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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателетвото на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА^ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1982 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на 
Буџетот на федерацијата за 1982 година, што ги ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 30 декември 1982 година. 

П бр. 232 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕ-
ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИ-

НА 
Член 1 

Во Буџетот на федерацијата за 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81), во член 1 то-
чка 1 износот: „123.497,000.000" се заменува со из-
носот: „117.773,500.000", а во точка 2 износот: 
„203.875.000.000" се заменува со износот: „198.151,500. 
ООО". 

Во член 2 износот: „342.266.800" се заменува со 
износот: „193,366.800". 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1982 година, во 
оддел I Приходи, се вршат следените измени: 

1) во видот ОЗ Даноци на промет на производи 
и на надомести за вршење на услуги, во формата 
на приходите 03-1 Данок на промет на производи, 
износот: „88.933,000.000" се заменува со износот: 
„83.500,000.000", во џотформата на приходите 03-1-1 
Дел од основниот данок на промет, износот: 
„88.933,000.000" се заменува со износот: „83.500.000. 
ООО", а во ставката Вкупно вид ОЗ. износот: 
„88.933,000.000" се заменува со износот: „83.500,000. 
ООО". 

2) во видот 05 Такси, во формата на приходите 
05-1 Административни такси, износот: „639.900.000* 
се заменува со износот: „319,900.000", во потформа-
та на приходите 05-1-1 Конзуларни такси, износот: 
„560.000.000" се заменува со износот: „175,000.000", во 
потформата на приходите 05-1-2 Царински такси, 
износот: „67,000.000" се заменува со износот: 
„125,000.000" во потформата на приходите 05-1-3 
Други сојузни административни такси, износот: 
„12,900.000" се заменува со износот: „19,900.000", а 
во ставката Вкупно вид 05 износот „640,000.000" се 
заменува со износот: „320,000.000"; 

3) во видот 06 Царина и посебни давачки, во 
формата на приходите 06-1 Царина, износот: 
„18.476,000.000" се заменува со износот: „17.928,000. 
ООО", во формата 06-2 Посебни увозни давачки и 
такси, износот: „11.812,000.000" се заменува со из-
носот: „11,490,500.000", во потформата 06-2-3 Посеб-
на давачка за царинско евидентирање, износот: 
„2.124,000.000" се заменува со износот: „1,799,500.000", 
во потформЗта 06-2-4 Лежарини за стоките сместе-
ни во царински магацин, износот: „2.000,000" се за-
менува со износот: „5,000.000", а во ставката Вкуп-
но вид 06 износот: „30.288,000.000" се заменува со 
износот: „29.418,500.000"; 

4) во видот 07 Приходи според посебни сојузни 
прописи, приходи на органите на управата и други 
приходи, во формата 07-2 Приходи на органите на 
управата износот: „2,736 000.000" се заменува со из-
носот: „2,935.000.000". во потформата 07-2-1 При-
ходи на сојузните органи и организации, износот: 
„2,736,000.000" се заменува со износот: „2,935,000.000" 
во формата на приходите 07-4 Други приходи, из-
носот: „900,000.000" се заменува со износот: „1.600. 
000.000", а во ставката вкупно 07, износот: „3.636, 
000.000" се заменува со износот: „4.535,000.000"; 

5) во ставката Вкупни приходи за распоред 
(вид 01 до 08), износот: „203.875,000.000" се заменува 
со износот: „198.151,500.000". 

Во оддел II. Распоред на приходите, се вршат 
следните измени: 

1) во основната намена 01 — Средств-а за работа 
на органите на управата, во распоредната група 
01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како 
доход на работната заедница, износот: „5.414,108.911" 
се заменува со износот: „5.334.108.911". во распоред-
ната подгрупа 01-1-2 Средства за заедничка потро-
шувачка, износот: „257.824.311" се заменува со из-
носот: „177,824.311". во распоредната група 01-2 
Средства за материјални трошоци, износот: 
„486,094.329" се заменува со износот: „485,534,284", 
во распоредната група 01-3 Средства за посебни 
намени, износот: „8.921,206.845" се заменува со из-
носот: „8.456,633.695". во распоредната подгрупа 
01-3-1 Средства за лични доходи и други лични 
примања на функционерите и делегатите, износот: 
„327,375.917", се заменува со износот: ,.325,879.694", 
во распоредена подгрупа 01-3-2 Други посебни на-
мени, износот: „3.625,344.239" се заменува со изно-
сот: „3.625,344.239 се заменува со износот: „3.472 054. 
709, во распоредната подгрупа 01-3-3 Средства за 
општи општествени потреби, износот: „3.880.080.732" 
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се заменува со износот: „3.737,492.6*82, во распоред-
ната подгрупа 01-3-4 Текушто финансирање на со-
јузните дирекции за стоковни резерви, износот: 
„1.088,405.957 се заменува со износот: „921,200.630", 
Бо распоредната група 01-4 Нестопанска инвести-
ции и средства на опремата износот: „1.730,607-555" 
се заменува со износот: „1.474,201.750", а во ставка-
та Вкупно основна намена 01, износот: „16.552,017.631" 
се заменува со износот: „15.750,478.640"; 

2) во основната намена 02 Народна одбрана и 
општествена самозаштита, во распоредната група 
02-1 Средства -за Југословенската народна армија, 
износот: „122.665,297.000" се заменува со износот: 
„118.458,280.000", во распоредната подгрупа 02-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година, износот: „121.229,617.000" се заме-
нува со износот: „117.022,600.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 02 износот: „122.665,297.000" 
се заменува со износот: „118.458,280.000"; 

3) во основната намена 04 — Трансферни сред-
ства за други општествено-политички заедници, во 
распоредната група 04-2 Дополнителни средства, 
износот: „20.833,700.000" се заменува со износот: 
„20.683.700.000", во распоредната подгрупа 04-2-1 
Дополнителни средства на буџетите на републики-
те и на автономните покраини, износот: „20.833,700. 
ООО" се заменува со износот: „20.633,700.000", а во 
ставката Вкупно основна намена 04 износот: 
„20.833,700.000" се заменува со износот: „20.683,700 
ООО": 

4) во основната намена 06 — Други општи опште-
ствени потреби, во распоредната група 06-2 На оп-
штествено-политичките организации, износот: „748, 
947.000" се заменува со износот: „696,903.000", во ра-
споредната група 06-11 Надомест на Службата на 
општественото книговодство, износот: „233,298.000" 
се заменува со износот: „220,698.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 06. износот: „982,245.000", се 
заменува со износот: „917,601.000"; 

5) во основната намена 07 Средства на резерви-
те на федерацијата, во распоредната група 07-1 
Издвојување во постојаната буџетска резерва, из-
носот: „343.366,800", се заменува со износот: „193, 
366.800", а во ставката Вкупно основна намена 07, 
износот: „737,657.360" се заменува со износот: 
„587,657.360"; 

6) во основната намена 08 Орочени и издвоени 
средства, обврска и други потреби од интерес за 
федерацијата, во распоредната група 08-4 Обврски 
по кредити, износот: „3.168.600.000" се заменува со 
износот: „2.818,300.000", во распоредната подгрупа 
08-4-2 Други обврски од поранешните години, из-
носот: „3.168,600.000" се заменува со износот: .,2.818, 
300.000", а во ставката Вкупно основна намена ОЗ, 
износот „3.168,600.000" се заменува со износот: 
„2.818,300.000". 

