти; 

4) следење на ефектите на реализираните инвестиции. 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА И ЕКОНОМСКАТА ОПРАВДАНОСТ 

НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
4. Оваа методологија опфаќа: 
1) оценување на финансиско-пазарната ефикасност на 

проектот; 
2) оценување на општествено-економската ефикас-

ност на проектот; 
3) оценувње на осетливоста на проектот на можни 

промени на клучните параметри. 
Пред пристапувањето кон оценување и проверка на 

оцената на проектот спрема критериумите и показателите 
од оваа- методологија, неопходно е да се оцени комплет-
носта и сигурноста на аналитичко-документационата ос-
нова на проектот, особено од аспектот на: 

- можностиве и условите за пласман на намерувано-
то производство, посебно на странскиот пазар; 

- снабдувањето со енергија и суровини; 
- современост и конзинстентноста на техничко-тех-

нолошките решенија; 
- реалноста на пресметувањето на инвестициите и 

нормативите за утврдување на трошоците на работењето, 
посебно на трошоците на внатрешниот и надворешниот 
транспорт; 

- локациските услови, посебно еколошките аспекти 
на проектите; 

- можноста за обезбедување соодветна кадровска ос-
нова на проектот; 

- сите други релевантни аспекти на инвестициите врз 
кои се засноваат економските ефекти, во согласност со за-
конот и со други прописи, со оваа методологија и со пра-
вилата на струката. 

4.1. Оценувањето на финансиско-пазарната ефикас-
ност на проектот се заснова врз согледување на оправда-
носта на намеруваната инвестција под условите што вла-
деат на пазарот, што значи мерење на делот од акумула-
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цијата на проектот што ќе и остане на располагање на 
организацијата на здружен труд, при што влезовите и из-
лезите на проектот се вреднуваат по пазарни цени и се 
применува индивидуална дисконтна стапка. 

4.2. Оценувањето на општествено-економската ефи-
касност на проектот се заснова врз согледување на оправ-
даноста на намеруваната инвестиција од општествено ста-
новиште, што значи мерење на нејзините ефекти врз ос-
тварувањето на целите на општествено-економскиот раз-
вој, утврдени со општествените планови на Југославија и 
со општествените планови на републиките и автономните 
покраини. Согледувањето на оправданоста на инвестици-
јата ги вклучува непосредните ефекти во самиот проект и, 
по правило, посредните ефекти кај најважните директни 
добавувачи и купувачи и нивното вреднување по исправе-
ни цени и со примена на општествена дисконтна стапка. 

4.3. Со оценување на осетливоста на проектот на про-
мените на клучните парамтери се согледуваат неизвеснос-
тите во предвидувањето на вредноста на парамтерите на 
проектот во иднина за да се намалат грешките во предви-
дувањата. 

5. Оценувањето на финансиско-пазарната ефикасност 
на проектот опфаќа оценувње на неговата рентабилност и 
ликвидност, со статички и динамички пристап. 

Во процесот на оценување се применуваат: 
- за оценување на рентабилноста на проектот - по-

стојани цени; 
- за оценување на динарската и девизната ликвид^ 

ност во текот на векот на проектот - постојани цени; 
- за оценувње на ликвидноста на проектот во перио-

дот на изведувањето односно за утврдување на потребни-
от обем на инвестиционите вложувања - текушти цени. 

5.1. Во статичниот пристап заменување се користат 
податоци од репрезентативната година на векот на проек-
тот. Репрезентативна година на векот на проектот е онаа 
година во која е постигнат проектираниот капацитет на 
производното, а уште траат финансиските обврски спре-
ма инвестиционите кредити. Во статичниот пристап за 
оценување на инвестициите, се применуваат следните по-
казатели: 

- доход спред бројот на работници; 
- акумулација според ангажираните средства; 
- бруто личен доход по работник; 
- нето девизен ефект; 
- потрошок на енергија по единица производ; 
- инвестиции во основни и обртни средства според 

бројот на работници. 
Вредноста на показателите за анализираниот инвес-

тиционен проект се споредува со кореспондирачките пока-
затели на групацијата на која к припаѓа инвестициониот 
проект, при што вредностите на показателите за проектот 
треба да бидат поповолни од просекот на групацијата на 
ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Статичките показатели се применуваат: 
- во почетните фази на оценувње во прединвестицио-

ната студија, за согледување на оправданоста и целесооб-
разноста на натамошната анализа; 

- во фазата на оценувње на инвестиционата студија 
односно инвестиционата програма за споредување со гру-
пацијата и со резултатите на инвеститорите во претходни-
от период; 

- во фазата на следеле на изведување на проектот и 
на следење на ефектите на реализираните инвестиции. 

5.2. Динамичкиот пристап за оценувње го вклучува во 
анализа целиот век на инвестициониот проект, а се корис-
ти: 

- во прединвестиционата студија за инвестиции од 
точка 11 на Заедничката методологија; 

- во инвестиционата студија за сите инвестиции, ос-
вен исклучоците од став 2 точка 12 на оваа методологија. 

Подлоги за оценување се: 
- економскиот тек на проектот за оценување на рен-

табилноста; 
- финансискиот тек на проектот за оценување на лик-

видноста. 
5.2.1. Нето-примањата на економскиот тек на проек-

тот ја покажуваат големината на делот од општествената 
акумулација што и останува на располагање на организа-
цијата на здружен труд во даделни години на векот на 
проектот, а во оценувањето на рентабилност се примену-
ваат следните критериуми: 

- период на враќање на инвестиционите вложувања; 
- нето сегашна вредност; 
- интерна стапка на рентабилноста. 
Период на враќање на инвестиционите вложувања е 

времето потребо со собирање на акумулацијата на проек-
тот да се вратат вложените инвестиции. Најдолгиот при-
фатлив период на враќање мора да биде помал од економ-
скиот век на траењето на проектот. 

Нето сегашна вредност на проектот е сегашната 
вредност на нето-примањата не економскиот тек на проек-
тот, со дисконтна стапка која е еднаква на позитивната ре-
ална каматна стапка на инвестиционите кредити со кои 
проектот се финансира, а најмалку во височина од 8%. За 
инвестициите што се финансираат од сопствени средства 
,на инвеститорот и од средствата кои според позитивните 
законски прописи се сметаат како сопствено учество, се 
применува дисконтна стапка која е еднаква на позитивна-
та реална каматна стапка на инвестиционите кредити на 
деловните банки, а најмалку во височина од 8%. 

Интерна стапка на рентабилност е дисконтната 
стапка која сегашната вредност на делот од средствата за 
репродукција што ќе се остварат во текот на економскиот 
век на проектот, што ft останува на располагање на орга-
низацијата на здружен труд, ја изедначува со сегашната 
вредност на инвестиционите вложувања, сметано по по-
стојани пазарни цени. Проектот е прифатлив ако неговата 
интерна стапка на рентабилност не е помала од мини-
малната индивидуална дисконтна стапка што е дефинира-
на во став 3 на оваа потточка. 

5.2.2. Нето-примањата на финансискиот тек ја по-
кажуваат големината на расположивите финансиски сред-
ства по намирувањето на втасаните финансиски обврски 
во одделни години од векот на проектот. Ликвидноста се 
оценува во секоја година на векот на проектот, а проектот 
е ликвиден ако кумулираните нето примања на финансис-
киот тек не се негативни. Во процесот на оценување се 
анализира динарската и девизната ликвидност. 

6. Во оценувањето на општествено-економската ефи-
касност на проектот се применуваат; 

- основни критериуми; 
- дополнителни критериуми. 
6.1. Основни критериуми за оценување на вкупниот 

ефект на намеруваната инвестиција врз формирањето на 
општествената акумулација се: 

- економската стапка на приносот; 
- нето сегашните вредности. 
Економска стапка на приносот на проектот е онаа 

дисконтна стапка која сегашната вредност на средствата 
за репродукција, што ќе се остварат во текот на економ-
скиот век на проектот, ја изедначува со сегашната вред-
ност на инвестиционите вложувања, при што се вклучува-
ат непосредните и посредните ефекти на проектот и се 
вреднувааат по исправени односно економски цени, кои 
пореално ја определуваат вредноста на стоките и услугите 
од становиште на општеството. Економската стапка на 
приносот се добива со примена на методата на интерна 
стапка на рентабилност врз податоците од општествено-
-економскиот тек на проектот. 

Проектот е прифатлив ако економската стапка на 
приносот не е помала од минимално прифатливата еко-
номска стапка на приносот, која се определува како оп-
штествен параметар. Од неколку проекти или алтернати-
ви на проекти најприфатлив е проектот чијашто економ-
ска стапка на приносот е највисока. 

Нето сегашна вредност на пректот од општественот 
становиште е сегашната вредност на нето-примањето на 
општествено-економскиот тек на проектот, која се смета 
со вклучување на непосредните и посредните ефекти на 
проектот, вреднувани по исправени односно екномски це-
ни и со општествена дисконтна стапка која се определува 
како општествен параметар. Проектот е прифатлив ако 
нето сегашнта вредност од општествено становиште не е 
негативна. 

6.2. Дополнителните критериуми за оценување на 
придонесот на намеруваната инвестиција за остварување 
на другите цели на општествено-економскиот развој опфа-
ќаат: 

- мерливи критериуми; 
- критериуми што не можат да се мерат на ниво на 

проектите, па се изразуваат во квалитативна форма однос-
но описно. 

Мерливи критериуми се: 
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- ефект врз вработеноста; 
- ефект врз платниот биланс; 
- показател на рентабилноста на проектот на меѓуна-

родниот пазар; 
- ефект врз користењето на слободни капацитети. 
Критериуми што се изразуваат во квалитативна фор-

ма се: 
- влијание врз подигањето на техничко-технолошко-

то ниво на општеството, 
- влијание врз порамномерниот регионален развој, 

посебно врз побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и САН Косово, како и на стопански не-
доволно развиените општини во републиките и автоном-
ните покраини; 

- влијание врз работната и животната околина; “ 
- влијание врз економската и воено-стратешката не-

извесност. 
Списокот на ефектите на проектот врз остварувањето 

на целите на општествено-економскиот развој може и да 
се прошири во согласност со развојната политика утврде-
на во општествените планови на Југославија и во општес-
твените планови на републиките и автономните покраини. 

Целта на примената на дополнителните критериуми 
е да се дадат дополнителни информациии за проектот, по-
крај оние што ги содржат основните критериуми, така 
што тие да не ги заменуваат основните критериуми, туку 
само ги дополнуваат. 

Проектот е неприфатлив за изведување ако е непри-
фатлив според основните критериуми, без оглед на евенту-
алната прифатлиост по дополнителните критериуми. 

Улогата на основните критериуми е пресудна и при 
изборот меѓу повеќе меѓусебно споредливи проекти што 
подлежат на оценување на општествената и економската 
оправданост. 