во ставката Вкупно распоредени и ^распоре-
дени приходи, износот: „203.875,000.000" се заменува 
со износот: „198.151.500.000". 

Член 3 
Во член 4. износот: „203.875,000.000" се замену-

ва со износот: „193.151,500.000". Во посебниот дел на 
Буџетот на федерацијата за 1982 година се вршат 
следните измени: 

1) во раздел 1 Претседателството на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, во 
глава 1 Претседателство, основна намена 01 — Ср-
едства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 10 01-3-2 Надомести на надворешни соработ-
ници. износот: „99.700" се заменува со износот 
„50.000", во ставката Вкупно основна намена 01, из-
носот: „80 986.310" се заменува со износот: „80,936. 
610", а во ставката Вкупно Глава 1, износот „80,986. 
310" се заменува со износот: „80.936.610". 

во глава 2 Служба за репрезентативни објекти 
на Претседателството на СФРЈ, основна намена 01 

— Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 21 01-3-1 Средства за лични доходи и 
други лични примања на функционерите износот: 
„594.212" се заменува со износот: „514,212", во пози-
цијата 23 01-3-2 Дополнување на инвентарот, из-
носот: „697.900" се заменува со износот: „447.900", 
во позицијата 28 01-3-2 Трошоци за одржување и 
користење на специјалниот воз, износот: „19.940.000" 
се заменува со износот: „18,440.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01, износот: „55,241.776" се 
заменува со износот: 53,411.776", во ставката Вкупно 
глава 2, износот: „55,241.776" се заменува со изно-
сот: „53.411.776", а во ставката Вкупно Раздел 1 (по-
зиции 1 до 28), износот: „136 228.086" се заменува со 
износот: 134,348.336"; 

2) во раздел 2 Собрание на СФРЈ, глава 1 Соб-
рание на СФРЈ, основна намена 01 — Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 33 
01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-
ботно време, износот: „7,537.320"' се заменува со из-
носот: „7,000.320", во позицијата 36 01-3-2 Набавка 
на домашни и странски книги, износот „299.100" се 
заменува со износот: „249.100", во позицијата 41 
01-3-2 Трошоци за репрезентација,- износот: „897. 
ЗОО" се заменува со износот: „697.300", во позиција-
та 47 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација, изно-
сот „8,474.500" се заменува со износот: „5,474.500", 
во позицијата 49 01-3-2 Изработка на теми, анализи 
и елаборати, износот: „299.100" се заменува со из-
носот: 99.100", во позицијата 52 01-3-2 Трошоци на 
Комисијата за следење на спроведувањето на За-
конот за здружениот труд, износот: „498-500" се за-
менува со износот: ,,298.500" во стр.гтглта Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „475,880.064" се заменува 
со износот: „471,693.064", во ставката Вкупно глава 1 
износот:" 475,880.064" се заменува со износот: „471,693. 
064", а во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 29 
до 63), износот: „495,541.901" се заменува со износот: 
„491,354.901"; 

3) во раздел 3 Совет на федерацијата, основна 
намена 01 — Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата бб 01-3-1 Средства за лич-
ни доходи и други лични примања на функционе-
рите и на лицата со посебен статус износот: „45,448. 
245" се заменува со износот: „44 317.692", во ставка-
та Вкупно основна намена 01, износот: „67,053.220" се 
заменува со износот: „65,927.657", а во ставката Вкуп-
но раздел 3 (позиции 64 до 75). износот: „07,058.220" 
се заменува со износот: 65,927.667"; 

4) во раздел 4 Сојузен извршен совет, глава 1 
Сојузниот извршен совет, основна намена 01 Сред-
ства за работа на органите на упрваата, во позици-
јата 89 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „11,964 
ООО" се заменува со износот: „8 964.000", во позици-
јата 90 01-3-2 Средства за потребите на работата, 
на Комисијата на СЕВ, износот: „1,994.000" се заме-
нува со износот: „1,494.000", во позицијата 91 01-3-2 
Трошоци за репрезентацита, износот: „2,991.000" се 
заменува со износот: „2 391.000", во позицијата 92 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка, износот: 
„10,967.000" се заменува со износот: „8 467.000", во 
позицијата 93 01-3-2 Трошоци за работа на Сојуз-
ниот правен совет, износот „498.500" се заменува 
со износот: „398.500". во позицијата 96 01-3-2 Тро-
шоци за работа на Сојузниот општествен совет за 
прашања на општественото уредување, износот 
„2,932.027" се заменува со износот: „2 682.027", во 
позицијата 97 01-3-2 Трошоци за работа на Сојуз-
ниот совет за меѓународни односи, износот: „1 395. 
800" се заменува со износот: „1.095.800", во позици-
јата 98 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за 
стопански развој и економска политика, износот: 
„2 991.000", се заменува со износот: „1.991.000". во 
позицијата 100 01-3-2 Трошоци за работа на Ко-
мисијата на СИС за односи со верските заедници, 
износот: „448.650" се заменува со износот: „248.650", 
во позицијата 101 01-3-2 Трошоци за работа на Ко-
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мисијата за нуклеарна енергија, износот: „697.900" 
се заменува со износот: „397.900", во позицијата 102 
01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската ко-
мисија за соработка со УНЕСКО, износот: „4,985,000" 
се заменува со износот: „4,485.000", во позицијата 
112 01-4 Цестопански инвестиции и средства на оп-
рема, износот: „1.730.607.555" се заменува со изно-
сот: „1.474,201.750", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „2.011.952.979" се заменува со /из-
носот: „1.746.247.147", а во ставката Вкупно глава 1. 
износот: „2.011,952.979" се заменува со износот: 
„1.746,247.147". 

Во глава 2 Протокол на Сојузниот извршен 
совет, основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 115 01-3-2 На-
домест за работа подолга од полното работно вре-
ме, износот: „119.640" се заменува со износот: „19. 
640", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот: 2,505.461" се заменува со износот; „2,405.461", а 
во ставката Вкупно глава 2, износот: „2,505.461" се 
заменува со износот: „2,405.461". 

Во глава 4. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки, основна намена 01 
— Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 124 01-2 Средства за материјални тро-
шоци, износот: „448.650" се заменува со износот: 
„428.650", во позицијата 126 01-3-2 Трошоци за на-
домести за унапредување и организација на рабо-
тата, износот: „39.880" се брише, во позицијата 127 
01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, изно-
сот: 22,931.000"се заменува со износот: „19.931.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„31.171.205" се заменува со износот: „28,111.325", во 
ставката Вкупно глава 4 износот: „31,171.205" се 
заменува со износот: „28.111.325", а во ставката 
Вкупно Раздел 4 (позиции 76 до 127), износот: „2.074, 
200.674", се заменува со износот: „1.805,334.989"; 

5) во раздел 8 Сојузно јавно правобранителст-
во, основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 172 01-3-2 Трошок 
ци за водење на процеси во странство и патни тро-
шоци, износот: „683.942" се заменува со износот: 
„453.282", во позицијата 173 01-3-2 Трошоци за пре-
стој на странски делегации, износот: „19.940" се 
брише, во позицијата 175 01-3-2 Трошоци за сос-
таноци, износот: „199.400" се заменува со износот: 
„150.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „7.437.620", се заменува со износот: „7.137. 
620", а во ставката Вкупно раздел 8 (позиции 168 до 
176) износот: „7.437.620" се заменува со износот: 
„7.137.620"; 