6.3. Во примената на оваа методологија се користат 
следните општествено-економски параметри: 

- општествена дисконтна стапка; 
- исправени курсеви на странски средства за плаќа-

ње; 
- Минимално прифатлива економска стапка на при-

носот. 
Вредноста на одделни општествено-економски пара-

метри е единствена за целата земја. Притоа, минимално 
прифатлива економска стапка на приносот треба да оства-
рат сите проекти, додека прашањата за гранковната и те-
риторијалната специфичност треба да се решаваат со дру-
ги инструменти на економската и развојната политика. 

6.3.1. Општествената дисконтна стапка ги одразува 
општествените временски преференции во поглед на изме-
руваните инвестиции, а се определува според каматната 
стапка на странсите кредити што се користат за финанси-
рање на инвестиции во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Општествената дисконтна стапка не смее да биде по-
мала од стапката која е еднаква на каматната стапка на 
странските кредити, зголемена за два процентни поени. 

6.3.2. Исправените курсеви на странските средства за 
плаќање се пресметуваат така што важечкиот курс се по-
множува со корективниот фактор. Корективниот фактор 
се определува така што збирот на вредностите на извозот, 
увозот, царината и царинските враќања се дели со збирот 
на вредноста на извозот и увозот. Во пресметката на ис-
правените курсеви на странските средства за плаќање се 
земаат предвид релевантните податоци за претходниот 
период и проекциите на релевантините големини за идни-
от плански период. 

6.3.3. Минималната прифатлива економска стапка на 
приносот е еднаква на општествената дисконтна стапка. 

7. Оценувањето на осетливоста на проектот подраз-
бира оценување на финансиско-пазарната и општествено-
-економската ефикасност, под претпоставка дека ќе се про-
менат параметрите на проектот кои значително влијаат 
врз неговата ефикасност, а кои се мошне неизвесни. Во 
оценувањето на осетливоста се користи статичен и дина-
мичен пристап. 

Статичниот пристап се заснова врз податоци од реп-
резентативната година на економскиот век на проектот, 
со користење на методот на праг на рентабилност на 
проектот. Прагот на рентабилноста на проектот е изразен 
или како минимална продажна цена или како минимален 
обем на производството, при кои е можно да се оствари 
проста репродукција на проектот. 

Динзмичиот пристап се заснова врз методот на ана-
лиза на осетливоста на проектот на промени на критични-
те параметри во текот на целиот век на проектот. Критич-
ни параметри на намеруваната инвестиција се оние еле-
менти на проектот чии мали промени можат битно да ги 
изменат вкупните ефекти на проектот. Анализата на осет-
ливоста опфаќа повторно оценување на финансиската од-
носно пазарната и општествено-економската ефикасност 
на проектот, во услови на евентуални промени на вреднос-
та на критичните параметри. Како критични параметри се 
сметаат: инвестициите во основни и обртни средства, тро-
шоците на производството, обемот и цената на пласмани-
те на меѓународниот пазар, брзината на технилошкиот на-
предок, промената на мерките на економската политика, 
економскиот век на проектот и друго. 

8. Заради примена на оваа методологија се изработу-
ваат следните документи: 

- прединвестициона студија; 
- пријава за евидентирање на намеруваната инвести-

ција; 
- мислење за усогласеноста на намеруваната инвести-

ција со политиката на општествено-економскиот развој; 
- претходно мислење на банката за намеруваната ин-

вестиција; 
- инвестициона студија односно инвестициона про-

грама; 
- извештај за проверката на инвестиционата студија 

односно инвестиционата програма; 
- студија за изведување; 
- извештаи за изведувањето на инвестициониот про-

ект; 
- извештаи за следењето на ефектите на реализирана-

та инвестиција. 
8.1. Прединвестиционата студија содржи: 
- опис на проектот и цел на инвестирањето; 
- основни податоци за инвеститорот; 
- анализа на пазарот; 
- анализа на технолошко-технцчките решенија, на за-

штитата на работната и животната средина; 
- анализа на кадрите; 
- анализа на локацијата; 
- пресметка на, инвестициите во основни и обртни 

средства и средства за заедничка потрошувачка; 
- извори на финансирање и финансиски обврски; 
- формирање и распределба на вкупниот приход вб 

репрезентативната година на векот на проектот односно 
во векот на проектот за инвестиции од точка 11 на оваа 
методологија; 

- показатели за опременоста и успешноста на проек-
тот; 

- дејство врз расположивата општествена акумулаци-
ја; 

- дејство врз платниот биланс; 
- праг на рентабилност на проектот односно анали-

за на осетливоста за инвестиции од точка 11 на оваа мето-
дологија. 

Деталната содржина на прединвестиционата студија 
се определува во согласност со карактеристиките на изме-
руваната инвестиција, според оперативното упатство за 
изработка на прединвестициона студија. 

8.2. Содржината на пријавата за евидентирање на из-
меруваната инвестиција, како компонента на единствени-
от информационен систем во областа на инвестициите, ќе 
ја дефинира во согласност со прописите и со Заедничката 
методологија, Стопанската комора на Југославија во со-
работка со стопанските комори на републиките и со сто-
панските комори на автономните покраини, со Сојузниот 
завод за статистика и со Здружението на банките на Југо-
славија. 

8.3. Содржината на мислењето за усогласеноста на 
намеруваната инвестиција со политиката на општествено-
-економскиот развој ќе ја дефинира Сојузниот завод за оп-
штествено планирање во соработка со републичките и по-
краинските заводи за општествено планирање што ќе го 
усвои Координационото тело за следење на спроведување-
то на Општествениот договор за давање мислење за оп-
штествената и економската оправданост на измеруваните 
инвестиции. 

8.4. Содржината на претходното мислење на банката 
за измеруваната инвестиција ќе се утврди со самоуправна 
спогодеа на банките за примена на Заедничката методоло-
гија. 
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8.5. Инвестиционата студија односно инвестиционата 
програма содржи: 

- опис на проектот и цел на инвестирањето; 
- оцена на развојната способност на инвеститорот; 
- анализа на пазарот; 
- анализа на технолошко-техничките решенија (тех-

нолошкиот процес и идејните решенија за градежни рабо-
ти, опрема и инсталации); 

- анализа на локацијата; 
- еколошки аспекти; 
- организациони решенија и информационен систем; 
- број на вработени и квалификациона структура; 
- оцена на изводливост^ на проектот и динамички 

план на градба; 
- структура и динамика на инвестициите во основни 

и обртни средства и средства за заедничка потрошувачка; 
- извори на финансирање на инвестициите и обврски 

спрема нив; 
- пресметка на производството и цена на чинење; 
- пресметка на вкупниот приход; 
- биланс на успехот; 
- финансиски тек на проектот; 
- биланс на состојбата; 
- економски тек на проектот; 
- оцена на финансиската односно пазарната ефикас-

ност на проектот врз основа на показателите од точка 5 на 
оваа методологија; 

- општествено-економски тек на проектот; 
- оцена на општествено-економската ефикасност на 

проектот врз основа на показателите од точка 6 на оваа 
методологија; 

- анализа на осетливоста. 
Деталната содржина на инвестиционата студија од-

носно на инвестиционата програма се определува според 
оперативното упатство за изработка на инвестиционата 
студија односно инвестициона програма. 

Инвестиционата студија односно инвестиционата 
програма е основен документ за донесување на инвестици-
оната одлука. 

8.6. Извештајот за проверката на инвестиционата сту-
дија односно инвестиционата програма содржи: 

- анализа и проверка на работењето на инвестито-
рот; 

- проверка на реалноста на резултатите во анализата 
на продажниот пазар; 

- проверка на реалноста на резултатите во анализата 
на набавниот пазар; 

- проверка на инвестицијата од аспектот на технич-
ко-технолошките решенија и унапредувања во текот на ве-
кот на проектот; 

- проверка на еколошките елементи на инвестициите 
и решенијата за трајна заштита,на околината; 

- проверка на решенијата во врска со вложувањето 
во научноистражувачка работа врз развојот и иновирање-
то на производството и производствената програма; 

- проверка на инвестицијата во поглед на локацијата, 
транспортот и организационите и кадровските решенија; 

- проверка на реалноста на терминскиот план за из-
ведување на инвестициониот проект; 

- проверка на реалноста на височината на инвестици-
оните трошоци и на изворите на финансирање; 

- проверка и анализа на реалноста на планираната 
финансиско-деловна успешност на инвестициониот про-
ект; 

- проверка на општествено-економската оправданост 
на инвестициониот проект. 

Деталната содржина на извештајот за проверката на 
инвестиционата студија односно на инвестиционата про-
грама се определува во согласност со карактеристиките на 
намеруваната инвестиција, според оперативното упатство 
за проверка на инвестиционата студија односно инвести-
ционата програма. 

8.7. Студијата за изведување на намеруваната инвес-
тиција содржи; 

- организациони решенија во изведувањето; 
- избор на испорачувач на технолошка опрема (про-

цес); 
- инвестиционо-техничка документација; 
- институционални рамки на изведувањето; 
- избор и договарање на опрема и материјал; 
- работи врз подготвување на локацијата; 
- план на градба; 

- надзор над изведувањето; 
- примопредавање и конечна прерметка; 
- план за подготовка на работењето; 
- економско-финансиски аспекти на изведувањето. 
Деталната содржина на студијата за изведување се 

приспособува кон специфичностите на секој проект. 
8.8. Извештајот за изведувањето на инвестициониот 

проект содржи: 
- резултати од споредувањето на планираните и ос-

тварените рокови за изведување до времето кога се изра-
ботува ОВОЈ извештај; 

- прични и последици од евентуалните пречекорува-
ња на планираните рокови за изведување и мерки за нивно 
отстранување; 

- критични активности за наредниот период ако се 
отстапува од претходно идентифицираните критични ак-
тивности; 

- преглед на структурата и вредноста на договорени-
те фактурирани и платени работи и анализа на отстапува-
њето од планот за изведување, со мерки за нивно отстра-
нување. 

Детална содржина на извештајот за изведувањето на 
инвестициониот проект се определува според оперативно-
то упатство за изработка на тој извештај. 

Извештајот за изведувањето на инвестициониот про-
ект го изработува инвеститиорот, тримесечно во текот на 
изведувањето на проектот, и го доставува до банката која 
учествува во финансирањето на инвестицијата, до служба-
та на општественото книговодство и до заводите за ста-
тистика. 

8.9. Извештајот за следењето на ефектите на реализи-
раната инвестиција содржи: 

- споредување на планираните и остварените показа-
тели за успешноста на работењето; 

- анализа на отстапувањето на остварените од плани-
раните показатели поради промена на продажниот и на-
бавниот пазар, и мерки за приспособување кон промени-
те; 

- анализа на отстапувањето на остварените од плани-
раните показатели поради промена во економската поли-
тика и мерки за приспособување кон промените; 

- анализа на искористувањето на капацитетите, ефек-
тите на техничко-технолошките решенија, нормативите и 
трошоците на работењето; 

- резиме на потребните активности и мерки за подоб-
рување на ефектите и носителите во процесот на приспо-
собување кон изменетите услови на работењето. 