6) во раздел 10 Сојузен совет за прекршоци, ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 186 01-2 Средства за ма-
теријални трошоци, износот: „422.728" се заменува 
со износот: „382.683", во позицијата 188 01-3-2 Пат-
ни трошоци во земјата, износот: „32.901" се замену-
ва со износот: „22.901", во позицијата 189 01-3-2 
Трошоци за преведување, износот: „14.955" се бри-
ше, во позицијата 190 01-3-2 Трошоци за работа на 
повремените членови на советот, износот: „99.700" 
се заменува со износот: „29.700", во позицијата 191 
01-3-2 Набавка на опрема, износот: „29.910" се за-
менува со износот: „9.910", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот: „8,018.871" се заменува со 
износот: „7,863.871", а во ставката Вкупно раздел 
10 (позиции 185 до 191) износот: „8,018.871" се за-
менува со износот: „7,863.871"; 

7) во раздел 12 Сојузен секретаријат за народ-
на одбрана, основна намена 02 Народна одбрана и 
општествена самозаштита, во позицијата 223 02-1-1 
Средства, за Југословенската народна армија во те-
куштата година, износот: „121.229.617.000" се заме-
нува со износот: „117,022.600.000", во ставката Вкуп-
но основна намена 02 износот: „122.665.297.000" се 
заменува со износот: „118.458,280.000", а во ставка-

та Вкупно раздел 12 (позиции 223 до 224) износот: 
„122.665,297.000" се заменува со износот: „118.458,280. 
ООО4; 

8) во раздел 13 Сојузен секретаријат за внат-
решни работи, основна намена 01 Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 228 
01-3-2 За определени потреби, износот: „299,100.000" 
се заменува со износот: „99,100.000", во позицијата 
245 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата, из-
носот: „74,092.055" се заменува со износот: „24,092. 
055", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот: „1.611,781.107" се заменува со износот: „1,361, 
781.107", а во ставката Вкупно раздел 13 (позиции 
225 до 245), износот: „1.611,781.107", се заменува 
со износот: „1.361,781.107"; 

9) во раздел 14 Сојузен секретаријат за финан-
сии, глава 1 Секретаријат, основна намена 01 — 
Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 247 01-1-2 Средства за заедничка пот-
рошувачка на сојузните органи и на сојузните ор-
ганизации, износот: „257,824.311" се заменува со из -
носот: „177.824.311", во позицијата 251 01-3-2 Тро-
шоци за работа на царинската комисија, износот: 
„49.805" се заменува со износот: „29-850", во позици-
јата 252 01-3-2 Трошоци за преведување, износот: 
„64.805" се брише, во позицијата 254 01-3-2 Надо-
мести на надворешните соработници, износот: 
„Ц9.640" се заменува со износот „19.640", во пози-
цијата 260 01-3-2 Средства за усогласување на лич-
ните доходи во органите на федерацијата, износот: 
897,300.000" се заменува со износот: „1,106.099.631", 
во позицијата 261 01-3-2 Средства за финансира-
ње на научноистражувачки проекти и научни сту-
дии, износот: „29,910.000" се заменува со износот: 
„18,750.000", во позицијата 264 01-3-3 Трошоци за за-
куп на Амбасадата на Етиопија, износот: „58.823" се 
заменува со износот: „36.823", а во ставката Вкупно 
основна намена 01 износот: „1.278,188.009" се заме-
нува со износот: „1.395,620.835". 

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 04 — 
Трансферни средства на други општествено-поли-
тички заедници, во позицијата 267 04-2 Дополни-
телни средства за Социјалистичка Република Бо-
сна и Херцеговина, износот: „6,209.100.000" се за-
менува со износот: „6.126.970.000", во позицијата 268 
04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Ре-
публика Македонија, износот „2.830,000.000", се за -
менува со износот: „2.792,570.000, во позицијата 269 
04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка 
Република Црна Гора износот: „2.301,200.000" се 
заменува со износот: „2.270,760.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 04, износот: „20.833,700.000** 
се заменува со износот: „20.683,700.000"; 

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 06 — 
Други општи општествени потреби, во позицијата 
276 06-11 Надомест за покритие на трошоците на 
Службата на општественото книговодство за рабо-
тите на евиденција, работите на контрола и инфор-
мативно-аналитичките работи, износот: „233,298.000" 
се заменува со износот: „220,698.000", а во ставката 
Вкупно основна намена 06, износот: „233,298.000" се 
заменува со износот: „220,698.000". 

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 07 — 
Средства за резерви на ф е д е р а ц и ј а т а , в о пссг^«- • 
јата 277 07-1 Издвојување во постојаната резерва 
на федерацијата, износот: „343,366.800" се замену-
ва со износот: „193,366.800", а во ставката Вкупно 
основна намена 07, износот: „737,657.369" се заме-
нува со износот: „587,657.369"; 

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 08 — 
Орочени средства, издвоени средства, обврски и 
други потреби од интерес за федерацијата, во ' по-
зицијата 287 08-4-2 Придонес за Меѓународното 
здружение за развој (ГОЛ), износот: „268,000.000" се 
заменува со износот: „168,000.000", во позицијата 289 
08-4-2 Придонес за Меѓународната финансиска 
корпорација износот: „18,300.000" се брише, во по-



Страна 1926 — Број 78 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 31 декември 1982 

бици јата 290 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во А ф -
риканската банка за обнова и развој износот: 
„52,600.000"се брише, во позицијата 291 08-4-2 
Учество на СФРЈ во I пополнување на сред-
ствата на Меѓународниот фонд за развој на 
земјоделството (1Е7Ш), износот: „6,800.000" се бри-
ше, во позицијата 292 08-4-2 Општо зголему-
вање на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓуна-
родната банка, износот: „364,000.000" се заменува со 
износот: „200,000.000", во позицијата 293 08-4-2 По-
себно зголемување на капиталот на Меѓународната 
баржа, износот: „80,000.000" се заменува со износот: 
„71.400.000'/, во ставката Вкупно основна намена 08, 
износот: „3.168,600.000" се заменува со износот: 
„2.818,300.000", а во ставката Вкупно глава 1 изно-
сот: „37.471,743.378" се заменува со износот: „36.926, 
276.204"; 

Во глава 2 Сојузен девизен инспекторат, Ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата ЗОО 01-3-2 Набавка 
на опрема, износот „598.200" се заменува со изно-
сот: „398.200", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „58,007.454" се заменува со износот: 
„57,807.454", во ставката Вкупно глава 2 износот: 
„58,007.454" се заменува со износот: „57,807.454", а 
во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 246 до 302), 
износот: „37.529,750.832" се заменува со износот: 
„36.984,083.658"; 