Деталната содржина на извештајот за следењето на 
ефектите на реализираната инвеситиција се определува 
според оперативното упатство за изработка на извештајот 
за следење на ефектите на реализираната инвестиција. 

Извештаите за следењето на ефектите на реализира-
ната инвестиција ги изработува инвеститорот за потреби-
те на банката која учествува во финансирањето на ивнес-
тициониот проект, во интервали договорени со банката. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА И ЕКОНОМСКАТА ОПРАВДАНОСТ НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ 
9. Предуслов за примена на оваа методологија е 

единствена организација на оценувањето на општествена-
та и економската оправданост на намеруваните инвести-
ции на целата територија на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

10. Сојузниот извршен совет, како учесник на Оп-
штествениот договор за давање мислење за општествена-
та и економската оправданост на намеруваните инвести-
ции (во натамошниот текст: Општествен договор), се об-
врзува да утврди единствени општествено-економски па-
раметри за оценување на општествено-економската оп-
равданост на инвестициите на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во соглас-
ност со годишните акти за спроведување на политиката на 
општествено-економскиот развој утврдена со општестве-
ниот план на Југославија. За територијата на целата земја 
се определува единствена минимална вредност на општес-
твено-економската параметри. 

11. Оценување и проверка на оцените на општестве-
но-економската оправданост на инвестициите и инвести-
рањето во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија се задолжителни на целата територија на земјата, 
ако е исполнет еден од следните критериуми: 
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- намеруваната инвестиција е од рамките на заеднич-
ките планови за развој на организациите на здружен труд 
здружени во Заедницата на југословенското електросто-
панство, Заедницата на југословенските железници и Заед-
ницата на југословенските пошти, телефони и телеграфи; 

- измеруваната инвестиција е од рамките на заеднич-
ките програми за развој на производствдто, технологијата 
и извозот од битно значење за усогласен стопански развој 
на земјата во целост; 

- намеруваната инвестиција бара гаранција на феде-
рацијата кога се користи странски кредит; 

- финансирањето на намеруваната инвестиција вклу-
чува задолжување во странство во износ поголем од 3,0 
милиони САД долари; 

- намеруваната инвестиција вклучува кредит од Ме-
ѓународната банка за обнова и развој и од други меѓуна-
родни финансиски организации; 

- пресметковната вредност на намеруваната инвес-
тциција е поглолема од 3,0 милијарди динари по цените 
од 31 декември 1986 година, која секоја година ќе се рева-
лоризира според движењето на цените на производители-
те на индустриски производи, а врз основа на соопштение-
то на Сојузниот завод за статистика. 

12. За другите проекти се задолжителни оценување и 
проверка на оцената на финансиско-пазарната ефикасност 
и на осетливоста на проектот на промени на клучните па-
раметри, со примена на критериумите и показателите од 
точка 5 на Заедничката методологија. 

Од таа обврска се изземаат помалите проек-ти што 
исполнуват еден од следните критериуми: 

- претсметковната вредност на намеруваната инвес-
тиција е помала од 250,0 милиони динари по цените од 31 
декември 1986 година, која секоја година ќе се ревалоризи-
ра според движењето на цените на производителите на ин-
дустриски производи, а врз основа на соопштението на 
Сојузниот завод за статистика; 

- со намеруваната инвестиција се врши текушта за-
мена на поединачна постојна опрема; 

- со намеруваната инвестиција во постојните објекти 
исклучително се решаваат проблеми за заштита на чове-
ковата средина и заштита при работата. 

Начинот наоценување и проверка на оцената на про-
ектите од став 2 на оваа точка го утврдуваат инвеститори-
те и банките. 

13. Претходно мислење на банката за намернана ин-
вестиција инвеститорот прибавува од банката Koja е пред-
видена да учествува во финансирањето на намеруваната 
инвестиција, врз основа на прединвестиционатра студија. 

14. Проверка на оцената на инвестиционата студија 
односно на инвестиционата програма, која се елаборира 
во извештајот за проверката на оцената, вршат научни и 
стручни организации или други самоуправни организации 

\ и заедници кои се стручно и кадровски квалификувани и 
! банките ако за тоа имаат посебно организирана, стручно и 
^кадровски оспособена служба. 
В Проверка на оцената вршат организациите и заедни-
Рдите од став 1 на оваа точка под услов да не учествувале 
в?о изработката на инвестиционата студија односно инвес-
тиционата програма. Согласно со законите, овие органи-
зации и заедници се одговорни за исправноста на поднесе-
ниот извештај за проверката на оцената. 

1 15. Извршните совети на собранијата на републиките 
и! извршните совети на собранијата на автономните покра-
ини, како учесници на Општествениот договор, се обврзу-
ваат да предложат измени и дополненија на прописите со 
кош се регулира инвестиционата изградба, така што ќе се 
предвиди републичките и покраинските заводи за општес-
твено планирање, врз основа на прединвестиционата сту-
дира во рок од 60 дена да дадат мислење за усогласеноста 
на \ измеруваните инвестиции со политиката на развојот 
утврдена со општествениот план на републиката односно 
со Општествениот план на автономната покраина - за си-
те измерувани инвестиции од точка 11 на оваа методоло-
гија. 

Со прописите од став 1 на оваа точка ќе се предвиди 
обврска за инвеститорот, врз основа на прединвестицио-
ната студија, да прибави мислење од Сојузниот завод за 
општествено планирање за усогласеноста на измерувана-
та инвестиција со заедничкзтз рззвојна политика во Оп-
штествениот план на Југославија - за измеруваните инвес-
тиции наведени во алинеи 1 до 3 од точка 11 на оваа мето-
дологија. 

16. Сојузниот извршен совет, како учесник на Оп-
штествениот договор, се обврзува да, предложи измена на 
соодветните сојузни прописи, така што да се предвиди Со-
јузниот завод за општествено планирање, врз основа на 
прединвестиционата студија, во рок од 60 дена, да даде 
мислење за усогласеноста на намерувзните инвестиции со 
ззедничкзта развојна политика утврдена во Општествени-
от план на Југославија - за намерувзните инвестиции на-
ведени во алинеи од 1 до 3 од точка 11 на оваа методоло-
гија. 

17. Инвеститорот и ја пријавува инвестицијата на 
службата на општественото книговодство по донесување-
то на инвестиционата одлука, на законски пропишани об-
расци што ги пополнува врз основа на инвестиционата 
студија односно инвестиционата програма и на студијата 
за изведување. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
18. Пошироки објасненија и начинот на пресметува-

ње и примена на оддели^ решенијз од оваа методологија 
се содржани во прирачникот за примена на оваа методо-
логија, кој се состои од: 

- методолошки водач; 
- оперативно упатство за изработка на прединвести-

ционз студијз; 
- оперзтивно упзтство зз изрзботкз нз инвестиционз-

тз студијз, односно инвестиционз програмз; 
- оперативно упаство за изработка на извештај за 

проверкатз нз инвестиционата студија односно инвести-
ционзтз програма; 

- оперативно упатство за изработка на извештај за 
изведувањето на инвестициониот проект; 

- оперативно упатство за изработка на извештај за 
следењето на ефектите на реализираната инвестиција; 

- терминолошки водач. 
Здружението на банките на Југослзвнја, како учесник 

на Општественио договор, се обврзува во рок од три месе-
ци од денот на објавувањето на оваа методологија во 
„Службен лист на СФРЈ“ да издаде Прирачник за примена 
на Заедничката методологија, кој го усвојува Координаци-
оното тело за следење на спроведувањето на Општестве-
ниот Договор. 

19. За примена на оваа методологија во областа на 
стапанскатз инфрзструктурз ќе се изрзботи посебен мето-
долошки водзч и оперзтивни упатства, во рок од шест ме-
сеци од денот на донесувзњето нз овзз методологијз, што 
ќе ги усвои координзционото тело зз следење нз спроведу-
вањето нз Општествениот договор зз давање мислење за 
општественатз и економскаТз оправданост на измерува-
ните инвестиции. 

20. Доносителите на оваз методологија ќе организи-
раат натзмошна научноистрзжувачка работа заради 
усовршување на овза методологија и на прирачникот за 
нејзина примена, посебно во врска со евентуалната 
можност за примена нз конверзиони фактори во оценува-
њето на општествено-економската ефикасност на инвести-
ционите проекти. 

21. Учесниците на Општествениот договор се обврзу-
ваат, заради институционализација и задолжителна при-
мена на овза методологија, дз предложзт измени и допол-
ненијз нз републичките и покраинските прописи со кои се 
регулира инвестиционата изградба и финансирањето на 
инвестициите, такз што ќе се обезбедат претпоставки зз 
воспоставување и функционирање на единствен информа-
ционен систем во областз на инвестициите, во смисла на 
член 7 од Општествениот договор. 

22. Оваз методологија ќе се менува и ќе се дополнува 
по постапката по која е и донесена. Толкувзњз на оваа ме-
тодологија ќе дзвз Координзционото тело за следење на 
спроведувањето на Општествениот договор, што ќе се об-
јавуваат во Глзсникот на Стопанскзтз коморз нз Југосла-
вија. 

23. Сите општествено-економски субјекти кои учес-
твуваат во оценувањето на општествената и економскатз 
оправданост нз инвестициите и нз ефикасноста на инвес-
тирањето во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија сите свои постапки и дејствија во подготовката, 
донесувањето и реализацијата на инвестиционите одлуки, 
треба да ги усогласат со решенијата од оваа методологиа, 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на нејзиното до-
несување. 
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24. Заедничката методологија влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

4 За Сојузниот извршен совет, 
д-р Мухамет Мустафа, с. р. 

член на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието на СР 
% Босна и Херцеговина, 

д-р Анте Гавран, с. р. 
заменик на директорот на Републичкиот 

завод за општествено планирање, 

За Извршниот совет на собранието на СР 
Македонија, 

м-р Методија Тошевски, с. р. 
член на Извршниот совет и републички 

секретар за финансии 

За Извршниот COQ̂T на Собранието на СР 
Словенија, 

Миливое Самар, с. р. 
член на Извршниот совет и претседател на 

Републичкиот комитет за општествено 
планирање 

За Извршниот совет на Собранието на СР 
Србија, 

Драгољуб Митиќ, с. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, 

Иван Ковачев, с. р. 
директор на Сектор во Репбуличкиот завод 

за општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора, 

Веселин By котиќ, с. р. 
член на Извршниот совет и диркетор на 

Републичкиот завод за општествено 
планирање 

За Извршниот совет на Собранието на САП 
Војводина, 

м-р Оскар Фодор, с. р. 
заменик на директорот на Покраинскиот 

завод за општествено планирање . 

За Извршниот совет на Собранието на САП 
Косово, 

д-р Јован Богачеви^, с. р. 
ћотпретседател на Извршниот совет 

За Стопанската комора на Југославија, 
Јусуф Зејнулаху, с. р. 

потпретседател на Стопанската комора на 
Југославија 

За Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина, 

д-р Обрад Пњљак, с. р. 
потпретседател на Стопанската комора 

За Стопанската комора на Македонија, 
Бранко Богоески, с. р. 

потпретседател на Работоводниот одбор на 
С т о п а н с к а банка 

За Стопанската комора на Словенија, 
Петар Суворов, с. р. 

секретар на Стопанската комора на 
Словенија за планирање и развој 

За Стопанската комора на Србија, 
Љубисав Миниќ, с. р. 

член на Претседаелството на 
Стопанската комора на Србија 

За Стопанската комора на Хрватска, 
д-р Милан Жабиќ, с. р. 

советник во Стопанската комора на 
. Хрватска 

За Стопанската комора на Црна Гора, 
Будимир Чабаркапа, с. р. 

член на Претседателството на Стопанската 
комора на Црна Гора 

За Стопанската комора на Војводина, 
Јозеф Шимовиќ, с. р. 

член на Претседателството на Стопанската 
комора на Војводина 

За Стопанската комора на Косово, 
Света буковиќ, с. р. 

член на Претседателството на Стопанската 
комора на Косово 

За Здружението на банките на Југославија, 
Ана Тошиќ, с. р. 

виши советник во Здружението на банките 
на Југославија 

695. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди- , 
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОП-

ЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стад-
нард за топлотна техника во градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 10/87). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/190 
30 јуни 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

696- | 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација проши-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 
КАРТИЧКИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

идентификациони картички („Службен лист, на СФРЈ“, бр. 
42/87) член 3 се менува и гласи: 

„Примената на југословенските стандарди JUS 
I.F1.004, JUS I.F1.005, JUS I.F1.006, JUS I.F1.008,' JUS 
I.F1.009 и прилогот Б на југословенскиот стандард JUS 
I.F1.002 не е задолжителна, додека југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост и ќе се применуваат на идентификациони картички 
од денот на влегувањето на овој правилник во сила." 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/195 
9 јули 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

697. 
Врз основа на член 64а, став 1 точка“ 3 и член бб, став 

2 од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 6 од Одлуката за остварувањето на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и заедничките основи на кредитната политика во 
1;987 година („Служби лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 
44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 . 
и 42/87), во точка 2 став 1 во одредбата под 1 процентот: 
„20%" се заменува со процентот: „21%". 

2. Прва пресметка, и издвојување на задолжителната 
резерва по оваа одлука банките ќе извршат на 11 август 
1987 година, спрема состојбата на средствата на ден 31 ју-
ли 1987 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 91 
2. јули 1987 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик - гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

698. 
i Врз основа на член 64а од Законот за Народната бан-

ка! на Југославија и за единственото монетарно работење 
на! народните банки на републиките и народните банкина 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
4w76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 7 од 
Од,луката за остварувањетона целите и задачите на заед-
ничката емисио на и парична политика и за заедничките 
осовина кредитната политика во 1987 година („Службен 
ЛИСјТ на СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕ-
ДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД 
ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 

ЈУЛИ 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порас-

тот на кредитите и на другите со пласмани на банките над 

определеното ниво во периодот од 1 до 31 јули Л 987 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/87), во точка 1 во од-
редбата под 2) процентот: „10%" се заменува со процен-
тот: „5%", а во одредбата под 3) процентот: „20%" со про-
центот: „10%". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок од одредбата од став 1 под 1) на оваа 

точка, банките спрема состојбата на пласманите на ден 31 
јули 1987 година ќе ја пресметкат и ќе ја издвојат за-
должителната резерва по стапка од 5% на порастот на 
пласманите на банките што насанал по основ на: 

1) кредитирање на определени туристички објакти до 
.,вкупен износ од 25,5 милијарди динари; 

2) кредитирање на инвестициите во основните и тг 
ните обртни средства за реализација на програмата „Ј г 
-Застава“ до вкупен износ од 25,3 милијарди динари; 

3) кредити на банките за зголемување на основачкиот 
влог во нашите организации на здружен труд - носители 
на заедничката програма АКА, рефинансирани од страна 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, и тоа само до височина на динарската противвред-
ност на износот од 25 милиони САД долари. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 99 
21 јули 1987 година 
Белград / 

t Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
Душан Златковиќ, с. р. 

699. 
Врз основа на член 64а, а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 7 од Одлуката за остварувањето на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 АВГУСТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банки) се должни да пресметуваат и до издвојуваат 
задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија, 
и тоа; 

1) по стапка од 25% на износот на оствареното прече-
корување на дозволената состојба на динарските пласма-
ни во смисла на точка 3 ст. 1 и 2 од Одлуката за усогласу-
вање на обемот и динамиката на порастот на динарските 
пласмани на банките и на другите финансиски организа-
ции во периодот од 1 август до 30 септември 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/87 - во натамошниот 
текст: Одлука), односно на износот на порастот на динар-
ските пласмани во смисла на точка 3 став 3 на оваа Одлу-
ка; 

2) по стапка од 5% на износот на порастот на динар-
ские пласмани од тачка 4 на Одлуката, освен на пласмани-
те од точка 4 под 3) tia Одлуката, остварен во периодот од 
1 јануари до 31 август 1987 година над 40% до 43%, во од-
нос на состојбата на тие пласмани на ден 31 декември 1986 
година; 

3) по стапка од 10% на износот на порастот на динари 
-ските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен и пласма-
ните од точка 4 под 3) на Одлуката, остварен во периодот 
од 1 јануари до 31 август 1987 година над 43%9 во однос на 
состојбата на тие пласмани на ден 31 декември 1986 годи-
на; 
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4) по стапка од 10% на износот на порастот на ди цар-
ските пласмани на банките од точка 4 на Одлуката, освен 
на пласманите од точка 4 под 3) на Одлуката, остварен во 
периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година над 
43% до 46%, во однос на состојбата на тие пласмани на ден 
Зкдекември 1986 година; 

5) по стапката од 20% на износот на порастот на ди-
нарските пласмани од точка 4 на Одлуката, освен во плас-
маните од точка-4 под 3) на Одлуката, остварен во перио-
дот од 1 јануари до 30 септември 1987 година над 46%, во 
однос на состојбата на тие пласмани на ден 31 декември 
1986 година. 

По исклучок од став 1 на одредбата под 1) на ов4а 
точка, банките, спрема состојбата на пласманите на ден 31 
август 1987 година ќе пресметаат и ќе издвојаат за-
должителна резерва по стапка од 5% на порастот на плас-? 
маните на банките што настанал по основ на: 

- кредитирање на определени туристички објекти до 
вкупен износ од 25,5 милијарди динари; 

- кредитирање на инвестициите во основните и трај-
ните обртни средства за реализација на програмата „Југо-
-Застава" во вкупен износ од 25,3 милијарди динари; 

- кредитите на банките за зголемување на основачки-
от влог во нашите организации на здружен труд - носите-
ли на заедничката програма АКА, рефинансирани од стра-
на на Југословенската банка за меѓународна економска со-
работка, и тоа само до височина на динарската против-
вредност на износот од 25 милиони САД долари, 

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, 
банките ќе ја пресметат и ќоја издвојат на 12 септември, 
односно на 15 октомври 1987 година, спрема книговод-
ствената состојба на тие пласмани на ден 31 август однос-
но 30 септември 1987 година. 

3. Во поглед на другите услови, начинот на пресмету-
вањето и издвојувањето на задолжителната резерва, стап-
ката на надоместот на ненавремено и помалку издвоената 
задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на 
тој надомест, како и на начинот на известувањето на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини, согласно се применуваат одредбите на 
Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија („Службен лист на. СФРЈ“, 
бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 
52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87, 32/87 и 
42/87). 

Во поглед на користењето на задолжителната резер-
ва, согласно се применуваат одредбите на Одлуката за на-
чинот и условите на користењето на задолжителната ре-
зерва на банките за одржување на нивната дневна ликвид- ' 
ност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85) и на Одлуката 
за надоместот за користењето на задолжителната резерва 
за одржување на денвната ликвидност на банките 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86,72/86,23/87 и 42/87). 

4. Упатство за ггоимена на оваа одлука, според потре-
ба, дава Народната банка на Југославија. 

.5, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 100 
21 јули 1987 Година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

700. 
Врз основа на член 24 и член 64а и бб од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност 
со точ. 1 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и заедничките основи 
на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр; 71/86, 22/87 и 43/87), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГНИЗА-
ЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 30 СЕПТЕМ-

ВРИ 1987 ГОДИНА 
1. Основните и здружените банки (во натамошниот 

текст: банки) и други финансиски организации се должни 
со својата деловна политика да обезбедат пораст на ни-
вните динарски пласмани во периодот од 1 август до 30 
септември 1987 година, заедно со остварениот пораст на 
тие пласмани од 1 јануари до 31 јули 1987 година да се ос-
тварува во рамките утврдени со оваа одлука. 

Порастот на динарските пласмани, во смисла на оваа 
одлука, се смета во однос на нивната книговодствена сос-
тојба на ден 31 декември 1986 година, а спрема образецот 
КН-БИФО, ако со оваа одлука не е поинаку пропишано. 

Како друга финансиска организација, во смисла на 
оваа одлука, се смета Поштенската штедилница. 

2. Како динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, на интерните банки, на граѓан-
ските правни лица и на граѓаните. 

Како динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат и пласманите на Југословенскиот 
пазар на пари и хартии од вредност во мениците на орга-
низациите на здружен труд што банките со индосирање го 
пренеле на тој пазар, 

Заради вклучување на пласманите од став 2 на оваа 
точка во пропишаните рамки на порастот на динарските 
пласмани на банките, банките во извештаите за состојбата 
и порастот на динарските пласмани ќе ја корегираат осно-
вицата од'точка 1 став 2 на оваа одлука, така што кон таа 
основица ќе ја додадат состојбата на пласманите на ден 31 
декември 1986 година во ^достасаните меници кои со ин-
досирање му ги пренеле на Југославенскиот пазар на пари 
и хартии од вредност. 

Во порастот на динарските пласмани на банките во 
смисла на оваа одлука не се сметаат ефектите што наста-
нуваат по основ на припишување на ревалоризационата 
камата на главницата во смисла на Законот за вкупниот 
приход и доход („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86 и 
42/87). 