10) во раздел 15 Сојузен секретаријат за над-
ворешна трговија, основна намена 01 — Средства 
за работа на органите на управата, во позицијата 
307 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното 
работно време за дактилографи по норма, хонорар-
на соработници, стручни комисии и работни групи, 
износот: „299.100" се заменува со износот: „99.100", 
во позицијата 308 01-3-2 Изработка на билтени и 
други материјали и обрасци за спроведување на 
надворешнотрговскиот и девизниот режим, изно-
сот: „299.100" се заменува со износот: „99.100", во 
позицијата 310 01-3-2 Трошоци за странски и до-
машини делегации, износот: „2,991.000", се заменува 
со износот: „2,191.000" во позицијата 311 01-3-2 Надо-
мести за преведување од странски јазици на разни 
стручни материјали и орански публикации износот: 
„99.700" се заменува со износот: „39.700", во пози-
цијата 314 01-3-2 Набавка на опрема, износот: 
„398.800" се заменува со износот: „93.800", во по-
зицијата 315 01-3-2 Трошоци за програмата за усо-
вршување на работниците, износот: „289.130" се за-
менува со износот: „89.130", во позицијата 316 
01-3-3 Работи во врски со народната одбрана, изно-
сот: „199.400" се заменува со износот: .,149.400". во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
„33.651.291" се заменува со износот: „83.841.291", а во 
ставка Вкупно раздел 15 (позиции 303 до 316) из-
носот: „83,651.291" се заменува со износот: 
„81,841.291": 

11) во раздел 16 Сојузен секретаријат за па-
и општи стопански работи, глава 1 Секретари-

ЈЛТ, основна намена 01 — Средства за работа на 
*>оганите на управата, во позицијата 320 01-3-2 На-
домести за одвоен живот од семејството, износот: 
„598.200", се заменува со износот: „448.200", во пози-
цијата 322 01-3-2 Патни трошоци во странство, из-
носот: „428-710" се заменува со износот: „328.710" во 
позицијата 324 01-3-2 Набавка на опрема, изно-
сот „448.650" се брише, во позицијата 325 01-3-2 
Патни трошоци во земјата, износот: „1,395.800" се 
заменува со износот: „695.800", во позицијата 326 
01-3-2 Трошоци за обработка на податоци, износот: 
„19.940" се брише, во позицијата 328 01-3-2 Средс-
тва за финансирање на трошоците во врска со ана-
лизата и прогнозата на стопанските движења, изно-
сот: „4,935.000" се заменува со износот: „3,985.000" 
во ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
„47,618.714" се заменува со износот: „45.200.124". а 
во ставката Вкупно глава 1 износот: „47,618.714" се 
заменува со износот: „45,200.124"; 

Во Глава 2 Сојузен пазарен инспекторат, ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 334 01-3-2 Надомести на 
овластените организации и на стручните лица за 
вршење контрола на квалитетот на производите 
што се увезуваат, износот: „1,694.900" се заменува 
со износот: „1,194.000", во позицијата 335 01-3-2 Пат-
ни трошоци во странство, износот: „199.400" се бри-
ше, во позицијата 338 01-3-2 Трошоци, за меѓунаро-
дна соработка, износот: „79.760" се брише, во пози-
цијата 339 01-3-2 Надомести за вештачење и екс-
пертизи, износот: „997.000" се заменува со износот: 
„677.000", во позицијата 340 01-3-2 Набавка на оп-
рема, износот: „448.650" се заменува со износот: 
„337.387", во позицијата 341 01-3-2 Набавка на ст-
ручни публикации, износот: „99.700" се заменува со 
износот: „39.700", во позицијата 342 01-3-2 Патни 
трошоци на пазарните инспектори во земјата, из-
носа „3,788.600" се заменува со износот: „2,788.600", 
во позицијата 344 01-3-2 Надомести за одбоен ж и -
вот од семејството, износот: „348.950" се заменува 
со износот: „198.950", во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот: „44,722.429" се заменува со из-
носот: „42,302.006", а во ставката Вкупно глава 2, 
износот: „44,722.429" се заменува со износот: 
„42,302.006". 

Во Глава 3 Сојузна дирекција за резерви на 
индустриски производи, основна намена 01 — Ср-
едства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 351 01-3-2 Студии, анализи' и списанија, из-
носот: „149.550" се заменува со износот: „100.550, 
во позицијата 352 01-3-2 Трошоци за одржување на 
инвентарот и за набавка V на опрема, износот: 
„1,595.200" се заменува со износот: „920.000", во по-
зицијата 353 01-3-2 Надомести за одвоен живот од 
семејството, износот: „108.673" се брише, во пози-
цијата 355 01-3-3 Работи во врска со народната од-
брана, износот: „291.124" се заменува со износот: 
„101.424", во позицијата 356 01-3-4 За определени 
потреби, износот: „330,685.957" се заменува со из-
носот: „210,685.957", во ставката Вкупно основна 
намена 01 износот: „365,801.264" се заменува со из-
носот: „244,778.721", а во ставката Вкупно глава 3 
износот: „365,801.294" се заменува со износот: 
„244,778.721". 

Во глава 4 Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи, основна намена 01 — 
Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 367 01-3-4 Средства за определени потре-
би, износот: „757,720.000" се заменува, со износот: 
„710.520.673", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „787.486.432" се заменува со износот: 
„740,287.105", во ставката Вкупно глава 4, износот: 
„787,486.432" се заменува со износот: „740,287.105", 
а во ставката Вкупно раздел 16 (позиции 317 до 367) 
износот: „1.245,628.896" се заменува со износот: 
„1.072,567.956"; 

12) во раздел 17 Сојузен секретаријат за пра-
восудство и организација на сојузната управа, гл-
ава 1 Секретаријат, основна намена 01 — Средства 
за работа на органите на управата, во позицијата 
373 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: 
„498.500" се заменува со износот: „198.500". во по-
зицијата 377 01-3-2 Надомести според член 294 од 
Законот за основите на системот на државната 
управа, износот: „159.520" се заменува со износот: 
„59.520", во позицијата 378 01-3-3 Учество во фи-
нансирањето На меѓународни состаноци и други 
потфати, износот: „299.100" се заменува со изно-
сот: „99.100", во позицијата 379 01-3-3 Работи во 
врска со народната одбрана, износот: „34,895" се 
заменува со износот: „24.895", во ставката Вкупно 
основна намена 01, износот: „24,443.449" се замену-
ва со износот: „23.833.449". а во ставката Вкупно 
глава 1 износот: „24.443.449" се заменува со изно-
сот: „23,833.449". 
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Во глава 2 Завод за унапредување на сојузна-
та управа, основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 383 01-3-2 
Патни трошоци во странство, износот: „79.760" се 
заменува со износот: „29.760", во позицијата 385 
01-3-2 Трошоци за стручно образование на работ-
ниците на сојузните органи и сојузните организа-
ции, износот: „99.700" се заменува со износот 
„49.700", во позицијата 386 01-3-2 Трошоци за изда-
вање на билтен на Заводот, износот: „229.310" се 
заменува со износот: „99.310", во позицијата 387 
01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и сту-
дии, износот: „49.850" се заменува со износот: 
„9,850", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот: „5,846.408" се заменува со износот: „5,576.408", 
а во ставката Вкупно глава 2 износот: „5,846.408" 
се заменува со износот: „5,576.408"; 

Во Глава 3 Завод за информатика на сојузните 
органи, основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 392 01-3-2 
Патни трошоци во странство, износот: „59.820", се 
заменува со износот: „19.820", во позицијата 394 
01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавање-
то и чувањето на документациониот и информа-
тивниот материјал, износот: „348.950" се заменува 
со износот: „198.950", во позицијата 396 01-3-2 Тро-
шоци за изработка на проектот на информациони-
от систем, износот: „299.100" се заменува со изно-
сот: „199.100", во позицијата 397 01-3-2 Набавка на 
опрема, износот: „8,973.000" се заменува со износот: 
„7,273.000", во позицијата 398 01-3-2 Специјализа-
ции — стручно усовршување во странство, износот: 
„298.103" се заменува со износот: „98.103", во став-
ката Вкупно основна намена 01, износот: „30.809. 
294" се заменува со износот: „23,619.294", а во став-
ката Вкупно глава 3 износот: „30,809.294" се заме-
нува со износот: „28,619.294"; 