Како пласмани во смисла на оваа одлука не се смета-
ат кредитите дадени на банките, на Југословенската банка 
за меѓународна еконосмка соработка, на Југословенскиот 
пазар на пари и хартии од вредност и на Поштенската 
штедилница. 

Како динарски пласмани на банките во смила на оваа 
одлука не се сметаат пласманите што банките ги даваат 
од наменски собраните средства за вработување, и тоа са-
мо во височина на средствата собрани по пат на заем и 
под условите предвидени со прописот со кој се регулирај 
собирањето и употребата на тие средства. Ш 

3."Банките се должни да обезбедат состојбата на м и 
вните динарски пласмани, освен пласманите од точка 4 Шш 
оваа одлука, на 31 август, односно на 30 септември \9Ш1 
година да не биде поголема од состојбата на тие пласмани 
на ден 31 декември 1986 година. f 

Банката која што на ден 31 декември 1986 годи?на 
имала непокриено пречекорување на динарските пласма-
ни, во смисла на одредбите на Одлуката за усогласување 
на обемот и динамиката на порастот на динарските плас-
мани на банките до периодот од 1 ноември до 31 декегфзри 
1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/8Ш, е 
должна да обезбеди состојбата на нејзините динар^и 
пласмани на ден 31 август, односно 30 септември 198г го-
дина да биде помала од предвидената состојба на-" тие 
пласмани во смисла на став 1 на оваа точка, и тоа за изно-
сот на тоа пречекорување. - ^ 

По) исклучок од одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка, 
банките можат своите динарски пласмани на 31 август, од-
носно на 30 септември 1987 година да ги зголемат во од-
нос на состојбата на тие пласмани на ден 31 декември 1986 
година,/намалена за пречекорувањето од став 2 на оваа 
точка, и тоа до износот на порастот на мениците од ,точка 
2 став 2 на oBaia одлука остварен во периодот од 1 јануари 
до 31 1987 година. 

Банката која ќе оствари пречекорување на дозволена-
та состојба на дииарските пласмани во смисла на оваа 
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точка, се смета како кредитно неспособна во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и на други финансиски организа-
ции („Службен лист на СФРЈ“, ор. 19/86 и 30/86) и спрема 
неа се применуваат мерките пропишани со Одлуката за 
начинот на вршењето контрола и обезбедување на еднаква 
постапка во примената на мерките спрема банките и дру-
гите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/85). 

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа одлу-
ка, обврската за ограничување на порастот на пласманите 
нема да се применува на: 

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билно подрачје, посебно за извозот што се остварува во 
рамките на заедничките програми на производството и из-
возот, за извозот на клириншко подрачје што се остварува 
по меѓудржавните аранжмани, за извозот во рамките на 
долгорочната производствена кооперација, пласманите за 
кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведу-
вање на инвестициони работи во странство на кредит и за 
производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, 
во височина до 80% на динарска противвредност на дого-
ворената извозна работа и пласманите за подготовки за 
вршење на туристички услуги на странски туристи, под 
услов да се обезбеди строго наменско користење на тие 
кредити во функцијата на зголемувањето на извозот на 
стоки и услуги; 

2) пласманите за производство на основните земјо-
делски производи и за товење на добиток, пласманите за 
залихи на основните земјоделски производи што се фор-
мираат кај производителите на тие производи со рок на 
кредитирање до 60 дена, пласманите за резервите на ос-
новни земјоделски и прехранбени производи што се фор-
мираат кај организациите за стоковни резерви (општин-
ски, републички односно покраински и сојузни резерви), 
пласманите за залихите на основни земјоделски прехран-
бени производи кај прометните организации (што се зани-
мааваат со промет на тие производи на големо), како и 
пласманите за залихите на основни земјоделски произво-
ди што се формираат кај организациите на здружен труд 
што се занимаваат со индустриска преработка, доработка, 
односно со товење на добиток, под услов да се обезбеди 
строго наменско користење на тие кредити; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
пострадани од земјотрес, пласманите од дополнителните 
и посебните средства што се користат за побрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу 
до височина на остварениот прилив на средства за тие на-
мени, во согласност со законите и со други прописи; 

4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба, до височина на порастот на собраните средства 
наменети за таа изградба во 1987 година, зголемени за из-
носот на неискористениот пораст на собраниете средства 
за тие намени во 1986 година; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој, на нејзините афилијации, на Европиската инвести-
циона банка и на ЕУРОФИМА; 
| 6) пласманите на банките на граѓаните по основ на 
продажба на девизи на граѓаните од точка 13а од Одлука-
та за целите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1987 година, и тоа само на делот од тие кредити што 
с^ користат за станбена изградба и за купување на стано-
ви, за купување и спремање на занаетчиски работилници, 
за изградба и спремање на земјоделски деловни објекти и 
на други деловни објекти за вршење на редовни дејности 
на граѓаните; 
^ 7) определените пласмани до износот предвиден со 
посебна одлука. 

Обврската за ограничување на порастот на пласмани-
те за работите на извозот и земјоделството во смисла на 
став 1 под 1) и 2) на оваа точка, нема да се применува само 
на пласманите за тие намени што банките ги дале врз ос-
нова на документацијата, во височината, на начинот и под 
условите што се пропишани со Одлуката за условите на 
користењето на примарната емисија во 1987 година. 

5. Другата финансиска организација од точка 1 став 3 
на оваа одлука е должна порастот на своите динарски 

пласмани дадени во согласност со член 145 од Законот за 
основите на банкарскиот и кредитниот систем да го усог-
ласува со изворите на средствата, така што да се обезбеди 
состојбата на тие пласмани да не биде поголема од состој-
бата на собраните средства по одбивањето на пропишани-
те резерви на ликвидноста. 

6. Банките што ќе остварат помала состојба на ди-
нарските пласмани од дозволената состојба на тие плас-
мани во смисла на точка 3 од оваа одлука, можат да им го 
отстапат на други банки правото за износот на таа разли-
ка да можат да ги зголемат своите динарски пласмани. 

За износите на отстапените, односно на примените 
права за пораст на динарските пласмани, банките се 
должни да ја известат надлежната народна банка на ре-
публиката, односно народната банка на автономната по-
краина и Народната банка на Југославија во рокот пропи-
шан за доставување на месечен извештај од точка 7 на 
оваа одлука. Кон тие извештаи банките се должни да до-
ставуваат фотокопии и на договорите или на самоуправ-
ните спогодби за меѓусебното отстапување на правото за 
пораст на динарските пласмани. 

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка, да и достават извештај за остваре-
ниот пораст на динарските пласмани, спрема книговод-
ствената состојба на крајот на месецот, најкасно до 12 сеп-
тември, односно до 15 октомври 1987 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на нивото на републиките, 
односно на автономните покраини и по еден примерок од 
примените индивидуални извештаи на банките во рок од 
пет дена од истекот на рокот за доставување извештаи на 
банките од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија, во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка ќе им достави на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини збирен из-
вештај за сите републики и автономни покраини. 

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка банките, во 
рок од 3 дена по истекот на секоја декада ќе им доставува-
ат на народните банки десетдневни извештаи за состојба-
та и промените на пласманите од точка 4 под 1) и 2) на 
оваа одлука: Народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини, во рок од три наредни 
дена ќе и доставуваат на Народната банка на Југославија 
збирен извештај за состојбата и промените на тие кредите 
и по еден примерок од индивидуалните извештаи на бан-
ките. 

Другата финансиска организација од точка 1 став 3 
на оваа одлука ќе и доставува на Народната банка на Југо-
славија податоци за состојбата на динарските пласмани и 
на изворите на средствата на начинот и по постапката 
што ќе ја пропише Народната банка на Југославија со сво-
ите упатства. 

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука, банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О.бр. 101 
21 јули 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан благоевиќ, с.р. 

701. 
Врз основа на член 27, став 1 точка 5 и член 64 став 1 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84, и 71/86) 
и член 96 став 2 од Законот за основите на банкарскиот и 
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кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 
9/86, 34/86 и 72/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКАТА ЗА ДАВАЊЕ АНАЛИ НА БАНКИТЕ НА 
ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. Основните и Здружните банки (во натамошниот 

текст: банки) што даваат авал на хартиите од вредност 
што ги издаваат корисниците на општествени средства и 
даваат гаранции во смисла на Законот за обезбедување 
плаќање помеѓу корисниците на општествени средства 
(.,Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 
70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86) и кои издаваат сопстве-
ни хартии од вредност, должни се да се придржуваат кон 
рамките за извршување на тие работи утврдени со оваа 
одлука. 

Како хартии од вредност и како гаранции, во смисла 
на став 1 од оваа точка, се подразбираат хартиите од вред-
ност и гаранциите чии што рок на втасување не е подлог 
од 90 дена. 

2. Рамката за давање авали на хартиите од вредност и 
за давање гаранции за обврските на корисниците на оп-
штествени средства, како и за издавање на сопствени хар-
тии од вредност, изнесува 50% од краткорочниот кредитен 
потенцирал на банката утврден во согласност со одредби-
те на Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен 
потенцијал, до КОЈ основната односно здружената банка 
може да ги авалнра мениците („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/86). 

Обврската од став 1 на оваа точка банките се должни 
да ја извршуваат почнувајќи од 1 ноември 1987 година. 

3. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките се должни да водат по-
требна евиденција и на надлежната народна банка да и до-
ставуваат месечен извештај за краткорочниот кредитен 
потенцијал, за обемот на дадените авали на хартиите од 
вредност на гаранциите за обврските на корисниците на 
општествени средства, обврските по сопствените хартии 
од вредност и за нивото на искористувањето на утврдена-
та рамка спрема книговодствената состојба на крајот на 
месецот, а најкасно до 15-ти во наредниот месец. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе б достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи на нивото на репуб-
ликите, односно на автономните покраини, заедно со по 
еден примерок на примените индивидуални извештаи на 
банките во рок од 5 дена од истекот на рокот за доставува-
л е извештај на банката од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија, во рок од 5 дена од 
денот на приемот на извештаите од став 2 на оваа точка, 
ќе им достави на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини збирни извештаи 
за сите републики и автономни покраини. 

4. Извештаите од точка 3 на оваа одлука ќе се доста-
вуваат спрема упатствата и на образецот што ги пропишу-
ва Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 102 
21 јули 1987 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влатковиќ, с.р. 

702. | 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собрание-
то на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Со-
бранието на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собра-
нието на СР Црна Гора, Собранието на САН Војводина 
Собранието на САП Косово, Сојузната конференција на 

ССРНЈ, Републиката конференција на ССРН на Босна и 
Херцеговина, Републичката конференција на ССРН на 
Македонија, Републичката конференција на ССРН на Сло-
венија, Републичката конференција на ССРН на Србија,Ре-
публичката конференција на ССРН на Хрватска, Репуб-
личката конференција на ССРН на Црна Гора, Покраин-
ската конференција на ССРН на Војводина, Покраинската 
конференција на ССРН на Косово (во натамошниот текст: 
учесници), врз основа на претходните консултации и сог-
ласноста на органите на кои се однесува овој општествен 
договор, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИ-
ЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУ-
ГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ФУНКЦИОНЕ-
РИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Општествениот договор за заедничките основи 

и мерила за утврдување на личните доходи и другите при-
мања и надомести на функционерите во органите на оп-
штествено-политичките заедници и на општествено-поли-
тичките Организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/84) 
во точка 4 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Критериумот од став 1 на оваа точка во поглед на 
ограничувањето на повторниот избор односно именување, 
како и одредбата на став 2 од оваа точка, не се однесуваат 
на функциите судија на Сојузниот суд, заменик на сојузни-
от Јавен обвинител, заменик на сојузниот општествен пра-
вобранител на самоуправувањето и заменик на сојузниот 
јавен правобранител.". 

2. Во називот на дел II зборовите: „Личните доходи 
на функционерите“ се заменуваат со зборовите: „Бруто 
личните доходи на функционерите“. 

м Во дел И под 1 зборовите: „средства за лични дохо-
ди се заменуваат со зборовите: „средства за бруто лични 
доходи“. 

3. Во точка 7 зборовите: „Средствата за лични дохо-
ди на функционерите се заменуваат со зборовите: „Сред-
ствата за бруто лични доходи на функционерите“. 

4. По точка 7 се додаваат нови точ. 7а и 76, кои гла-
сат: 

„7а. Во вкупните средства за бруто лични доходи на 
функционерите (во натамошниот текст: средства за лични 
доходи на функцонерите) се обезбедуваат средства за чис-
тите лични доходи по основа на тековниот труд и цо осно-
ва на управувањето со општествени средства (во ната-
мошниот текст: минат труд) и за надомести на личниот 
доход според овие основи, како и за придонесите за задо-
волување на заедничките потреби што се плаќаат од бруто 
личниот доход, во согласност со законот, и за непосредна 
заедничка потрошувачка. 

Усогласувањето на средствата за лични доходи се 
врши според секоја периодична пресметка и според за-
вршната сметка. 

76: Средствата за лични доходи на функциоцерите по 
основа на тековниот труд се утврдуваат тргнувајќи од зкар 
чењето на работите и задачите што ipe содржина на ф у ^ 
кцијата, бројот на извршителите и од просечниот 6pyf о 
личен доход на работниците по основа на тековниот труд 
остварен во стопанството на соодветната општествено-
-политичка заедница во претходниот пресметковен пери-
од. 

Средствата за лични доходи по основа на минати?от 
труд во вкупните средства за лични доходи се утврдуваат 
според периодичната пресметка односно завршната смет-
ка врз основа на просечното учество на овие средства/ во 
вкупните средства за бруто лични доходи на работниците 
во стопанството на соодветната општествено-политијчка 
заедница во претходниот пресметковен период. \ 

5. Во точка 8 по втората алинеја се додава нова торта 
алинеја, која гласи: ; 

„ - планираниот и остварениот бруто личен доходи по 
работник во стопанството на општествено-политичкдта 
заедница." 

6. Во точка 12 ст. 2 и 3 се бришат. j 
7. Во точка 16 став 1 се менува и гласи: 1 

„На функционерот му припаѓа бруто личен доход (во 
натмошниот текст: личен доход) КОЈ се утврдува според 
придонесот што функционерот го дал со својот тековен 
труд (дел од личниот доход по основа на тековниот труд) 
и по основа- на управувањето со општествени средства 
(дел од личниот доход по основа на минатиот труд) во ос-
тварувањето на резултатите од работата на органот во кој 
функционерот ги врши работите и задачите што се 
содржина на функцијата.". 
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8. Во точка 17 став 1 на крајот се брише точката и се 
додаваат зборовите: „и работното искуство.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работното искуство на функционерот се вреднува 

така што месечната аконтација на личниот доход по осно-
ва на тековниот труд се зголемува за 0,5% за секоја напол-
нета година пензиски стаж, а најмногу 20%, во рамките на 
вкупните средства за лични доходи по основа на тековни-
от труд Л 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
9. Точка 18 се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерот по основа на мина-

тиот труд, во рамките на вкуните средства за лични дохо-
ди по оваа основа, се утврдува врз основа на придонесот 
што функционерот го дал во извршувањето на работите и 
задачите утврдени со програмата за работа на органот во 
кој ја врши функцијата - неговиот остварен личен доход 
по основа на тековниот труд, како и другите мерила ут-
врдени со општиот акт на органот.". 

10. Точка 19 се менува и гласи: 
„Личниот доход на функционерот по основа на теков-

ниот труд се исплатува во текот на годината како месечна 
аконтација и се усогласува со остварениот бруто личен до-
ход по основа на тековниот труд на работниците во сто-
панството на општествено-политичката заедница во пре-
тходниот месец, врз основа на податоците добиени од над-
лежните органи во општествено-политичката заедница. 

Привремената и конечната пресметка на личниот до-
ход на функционерот по основа на тековниот труд се ут-
врдува според периодичната пресметка и завршната смет-
ка врз основа на податоците на Службата на општествено-
то книговодство. 

Личниот доход на функционерот по основа на мина-
тиот труд се исплатува според периодичната пресметка и 
завршната сметка во согласност со основите и мерилата 
ОД точ. 76 став 2 и точка 18 на овој договор, а врз основа 
на податоците на Службата на општественото книговод-
ство за остварениот бруто личен доход по основа на мина-
тиот труд на работниците во стопанството на општестве-
но-политичката заедница за претходниот пресметковен 
период.". 

11. Во точка 22 став 2 зборовите: „за највисоките фун-
кции во општествено-политичката заедница“ се заменува-
ат со зборовите: „за функцијата што ја врши." 

12. Во точка 24 потточка 1) став 1 се менува и гласи: 
„дневницата за службени патувања во земјата без 

трошоците за ноќевање се утврдува во височина до 8% од 
просечниот чист личен доход по работник во стопанство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
исплатен според претходната периодична пресметка од-
носно за,вршна сметка, со тоа што трошоците за ноќевање 
се признаваат во полн износ според приложената сметка, 
со исклучок на хотелите од де лукс категорија. 

Во потточка 2) зборовите: „до износот кој по еден по-
минат километар не може да биде поголем од 15% од про-
дажната цена на еден литар бензин“ се заменуваат со збо-
ровите: „изнесува за поминот километар најмногу до 30% 
од цената на литар гориво за возилото што се користи“. 

Во потточка Ѕ) зборовите: „до 80% од просечниот ли-
чен доход на работниците во стопанството во претходна-
та година на подрачјето на општината, односно Градот во 
кој се врши функцијата“ се заменува? со зборовите: „изне-
сува најмногу до 70% од просечниот месечен личен доход 
по работник, исплатен според претходната периодична 
пресметка односно завршната сметка во стопанството на 
републиката односно на автономната покраина во која се 
?зрши функцијата“. 

Во потточка 5) зборовите: „до 60% од остварениот 
личен доход на работниците'' се заменуваат со зборовите: 
„не изнесува во просек повеќе од 60% од исплатениот про-
сечен месечен чист личен доход на работниците“. ѕ Во потточка 8) зборовите: „до три просечни лични 
доходи на функционерот остварени во претходното полу-
годие“ се заменуваат со зборовите: „до височината на 
тзикратниот износ на просечниот месечен чист Личен до-
ход по работник во стопанството на општествено-поли-
гачката заедница исплатен според претходната периодич-
на пресметка односно завршната сметка. 

Во потточка 10) зборовите: „до два месечни“ се заме-
нуваат со зборовите: „од два последни месечни“. 
3 13. Точк| 27 се брише, 

14. Во точка 28 на крајот се брише точката и се дода-
ваат зборовите: „и врз претседателите на општествените 
совети ако со одлука на општествените совети, во соглас-
ност со законот, е определено да остваруваат личен доход, 
односно надомест за вршење на работите и задачите што 
се содржина на̂  таа функција“. 

15. Учесниците на Договорот се согласни соодветни-
те општествени договори во федерацијата, републиките и 
автономните покраини jxsl се усогласат со овој општествен 
договор најдоцна до I ЈУЛИ 1987 година. 

16. Општествениот договор се смета за склучен кога 
ќе го прифатат и потпишат овластените претставници на 
сите учесници во Општествениот договор. 

Овој општествен договор ќе се објави во „Службен 
лист на СФРЈ“. 

24 јули 1987 година 
Белград 

За Собранието на СФРЈ, 
претседател на Административната комисија, 

Емин Добарџиќ, с. р. 
За Собранието на“ СР Босна и Херцеговина, 

претседател на Општествено-политичкиот собор, 
Љубица Лазиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
потпретседател на Собранието, 

Дургут Едиповски, С. р. 
За Собранието на СР Словенија, 

претседател на комисијата за избор, именување и 
административни работи, 

Иван Годец, с. р. 
За Собранието на СР Ср?ија, 

претседател на Одборот за здравство, социјална и 
детска заштита и семејни односи на Соборот на 

општините, 
Обрен Стојановиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
претседател на Комисијата за избор и именување 

ц административни работи, 
Звонимир Јуриќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
делегат на Соборот на здружениот труд, 

Настаднн Перовиќ, с. р. 
За Собранието на САП Војводина, 

претседател на Општествено-политичкиот собор, 
Марија Звекиќ-Мишколци, с. р. 

За Собранието на САН Косово, 
претседател на Административната комисија, 

Милосав Милоевиќ, с. р. 
За Сојузната конференција на ССРНЈ, 
секретар на Сојузната конференција, 

Стојан Димовски, с. р. 
За Републичката конференција на ССРН 

надоена и Херцеговина, член на 
Претседателството на Републичката конференција, 

Љубо Нинковиќ, с, р. 
За Републичката конференција на ССРН на 

Македонија, 
делегат на Сојузниот собор на Собранието на 

СФРЈ, 
Бурхан Адеми, с. р. 

За Републичката конференција на ССРН на 
Словенија, 

потпретседател на Републичката конференција, 
Јоже Шлѕндер, с. р. 

За Републичката конференција на ССРН на Србија, 
претседател на Комисијата на Претседателството 

за материјални прашања, 
Светислав Симиќ, с. р. 

За Републичката конференција на ССРН на 
Хрватска, 

претседател на Републичката конференција, 
Маријан Калањ, с. р. 

За Републичката конференција на ССРН на Црна 
Гора, 

член на Претседателството на Републичката 
конференција, 

Драго Дробњак, с. р. 
За Покраинската конференција на ССРН на 

Војводина, 
член на Претседателството на Покраинската 

„ конференција. 
Горѓе Миладиновиќ, с. р. 