Во глава 4 Финансирање на програмите за ра-
бота на самостојните институции и организации, 
основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 404 01-3-2 Сред-
ства за работа на Комисијата по предметите со ли-
кот на Јосип Броз Тито, износот: „249.250", се заме-
нува со износот: „149.250", а во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот: „27,453.392" се замену-
ва со износот: „27,353.392", во ставката Вкупно гла-
ва 4 износот: „27,453.392" се заменува со износот: 
„27,353.392", а во ставката Вкупно раздел 17 (пози-
ции 368 до 405), износот: „88,552.543" се заменува со 
износот: 85,382.543"; 

13) во разделот 18 Сојузен секретаријат за ин-
формации, основна намена 01 — Средства за рабо-
та на органите на управата, во позицијата 410 
01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и 
публицисти, износот: „3,983.000" се заменува со из-
носот: „3,888.000", во позицијата 411 01-3-2 Држав-
ни посети — странски новинари во придружба, из-
носот: „1,595.200" се заменува со износот: „1,195.200", 
во позицијата 413 01-3-2 Издавање на билтени и 
трошоци за одржување на конференции за печат 
и издавачката дејност врзана за работата на Сојуз-
ниот извршен совет, износот: „3,988.000" се заме-
нува со износот: „3.788.000", во позицијата 415 01-
-3-2 Претсметка на трошоците на К К Пула, изно-
сот: „2,352.920" се заменува со износот: „2,155.320", 
во позицијата 416 01-3-2 Трошоци за соработка на 
мултилатерален план во областа на информира-
њето меѓу неврзаните земји во развој, износот: 
„348.950" се заменува со износот: „198.950", во пози-
цијата 417 01-3-2 Дополнение и замена на опрема, 
износот: „272.181" се заменува со износот: „72.181". 
во позицијата 418 01-3-3 Издавачка дејност,, акту-
елни пишувани информации, откуп на изданија за 
Југославија на странски јазици, информативно-
- документарни филмови, фото информации, из-
ложби, посебни акции, оперативни фонд при Сек-
ретаријатот и трошоци за транспорт на информа-

ивно-пропагандниот материјал, износот: „32,901.000" 
се заменува со износот: „29,161.000", во позицијата 
419 01-3-3 Откуп на периодични публикации наме-
нети за странство, износот: „49,850.000" се заменува 
со износот: „43,662.100", во позицијата 420 01-3-3 
Радиопрограма за странство, износот: „104,685.000* 
се заменува со износот: „101.239.030", во позиција-
та 421 01-3-3 Радиоемисии, репортажи и ТВ стории 
за странство, износот: „2,991.000" се заменува со из-
носот: „1,491.000", во позицијата 423 01-3-3 Трошо-
ци за изработка на „Филмски новости", износот: 
„23,628.900" се заменува со износот: „21,644.100", во 
позицијата 425 01-3-3 Информирање на странската 
јавност преку радио и телевизија, износот: 
„19,940.000" се заменува со износот: „12,825.000", во 
позицијата 426 01-3-3 Меѓународен прес-центар во 
Белград, износот: „8,673.900" се заменува со изно-
сот: „7,993.900", во позицијата 427 01-3-3 Работи во 
врска со народната одбрана, износот: „11,565.200" 
се заменува со износот: „10,265.200", во ставката 
Вкупно основна намена 01, износот: „504,201.343" се 
заменува со износот: „477,000.573", а во ставката 
Вкупно раздел 18 (позиции 406 до 429), износот: 
„504,201.843" се заменува со износот: „477.000.573"; 

14) во раздел 19 Сојузен комитет за енергетика 
и индустрија, основна намена 01 — Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 433 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во зем-
јата, износот: „1,794.600", се заменува со износрт: 
„794.600", во позицијата 434 01-3-2 Патни трошоци 
во странство, износот: „1.937.171" се заменува со 
износот: „1.137.171", во позицијата 435 01-3-2 Надо-
мести за работа на членовите на комисии и на со-
работниците, износот: „299.100" се заменува со из-
носот: „99.100", во позицијата 436 01-3-2 Трошоци 
за одржување на седници на Комитетот, износот: 
„398.800" се заменува со износот „248.800", во по-
зицијата 439 01-3-2 Набавка на опрема износот: 
„209.370" се брише, во позицијата 440 01-3-2 Тро-
шоци за реализација на Програмата за работа на 
Комисијата на СИС за нуклеарна енергија, износот 
„1,112.650" се заменува со износот: „312.650", во по-
зицијата 441 01-3-2 Изработка на стручни анализи 
износот: „498.500" се заменува со износот: „198.500", 
во позицијата 442 01-3-3 Работи во врска со народ-
ната одбрана, износот: „543.365" се заменува со из-
носот: „243.365", во ставката Вкупно основна наме-
на 01 износот: „80,015.230" се заменува со износот: 
„76,255.860", а во ставката „Вкупно раздел 19 (пози-
ции 430 до 442), износот: „80,015.230" се заменува со 
износот: „76,255.860"; 

15) во раздел 20 Сојузен комитет за земјодел-
ство, основна намена 01 — Средства за работата на 

органите на управата, во позицијата 449 .01-3-2 На-
домест за работа на членовите на посебни комисии, 
износот: „418.740" се заменува со износот: „318.740", 
во позицијата 453 01-3-2 Примена на мерките во 
граничниот појас во областа на ветеринарството и 
заштитата на растенијата, износот: „4.187.400", се 
заменува со износот: „187.400", во позицијата 454 
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во зем-
јоделството и шумарството, износот: „2,791.600" се 
заменува со износот: „2,091.600", во позицијата 457 
01-3-2 Надомести за надворешни соработници во 
областа на заштитата на растенијата на гранични-
те премини, износот: „329.010" се заменува со изно-
сот „129,010", во позицијата 464 01-3-2 За проверка 
и примена на нови технологии и техники во зем-
јоделството и шумарството во .согласност со поли-
тиката на економскиот развој во 1982 година, из-
носот: „2.592.200" се заменува со износот: „1,992.200а 

во позицијата 466 01-3-2 Одржување на саеми, из-
ложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради 
унапредување на земјоделството, износот „1,694.900" 
се заменува со износот: „1.494.900". во позицијата 
467 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на 
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соработка со земјите со кои постојат меѓудржавни 
комитети и комисии, а посебно со земјите во раз-
вод износот: „1,395.800" се заменува со износот: 
„695.800", во позицијата 463 01-3-2 Набавка и до-
полнение на опрема износот: „1,595.200" се заменува 
со износот: „595.200", во позицијата 476 01-3-2 На-
домести за работа ноќе и во денови на државни 
празници во областа на заштитата ^а растенијата на 
граничните премини, износот: „498.500" се заменува 
со износот: „348.500", во позицијата 479 01-3-3 Ра-
боти во врска со народната одбрана, износот: 
„997.100" се заменува со износот: „797.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „158,257. 
798" се заменува со износот: „150.407.798", а во став-