За Покраинската конференција на ССРН на 
Косово, 

член на Претседателството на 
Покраинската конференција, 

Вехбн Хајредини, с. р. 
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У С Т А В Е Н С У Д Н А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ТОЧКА 1 ОД НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА ИЗМЕЛУВАЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА 
1. Со предлозите на овластените предлагачи на Ос-

новната организација на здружен труд „Житопромет" -
Млин, Сента, Основната организација на здружен труд 
„Млинарство , Велика Плана, Сложената организација на 
здружен труд „Житопромет", Заечар, и Деловната заедни-
ца на мелничката, лекарската и тестеничарската индус-
трија „Житозаедница" Белград, е поведена постапка пред 
Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста 
и законитоста на точка 1 на Наредбата за начинот на из-
мелување на пченицата (.,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
62/82 и 10/83). Оспорувајќи ја уставноста на наведената 
одредба, сите поднесители на предлозите наведоа дека со 
определување на количината и асортиманот на брашното, 
што треба да го измелат од определна количина пченица, 
се доведени во нерамноправна положба со другите индус-
триски организации на здружен труд на единствениот ју-
гословенски пазар во вршењето на дејноста и во стекнува-
њето на доходот, бидејќи ниту во една друга гранка од 
индустриското производство не е пропишано колку про-
изводи треба да се добијат од определена количина суро-
вини, па со тоа на меленичко-преработувачката индустри-
ја it се пропишани обврски кои не се согласни со член 251 
став 2 од Уставот на СФРЈ. Освен тоа. подносителите на 
предлозите истакнуваат дека со член 32 став 1 од Законот 
за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 
и 11/80), врз основа на кој е донесена оспорената наредба, 
не е утврдено овластувањето на директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација да го пропишува ВИДОТ в шпт^ 
чеството на производи, туку само квалитетот т m m f f i f r 
ските и прехранбените производи, ти деша ШНШ Ш 9 
оспорената наредба не е согласна ш ш ш Ш Ш Ш 1 G E S P 
зен закон, и предлагаат и^шно ѕ г о ш ш П Ш т 

2. Со точка 1 од М ш Ж Ј Ш Ш Ч Ш ^ т т т ш 
на пченицата („Службен лист За СЖИГ, to. 62/82) прво-
битно беше определно дека ѕфершотувачѕзте на пченица 
се должни од 100 kg пчелина да измелат најмалку 80 kg 
брашно, со определнн проценти на примеси и влага. Со 
Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за начи-
нот на измелување на пченицата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/83), точка 1 е замената со нова точка која 
пропишува дека преработувачите на пченица се должни 
од 100 kg пченица да измелат најмалку 80 kg брашно од 
следната структура: крупно мелено брашно од типот 400 
и бело брашно од типот 500 во количество од 27% и браш-
но од типот 850 во количество од 53 kg од 0,800 до 0,900% 
со содржина на пепел и со степен на киселост 3,2. 

3. Сојузниот завод за стандардизација, како доноси-
тел на оспорената наредба, во одговорот на предлозите на 
овластените предлагачи, наведе дека Наредбата за начи-
нот на измелување на пченицата е донесена врз основа на 
овластувањето од член 32 став 1 на Законот за стандарди-
зацијата, кој се предвидува директорот на Заводот, во сог-
ласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство и со претседателотна Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, да го пропишува квалите-
тот на земјоделските и прехранбените производи. Соглас-
но со таа законска одредба, Сојузниот завод смета дека 
под квалитет на производи, се подразбираат: состојките 
што производот треба да ги содржи, состојките што не 
смее да ги содржи, најголемите дозволе николичества на 
определени основни и додатни состојки и условите и начи-
нот на преработка и доработка на одделни производи, па, 
според тоа, оспорената наредба е донесена во рамките на 
наведеното овластување, со тоа што во конкретниов слу-
чај, определувањето на количеството на производите по-
средно го определува и квалитетот на тој производ. Спо-
ред мислењето на Сојузниот завод уставниот основ за из-
давање на овој вид наредба е одредбата на член 213 став 2 
од Уставот на СФРЈ, со која се предвидува дека органите 
на управата можат да им наложаат обврски на одделни са-
моуправни организации и заедници во поглед на нивната 
работа само ако за тоа со закон се изречно овластен^ а 
во постапката пропишана со закон. Поаѓајќи одлоа, Со-
јузниот) завод застандардизација смета дрса оспорената 
одредба е согласна со Уставот на СФРЈ и со сојузниот за-
кон и дека предлозите на овластените предлагачи треба да 
се одбијат. Обрнувајќи се на наводите на овластените 
предлагачи дека со оспорената наредба е повредена рам-
ноправноста на преработувачите на пченица во вршењето 
на дејноста и во стекнувањето на доходот на единствениот 
југословенски пазар, Сојузниот завод изнесе мислење дека 

положбата на организациите на здружен труд не е опреде-
лена само со дејствувањето на законитоста на пазарот, ту-
ку и со насочувањето на стопанскиот и општествениот 
развој и со усогласувањето на односите на пазарот, во ко-
ја смисла оспорената наредба и е донесена. 

Сојуниот комитет за земјоделство во писмен подне-
сок го извести Судот дека согласност на оспорената на-
редба дал поради потребите на општеството за што пора-
ционално користење на пченицата, за да се намали нејзи-
ниот увоз, како и заради подобрување на квалитетот на 
лебот на пазарот. 

Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита во писмен поднесок го извести Судот дека соглас-
ност на оспорената наредба дал исклулчиво од гледиште-
то на здравствената заштита на населението, бидејќи 
црниот леб е поздрав за човечка исхрана од белиот леб. 

На јавната расправа, одржана во Уставниот суд на 
Југославија на 19 мај 1987 година, претставниците на наве-
дените сојузни органи во eg останаа при наводите од пис-
мените поднесоци што му ги доставија на Судот. 

Подносителите на предлозите, на јавната расправа, 
во сѓ останаа при барањата од писмените поднесоци, со 
дополнително објаснение дека брашното од типот 850 го 
користи исклучиво лекарската индустрија за производ-
ство на пропишаното задолжително количество леб од тој 
тип брашно, како најевтино, за која цел од мелничко-пре-
работувачка индустрија презема вкупно 20 kg брашно од 
100 kg измелена пченица. Остатокот од 33 kg брашно од 
типот 850 останува на залихи на мелнично-преработувач-
ките организации и, бидејќи е со слаб квалитет, подлежи 
на брзо расипување, па иди се продава за добиточна храна 
или се отпишува како неупотребливо, што нужно доведу-
ва до запеви во работењето на овие работни организации. 

Твдтѕешждег факултет во Нови Сад, во стручното 
в т т ш ш ШТО М| го упати на Уставниот суд и во мислење-
то ШТО Ш 0 8 Ш преставник го изнесе на јавната распра-
“ а технолошкиот потенцијал на домашните 

t не овозможува да се постигне нивото на из-
^ „ „ у што со Наредбата е утврдено и дека пора-

^Ј така пропишаното ниво на избрашнување нерационал-
но се користат капацитетите на мелничко-преработувач-
ката индустрија. 

4. Според член 213 став 2 од Уставот на СФРЈ, орга-
ните на управата можат да ШЈ налагаат обврски на оддел-
ни самоуправни организации и ш и р и т ао поглед на ни-
вната работа само ако за тоа со закон ве изречно овласте-
ни и во постапката пропишана со закон. 

Точка I ед Наредбата ш органите на сојузната упра-
ва, оо кеја на мелничко-преработувачките организации им 
е наложено ед 100 kg пченица да измелат најмалку 80 kg 
брашно од определена структура, се заснова врз одредба-
та на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата, со 
која на овие сојузни органи им е дадено овластување да го 
пропишат квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи. 

По оцената на Уставниот суд на Југославија, овлас-
тувањето за пропишување на квалитетот на производите 
не го опфаќа правото на пропишувње и количествата на 
прозиводите што ќе се добијат од определено количество / 
суровини, бидејќи со квалитетот на производите се onpeV 
делуваат нивните произвоствени својства, додека количес! 
твото на производите се определува со технологијата к?1 

производство, за чие пропишување не се надлежни орга-
ните на управата, туку тоа е предмет на усвоената научна 
и техничко-технолошка концепција на производство/то, 
односно последица од примената на определена техноло-
гија на инсталираните технички капацитети. Поради iroa 
овластувањето на сојузните органи на управата да го про-
пишат квалитетот на производите во земјоделската и Пре-
хранбената индустрија е пречекорено со пропишувњрто 
на количеството на производи што мораат да се добијат 
од определено количество суровини^ па одредбата на ?/оч-
ка 1 од оспорената наредба не е согласна со член 32 ст?ав 1 
од Законот за стандардизацијата. Поради тоа оваа наред-
ба не е согласна ниту со член 213 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, бидејќи не постоеше изречно законско овластување 
за органите на управата да го пропишат количеството на 
прозводи што мора да се добије од определено к о л и ч е в о 
суровини, па не можеше да биде ниту спроведена со закон 
пропишаната постапка за издавање на ваква наредба.! 

Поради тие причини, по оцена на Уставниот суА на 
Југославија, точка 1 од Наредбата за начинот на измелува-
ње на пченицата не е согласна со Уставот на СФРЈ и од со-
јузниот закон, па Уставниот суд одлучи таа одредба да ја 
поништи. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 ју-
ни 1987 година, со мнозинство гласови, донесе 
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О д л у к а 
Се поништува одредбата на точка 1 од Наредбата за 

измелување на пченицата. 
Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 

во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар 
Фира и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, Милован 
Бузациќ, Инва Франко, Радко Мочивник, Јаким Спиров-
ски, Милосав Симовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Врани-
ќи. 

У-бр. 368/86, 369/86 48/87 и 157/87 
17 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фнра, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 19 НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 
ДОХОДОТ И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И 
МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И НА 
ЧИСТИОТ ДОХОД И ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СР ХРВАТСКА И 
ЧЛЕН 21 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМОУПРАВНО 
УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И 

РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО СФРЈ 
1. Основните организации на здружен труд „Омни-

кем" и „Кемопластика", во состав на Работната организа-
ција „Кемикалија" во Загреб, поведоа постапка за оцену-
вање на уставноста и спротивност со Законот за 
здружениот труд на одредбите од член 19 на Општестве-
ниот договор за основите за стекнување на доходот и за 
заедничките критериуми и мерила за распоредување на 
доходот и на чистиот доход и за распределба на средства-
та за лични доходи во СР Хрватска С,Народне новине СР 
Хрватске", број 56/85) и член 21 на Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распределбата на 
доходот во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, број 2/85). 
Предлагачите сметаат дека, според член 18 од Уставот на 
СФРЈ и член 111 од Законот за здружениот труд, утврдува-
њето и користењето на делот од доходот што е резултат 
од исклучителни погодности може да се уреди само со са-
моуправна спогодба и со закон, а не и со општествен дого-
вор. 

2. Со оспорените одредби на општествените догово-
ри се определени заедничките критериуми и начинот на 
утврдување на делот од доходот што е резултат од исклу-
чителни погодности што се издвојува и насочува за про-
ширување на материјалната основа на трудот. 

3. Со член 18 став 1 од Уставот на СФРЈ е определено 
дека делот од доходот што е резултат од исклучителни 

|погодности се користи, во согласност со самоуправната 
^спогодба и со законот, за развој на организацијата на 
здружен труд во која е остварен или за развој на матери-
јалната основа на здружениот труд во општината и репуб-
ликата односно во автономната покраина. 
Д Со член 111 став 2 од Законот за здружениот труд е 
пропишано дека делот од доходот, што е резултат од ис-
клучителните погодности се утврдува по основите и мери-
лата предвидени со самоуправна спогодба односно со за-

tH. 

4. Според наведените одредби од Уставот на СФРЈ и 
Законот за здружениот труд, делот од доходот што е ре-
зултат од исклучителни погодности може да се користи 
само за развој на материјалната основа на здружениот 
труд, а основите и мерилата за утврдување на тој дел од 
доходот се утврдуваат со самоуправната спогодба однос-
нЈо со закон. 

\ Со оспорените одредби на наведените општествени 
договори се договорени заедничките основи и мерила за 
утврдување на тој дел од доходот, заради единствено уре-
дување со самоуправни спогодби на ова прашање кое е од 
општ општествен интерес, што е согласно со член 124 од 
Уставот на СФРЈ. 

Според тоа, во согласност со наведените одредби од 

Уставот на СФРЈ и од Законот за здружениот труд, работ-
ниците во организациите на здружен труд со самоуправна 
спогодба го уредуваат утврдувањето и користењето на 
овој дел од доходот, поаѓајќи и од заедничките критериу-
ми предвидени со наведените општествени договори и од-
лучуваат за користењето на тој дел од доходот, во соглас-
ност со законот. 

Од овие причини, Уставниот суд на Југославија оце-
ни дека оспорените одредби на наведените општествени 
договори се согласни су Уставот на СФРЈ и дека не се во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 10 јуни 1987 
година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

член 19 од Општествениот догов-ор за основите за стекну-
вање на доходот и за заедничките критериуми и мерила за 
распордување на доходот и на чистиот доход и за распре-
делба на средствата за лични доходи во СР Хрватска и 
член 21 од Општествениот договор за заедничките основи 
и мерила за самоуправно уредување на односите во стек-
нувањето и распределбата на доходот во СФРЈ не се сог-
ласни су Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со За-
конот за здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател на Судот д-р Александар Фира и членови: 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Мустафа 
Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Иван Франко, 
Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Браници. 

У-бр. 250/87 
25 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАН НАСТАП ЗА УВОЗ НА ЈУЖНО ОВОШЈЕ И 
ПРЕРАБОТКИ ОД ЈУЖНО ОВОШЈЕ (ОСВЕН КОН-
ЦЕНТРАТ^ НА СОКОВИ) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 
1990 ГОДИНА И ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОБЕМОТ НА 

УВОЗОТ ЗА 195̂ 6 ГОДИНА 
1. Основната организација на здружен труд „Ванеска 

трибина“, во состав на Сложената организација на 
здружен труд „Шибенка" во Шибеник, предложи да се оце-
ни уставноста на одредбите од чл. 6 и 7 од Самоуправната 
спогодба за организиран настап за увоз на јужно овошје и 
преработки од јужно овошје (освен концентрат на соко-
ви) за периодот од 1986 до 1990 година и за распределба 
на обимот на увозот за 1986 година, што е усвоена на Нле-
нумот на организациите на здружен труд регистрирани за 
надворешно-трговска работење во рамките на Општото 
здружени за трговија при Стопанската комора на Југосла-
вија на 8 април 1988 година. Со предлогот тие одредби се 
оспоруваат поради тоа што со тие одредби, спротивно на 
одредбите од чц. 251,252 и 255 од Уставот на СФРЈ, орга-
низациите на здружен труд ги доведуваат во нерамноправ-
на положба на единствениот југословенски пазар, бидејќи 
се повластуваат оние организации што три години нана-
зад извезувале домашни овошја и зеленчук на конверти-
билниот пазар, со што определени организации се доведу-
ваат во монголска положба на единствениот југословен-
ски пазар. Најпосле, по мислење на овластениот предла-
гач, предметната самоуправна спогодба не е склучена на 
пропишаниот начин и не ја потпишал овластениот орган, 
па предложи оспорените одредби од наведената самоуп-
равна спогодба да се укинат. 

2. Самоуправната спогодба за организиран настап за 
увоз на јужно овошје и преработки од јужно овошје (освен 
концентрат на сокови) за периодот од 1986 др 1990 годи-
на и за распределба на обемот на увозот за 1986 година е 
донесена на пленарниот состанок на организациите на 
здружен труд регистрирани за работи на надворешнот-
рговскиот промет во рамките на Деловното здружение за 
трговија при Стопанската комора на Југославија на 8 ал-
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рил 1986 година, со мнозинство гласови на членките на 
состанокот. Оваа спогодба, според наводот во уводниот 
дел на текстот, се заснова врз одредбите на чл. 83, 84 и 128 
од Законот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) и на член 128 
од Законот за девизното работење („Службен 'лист на 
СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/83). Со член 16 од оспорената спо-
годба е предвидено дека ќе ја потпише работното претсе-
дателство на наредниот пленарен состанок, а дека ќе се 
применува по доставувањето на надлежните банки и на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

3. Според член 121 од Уставот на СФРЈ, самоуправ-
ната спогодба ја склучуваат работниците во основните и 
други организации на здружен труд, во самоуправните ин-
тересни заедници и во други самоуправни организации и 
заедници, во рамките на своите самоуправни права. Само-
управната спогодба, во името на учесниците во спогодува-
њето ја склучуваат Нивните овластени органи. Пленумот 
на организациите на здружен труд регистрирани за надво-
решнотрговско работење на беше овластен да је склучи са-
моуправната спогодба. Самоуправната спогодба можеле 
да је склучат организациите на здружен труд организира-
ни во секции за унапредување на односите со странство во 
Стопанската комора на Југославија. Затоа, Пленумот на 
организациите, регистрирани за надворешнотрговско ра-
ботење, по оцена на Уставниот суд на Југославија, не е 
субјект надлежен за склучување на самоурпавната спогод-
ба. 

Самоуправната спогодба, чиишто одредби се оспору-
ваат, не е потпишана од страна на овластените органи на 
организациите на здружен труд што учествувале во нејзи-
ното склучување, што не е согласно со член 121 од Уста-
вот на СФРЈ. 

Според член 208 од Уставот на СФРЈ, самоуправниот 
општ акт не може да се применува пред да се објави на со-
одветен начин, а според член 84 од Законот за прометот на 
стоки у услуги со странство, самоуправните спогодби, 
склучени во секциите на Стопанската комора на Југосла-
вија, се објавуваат во .„Гласникот на Стопанската комора 
на Југославија“ во рок од осум дена од нивното склучува-
ње. Предметната самоурпавна спогодба не е објавена, што 
не е согласно со член 208 од Уставот на СФРЈ и е спротив-
но на член 84 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство. 

Врз основа на изложеното, Уставниот суд на Југосла-
вија оцени дека оспорената самоуправна спогодба, од мо-
ментот на нејзиното усвојување, не беше согласна со Уста-
вот на СФРЈ и дека беше спротивна на сојузниот закон, па 
одлучи дека Треба да ја поништи. 

4. Уставниот Суд на Југославија, врз основа на член 
375 во врска со член 392 од Уставот на СФРЈ и врз основа 
на член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југослави-
ја, на седницата одржана на 17 јуни 1987 година, донесе 

^ О д л у к а 
Се поништува Самоуправната спогодба за организи-

ран настап за увоз на јужно овошје ипреработка од јужно 
о вод!је (освен концентрати на сокови) за периодот од 1986 
до 1990 година и за распределба на обемот на увозот за 
1986 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија је донесе 
во следниот состав: претседавач на Судот Рамадан Брани-
ци и членовите на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Мило-
ван Бузаџиќ, Иван Франко, Радко Мочивник, Јаким Спи-
ровски, Милосав СТИЈОВИЌ и Душан Штрбац. 

У. бр. 226/86 
17 јуни 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
судија 

Рамадан Браници, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

691. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 
1986 Година 1237 

692. Заклучоци на Сојузниот собор за Извештајот 
на Сојузниот извршен совет за стопанските 
движења во првото полугодие на 1987 година 1268 

693. Заклучоци на Соборот на републиките и покра-
ините по спроведената расправа за Извештајот 
за стопанските движења во првото полугодие 
на 1987 година 1270 

694. Заедничка методологија за оценување на оп-
штествената и економската оправданост на ин-
вестициите и на ефикасноста на инвестирање-
то во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 1271 

695. Правилник за престанување на важењето на 
Правилникот за југословенскиот стандард за 
топлотна техника во градежништвото 1276 

696. Правилник за измена на Правилникот за југо-
словенските стандарди за идентификациони 
картички : 1276 

697. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 1277 

698. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
задолжителната резерва на порастот на креди-
тите и другите пласмани на, банките над опре-
деленото ниво во периодот од 1 до 31 јули 1987 
година 1277 

699. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките и на други финансиски организации во Пе-
риодот од 1 август до 30 септември 1987 годи-
на 1277 

700. Одлука за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и на другите пласмани на 
банките над определеното ниво во периодот од 
1 август до 30 септември 1987 година 1278 

701. Одлука за рамката за давање авали на банките 
на хартии од вредност, за давање гаранции за 
обврските на корисниците на општествени 
средства и за издавање на сопствени хартии од 
вредност 1279 

702. Општествен договор за измени и дополненија 
на Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за утврдување на личните дохо-
ди и другите примања и надомести на функ-
ционерите во органите на општествено-поли-
тичките заедници и на општествено-политич-
ките организации 1280 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на точка 1 од Наредбата за начинот на измелу-
вање на пченицата - 1281, 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 4 

на одредбите од член 19 на Општествениот до-
говор за основите за стекнување на доходот и 
за заедничките критериуми и мерила за распо-
редување на доходот и на чистиот доход и за 
распоределба на средства за лични доходи во 
СР Хрватска и член 21 од Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за само-
управно уредување на односите во стекнување-
то и распределбата на доходот во Социјално- w 
тичка Федеративна Република Југославија - 12f 3 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Самоуправната спогодба за организиран 
настап за извоз на јужно овошје и преработки 
од јужно овошје (освен концентрат на сокови) 
за периодот од 1986 до 1990 година и за распре-
делба на обемот на увозот за 1986 година 12^3 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. L Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 

ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - П е ч а т : Белградски издавачко-графичхи завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