« ката Вкупо раздел 20 (позиции 443 до 479) износот: 
„158,257.798" се заменува со износот: „150.407.798"; 

16) во раздел 21 Сојузен комитет за сообраќај 
и врски, глава 1 Комитет, основна намена 01 — 
Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 485 01-3-2 Патни трошоци во странство, 
износот: „2,492.500" се заменува со износот: 
„2,360.546", во позицијата 489 01-3-2 Членарини на 
меѓународните организации, износот: „15.453.500" 
се заменува со износот: „12.573.500", во ставката 
Вкупно основна намена 01, износот: „433,704.970" се 
заменува со износот: „430.693.016", а во ставката 
Вкупно глава 1 износот: „433,704.970" се заменува 
со износот „430,693.016"; 

„34,230.001" се заменува со износот: „30,621.201", а 
во ставката Вкупно раздел 21 (позиции 480 до 564) 
износот: „1.176,127.999" се заменува со износот 
„1.168,952.560"; 

17) во раздел 22 Сојузен комитет за труд, здр-
авство и социјална заштита, глава 1 — Комитет, 
основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 568 01-3-2 Патни 
трошоци во странство, износот: „3,329.980" се заме-
нува со износот: „2,329.980", во позицијата 570 
01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на 
домашните што ги придружуваат, трошоци во врска 
со состаноците и преговорите„ со странски делега-
ции, дипломатски и други претставници, износот: 
„984.039", се заменува со износот: „884.039", во по-
зицијата 572 01-3-2 Трошоци за одржување на сед-
ници на Комитетот и на неговите тела за подго-
товка на здравството за општонародна одбрана, из-
носот: „598.200", се заменува со износот: „398.200", 
во позицијата 575 01-3-2 Определени работи од об-
ласта на фармацевтската служба и медицинското 
снабдување од интерес за федерацијата што ќе се 
договараат со соодветните стручни институции, из-
носот: „947.150", се заменува со износот: „447.150", 
во позицијата 576 01-3-2 Набавка и дополнение на 
опремата, износот: „697.900" се заменува со изно-
сот: „297.900", во позицијата 588 01-3-2 Материјално 
обезбедување и сместување на бегалци, износот: 
„7,280.094" се заменува со износот: „5,280.094", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„168,333.480" се заменува со износот: „164,133.480", а 
во ставката Вкупно Глава 1 износот: „168,333.480" 
се заменува со износот: „164,133.480"; 

во глава 2 Сојузно биро за работи на вработу-
вањето, основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 601 01-3-2 
надомест за одвоен живот на социјалните роботни-
ци во странство и трошоци за упатување на тие 
работници во странство, износот: „6,979.000" се за-
менува со износот: „6,219.000", во позицијата 602 
01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билте-
ни и извештаи износот: „650.314" се заменува со 
износот: „360.314", во позицијата 603 01-3-2 Служ-
бени патувања во земјата, износот: „1,395.800" се 
заменува со износот; „1,195.800", во позицијата 604 
01-3-2 Надомест за работа подолга од полното ра-
ботно време и ноќна работа, износот: „19.940" се 
брише, во позицијата 605 01-3-2 Патни трошоци во 
странство, износот: „1,994.000" се заменува со изно-
сот: „1,694.000", во позицијата 607 01-3-2 Набавка 
и дополнение на опрема, износот: „299.100" се бри-
ше, во позицијата 608 01-3-2 Образование и воспи-
тување на децата на југословенските граѓани на 
привремена работа во странство, износот: „1,744.750" 
се заменува со износот: „1,244.750", во ставката 
Вкупно, основна намена 01 износот: „35,938.859" се 
заменува со износот: „33,659.819", во ставата Вку-
пно глава 2 износот: „35,938.859" се заменува со 
износот: ,.33,659.819", а во ставката Вкупно Раздел 
22 (позиции 565 до 609^ износот: „204,272.339" 
се заменува со износот: „197,793.299"; 

18) во раздел 23 Сојузен комитет за прашања 
на борците и на воените инвалиди, основна наме-
на 01 — Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 613 01-3-2 Патни трошоци во 
странство, износот: „214.355" се заменува со изно-
сот: „64.355", во позицијата 615 01-3-2 Преведување 
на инвалидски и други исправи и материјали од 
странски јазици, износот: „42.871" се заменува со 
износот: „12.871", во позицијата 617 01-3-3 — Уре-
дување на гробовите и гробиштата на југословен-
ските борци, износот: „2.941.150" се заменува со из-
носот: „1.441.150", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „11,933.084" се заменува со изно-
сот: „10,253.084", во ставката Вкупно раздел 23 (по-
зиции 610 до 624) износот: „27,727.116.084" се заме-
нува со износот: „27,725.436.084"; 

во глава 3 Сојузна управа за радиоврски ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата во позицијата 532 01-3-2 Надомести за 
работа подолга од полното работно време и ноќна 
работа, износот: „274.175" се заменува со износот: 
„124.175", во позицијата 538 01-3-2 Патни трошоци 
во странство, износот: „448.650" се заменува со из-
носот: „248.650", во позицијата 540 01-3-2 Изработка 
на стручно-технички прописи, упатства и елабора-
ти износот: „24.925" се брише, во позицијата 542 
01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството, 
износот: „79.760", се брише, во позицијата 545 01-3-3 
Работи во врска со народната одбрана, износот: 
„199.400" се заменува со износот: „99.400", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „35.205.067" 
се заменува со износот: „34,650.382", а во ставката 
Вкупно глава 3 износот: „35,205.067" се заменува со 
износот: „34,650.382"; 

во глава 4 Сојузен воздухопловен инспекторат, 
основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 549 01-3-2 Трошо-
ци за користење на авиони и автомобили, износот: 
„3,205.355" се заменува со износот: „2,525.355", во 
позицијата 551 01-3-2 Трошоци за меѓународна со-
работка, износот: „29.910" се брише, во позицијата 
552 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: 
„1,844.450" се заменува со износот: „1.094.450", во 
позицијата 553 01-3-2 Надомест за работа на надво-
решни соработници, износот: .„49,850" се заменува 
со износот: „20.000". во позицијата 554 01-3-2 Патни 
и селидбени трошоци, износот: „1,994.000" се заме-
нува со износот: „1.194.000", во позицијата 555 
01-3-2 Набавка и дополнение на опрема, износот: 
„1.884.450" се заменува со износот: „844.450", во по-
зицијата 556 01-3-2 Трошоци за преведување, изно-
сот: „39.880" се брише, во позицијата 558 01-3-2 
Трошоци за стручно образование, износот: „79.760" 
се заменува со износот: „30.000". во позицијата 559 
01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на 
државните празници, износот: „49.850" се брише, 
РО позицијата 561 01-3-2 Надомест за превоз на ра-
ботниците на работа и од работа, износот: ,>208.373" 
се заменува со износот: „148,373", во позицијата 562 
01-3-2 Студии и анализи, износот: „49.850" се бри-
ше, во позицијата 563 01-3-2 Членарини и котиза-
нии. износот: „99.700" се заменува со износот: 
„30.000", во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот: „34,230.001" се заменува со износот: 
„30,621.201", во ставката Вкупно глава 4. износот: 
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19) во раздел 24 Сојузен комитет за законодав-
ство Основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 628 01-3-2 На-
домест за одвоен живот од семејството, износот: 
„169.490" се заменува со износот: „90.000", во пози-
цијата 631 01-3^2 Надомести за надворешни сора-
ботници износот: „199.400" се заменува со износот: 
„99.400", во позицијата 632 01-3-2 — Комисијата за 
правни прашања на СЕВ, износот: „398.800" се за-
менува со износот: „200.800", во ставката Вкупно 
основна намена 01 — износот: „16,804.435" се заме-
нува со износот: „16,426.945*', а во ставката Вкупно 
раздел 24 (позиции 625 до 632), износот: „16,804.435" 
се заменува со износот: „16,426945"; 

20) во раздел 25 Сојузна управа за царини — 
основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 641 01-3-2 Одржу-
вање на згради, рампи и други објекти, износот: 
„2,941.150" се заменува со износот: „1,941.150", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„1,522.551.601" се заменува со износот: „1.521,551.601". 
а во ставката Вкупно раздел 25 (позиции 633 до 
651) износот: „1.522,551.601" се заменува со износот: 
„1.521,551.601"; 

21) во раздел 26 Сојузен завод за општествено 
планирање основна намена 01 — Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 655 
01-3-2 Патни трошоци во странство износот: 
„498.500" се заменува со износот: „50.500", во пози-
цијата 656 01-3-2 Периодични и други публикации, 
износот: „498.500" се брише, во позицијата 657 
01-3-2 Надомести на надворешни соработници и тро-
шоци за анкети, износот: „498.500" се заменува со 
износот: „300.000", во позицијата 658 01-3-2 Набав-
ка и дополнение на опрема износот: „1.794.600" се 
заменува со износот: „80.000", во позицијата 660 
01-3-2 Методолошки истражувања, износот: „3,398. 
износот: „498.500" се брише, вб позицијата 662 
01-3-2 Издавање на Билтенот „Стопанските дви-
жења во светот и нивното влијание врз стопанст-
вото на Југославија", износот: „4,028.877", се заме-
нува со износот: „3,528.877", во позицијата 663 
01-3-2 Методолошки истражувања, износот: „3,398. 
773" се заменува со износот: „2,398.773", во позици-
јата 664 01-3-3 Работу во врска со народната одбра-
на, износот: „199.400" се заменува со износот: 
„100.000", во ставката Вкупно основна намена 01 — 
износот: „65,802.000" се заменува со износот: 
„60,844.500", а во ставката Вкупно раздел 26 (пози-
ции 652 до 664), износот: „65,802.000" се заменува со 
износот: „60,844.500"; 

22) во раздел 27 Сојузна заедница за работи на 
цените основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 674 01-3-2 Па-
тни трошоци во странство, износот: „79.760" се бри-
ше, во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „18,924.057" се заменува со износот: „18,844.297". 
а во ставката Вкупно раздел 27 (позиции 665 до 
676) износот: „18,924.057" се заменува со износот: 
„18,844.297"; 

23) во раздел 28 Сојузен завод за статистика, 
основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 691 01-3-3 Трошо-
ци за попис на населението, домаќинствата и стано-
вите, износот: „64,904.700" се заменува со износот: 
„24,904.700", во ставката Вкупно основна намена 01 
— износот: „235,525.298" се заменува со износот: 
„195,525.298", а во ставката Вкупно раздел 28 (пози-
ции 677 до 692), износот: „235,525.298", се заменува 
со износот: „195,525.298". 

24) во раздел 29 Сојузен завод за меѓународна 
научна, просветно-културна и техничка соработка, 
основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 695 01-3-1 Средства за 
лични доходи и други лични примања на функци-
онерите износот: „1,134.586" се заменува со износот: 

„848.916", во позицијата 697 01-3-2 Дополнение и 
замена на опрема, износот: „498.500" се заменува 
со износот: „198.500", во позицијата 701 01-3-3 Тро-
шоци за подготовката за заминување на стручња-
ци, за партиципации во платите на југословенски-
те стручњаци и помош во организирањето на Цен-
тарот за обука на кадри во земјите во развој, изно-
сот: „44,865.000" се заменува со износот: „34,865.000", 
во позицијата 702 01-3-3 Изработка на студии, екс-
пертизи, техничка документација, публикации 
меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите 
во развој и изработка на филмови износот: 
„4,536.350" се заменува со износот: „3,536.350", во 
позицијата 703 01-3-3 Културно-просветна соработ-
ка со земјите во развој, износот: „10,967.000" се за-
менува со износот: „8,467.000", во позицијата 705 
01-3-3 Меѓународни преговори и заееданија на ме-
шовити комисии, патни трошоци во земјата и во 
странство, износот: „4,985.000" се заменува со изно-
сот: „3,985.000", во позицијата 707 01-3-3 Надомести 
за здравствени услуги дадени на персоналот на 
Претставништвото на ООН во Југославија, изно-
сот: „49.850" се заменува со износот: „39.850", во по-
зицијата 709 01-3-3 Информативна дејност, изно-
сот: „2,492.500" се заменува со износот: „1,492.500", 
во позицијата 710 01-3-3 Центар за насочување и 
организација на меѓусебната соработка на неврза-
ните земји на подрачјето на науката и технологија-
та, износот: „4,985.000" се заменува со износот 
„3,485.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „302 645.332" се заменува со износот: 
„285,049-662", а во ставката Вкупно раздел 29 (пози-
ции 693 до 711) износот: „302,645.332" се заменува со 
износот „285,049.662"; 

25) во раздел 30 Сојузен хидрометеоролошки 
завод, основна намена 01 Средства за работа на ор-» 
тапите на управата, во позицијата 717 01-3-2 Патни 
трошоци во странство, износот: „348.950" се заме-
нува со износот: „285.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „182,451.000" се заменува 
со износот: „182.387.050", а во ставката Вкупно раз-
дел 30 (позиции 712 до 731) износот: „182,451.000" се 
заменува со износот: „182.387.050"; 

26) во раздел 32 Сојузен завод за патенти, ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 747 01-3-2 Патни тро-
шоци во странство, износот: „498.500" се заменува 
со износот: „100.000", во позицијата 749 01-3-2 Пе-
чатење на латентен гласник, износот: „1,296.100" се 
заменува со износот: „1,096.100", во позицијата 758 
01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен од-
бор за творештво, износот: „393.315" се заменува со 
износот: „193.815", во позицијата 759 01-3-3 Работи 
во врска со народната одбрана, износот: „39.880" се 
заменува со износот: „19.880", во ставката Вкупно 
основна намена 01 износот: „45,475.164" се заменува 
со износот: „44.656.664", а во ставката Вкупно раз-
дел 32 (позиции 743 до 759) износот: „45,475.164" се 
заменува со износот: „44,656.664"; 

27) во раздел 34 Сојузен геолошки завод, ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 792 01-3-2 Набавка на 
опрема, износот: „237.286" се брише, во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „16.289.983" се 
заменува со износот: „16,052.697", а во ставката 
Вкупно раздел 34 (позиции 786 до 794) износот: 
„16,289.983" се заменува со износот: „16,052.697";' 

28) во раздел 36 Сервис за давање услуги за 
потребите за репрезентација на сојузните органи, 
основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 809 01-3-2 Трошоци за 
одржување на објектите и опремата, износот: 
„94,715.000" се заменува со износот: „74.715.000". во 
позицијата 810 01-3-2 Трошоци за одржување и 
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унапредуваше на Ловно-шумското стопанство „Је-
лен", Белград, износот: „34,895.000" се заменува со 
износот: „31,895.000", во позцијата 811 01-3-2 Тро-
шоци за одржување и унапредување на Ловно-
-шумското стопанство „Копривница", Бугојно, из-
носот: „4,486.500" се заменува со износот: „3,736.500", 
во позицијата 813 01-3-3 Работа во врска со народ-
ната одбрана, износот: „1,994.000" се заменува со 
износот: „600.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „266,953.729" се заменува со изно-
сот: „241,859.729", а во ставката Вкупно раздел 36 
(позиции 806 до 813) износот: „266,953.729" се заме-
нува со износот: „241,859.729"; 

29) во раздел 37 Сервис за административни и 
сметководствени работи на сојузните органи на уп-
равата и на сојузните организации основна намена 
01 — Средства за работа на органите, во позицијата 
814 01-1-1 Средства за лични доходи на работници-
те износот: „77,465.903" се заменува со износот: 
„20,098.851", во позицијата 815 01-2 Средства за мате-
ријални трошоци, износот: „12.961.000" се заменува 
со износот: „2,558.898", во позицијата 816 01-3-1 

Вкупно раздел 376 

30) во раздел 38 Управа на деловните згради 
на сојузните органи, основна намена 01 — Средства 
за работа на органите на управата, во позицијата 
825 01-3-2 Режиски трошоци во врска во одржу-
вањето на згради и опрема, износот: „204,385.000" 
се заменува со износот: „154,385.000". во позицијата 
826 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкција, из-
носот: „95,213.500" се заменува со износот: 
„90.213.500", во позицијата 827 01-3-2 Осигурување 
на зградите и опремата износот: „11,964.000" се за-
менува со износот: „7,964.000", во позицијата 830 
01-3-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема, из-
носот: „4,137.550" се заменува со износот: „3,899.550", 
во позицијата 831 01-3-2 Придонеси за користење 
на градско земјиште, износот: „9,970.000" се заме-

Средства за лични доходи и други лични при-
мања на функционерите износот: „699.894" се 
заменува со износот: „141.498", во позицијата 817 
01-3-2 Трошоци за франкирање на пошта износот: 
„2,791.600" се заменува со износот: „490.881", во по-
зицијата 818 01-3-2 Резервни делови за печатарски 
машини и репродукционен материјал, износот: 
„2,592.200" се заменува со износот: „16.541", во по-
зицијата 819 01-3-2 Надомест за работа по-
долга од полното работно време и ноќна ра-
бота износот: „2,991.000" се заменува со изно-
сот: „2,413.006" и во позицијата 821 01-3-2 Набавка на 
опрема износот: „9,970.000" се заменува со износот: 
„711.298". Во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „109,670.997" се заменува со износот: 
„26,436.973" а во ставката Вкупно раздел 37 (пози-
ции 814 до 821) износот: „109,670.997", се заменува 
со износот: „26,436.973". 

По раздел 37 се додаваат два нови раздела, и 
тоа: 

„Раздел 37а Сервис за финансиско-материјални 
работи на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации, со следната состојба на позици-
ите : 

23,118.922 
3,601.208 

558.396 
2,977.302 

30,255.828 

30,255.828 

34,248.130 
6.800.894 
2,294.719 

2,275.659 

577.994 
99.400 

5,281.400 
51,578.196 

51,578.196"; 

нува со износот: „9,700.000", во позицијата 833 
01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјална 
телефонска врска, износот: „6,979.000" се заменува 
со износот: „5,979.000", во позицијата 834 01-3-3 Ра-
боти во врска со народната одбрана, износот: 
,.997.000" се заменува со износот: „497.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „507.524. 
844" се заменува со износот: „446,516.844", а во став-
ката Вкупно раздел 38 (позиции 822 до 834) изно-
сот: „507,524.844" се заменува со износот: 
„446 516.844"; 

31) во раздел 39 Автосервис на сојузните орга-
ни, основна намена 01 Средства за работа на ор-
ганите на управата, во позицијата 836 01-2 Сред-
ства за материјални трошоци, износот: „3,108,046" 

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата 

позиција 814а — 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците — 
99 815а — 01-2 Средства за материјални трошоци — — — — 
" 816а — 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични прима-

ња на функционерите — — — — — — — — — 
" 821а — Набавка на опрема — — — — — — — — — — 

Вкупно' основна намена 01 

Вкупно раздел 37а 

Раздел ,376. Сервис за биротехнчки работи на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи те на управата 
позиција 8146 — 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците — 

„ 8156 — 01-2 Средства за материјални трошоци — — — — 
„ 8176 — 01-3-2 Трошоци • за франкирање на поштата — — 
„ 8186 — 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и ре-

продукционен материјал — — — — — — — — 
„ 8196 — 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работ-

но време и за ноќна работа — — — — — — — 
" 8206 — 01-3-2 Надомест за надворешни соработници — — 
„ 8216 — 01-3-2 Набавка на опрема — — — — — — — 

Вкупно основна намена 01 
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се заменува со износот: „2,608.646", во позицијата 
838 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци 
за други намени, износот: „43,868.000" се заменува 
со износот: „42,868.000", во позицијата 839 01-3-2 
Набавка на опрема и патнички возила, износот: 
„7,976.000" се заменува со износот: „5,976.000", во 
позицијата 840 01-3-2 Набавка на алати и уреди, 
износот: „1,096.700" се заменува со износот: „500.000", 
во позицијата 841 01-3-3 Набавка на транспортни 
средства за потреби на народната одбрана, изно-
сот: „15,952.000" се заменува со износот: „13,952.000", 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„141,521.159" се заменува со износот: „135,424.459", а 
во ставката Вкупно раздел 39 (позиции 835 до 841), 
износот: „141,521.159" се заменува со износот: 
„135,42^459"; 

32) во раздел 40 Служба за работите на преве-
дувањето, основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 846 01-3-2 На-
домест за надворешни соработници, износот: 
„2,991.000" се заменува со износот: „1,991.000", во 
позицијата 848 01-3-2 Патни трошоци во странство, 
износот: „658.020" се заменува со износот: „558.020", 
во позицијата 849 01-3-2 Стручно усовршување, 
специјализации на преведувачите за странски ј а -
зици, износот: „598.200" се заменува со износот: 
„398.200", во позициајта 852 01-3-3 Работи во врска 
со народната одбрана, износот: „99.700" се заменува 
со износот: „60.700", во ставката Вкупно основна 
намена 01 износот: „70,705.246" се заменува со из-
носот: „69,366.246", а во ставката Вкупно раздел 40 
(позиции 842 до 852), износот: „70,705.246" се заме-
нува со износот: „69,366.246"; 

33) во раздел 42 Дополнителни средства на оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции, основна намена 06 — Други општо општествени 
потреби, во позицијата 859 06-2 Меѓународна дејно-
ст, износот: „11,964.000" се заменува со износот: 
„9,284.000", во позицијата 860 06-2 Работи во врска 
со народната одбрана, износот: „1,794.600" се заме-
нува со износот: „1,544.600", во позицијата 861 06-2 
Финансирање на програмата за научна документа-
ција од меѓународното работничко движење, изно-
сот: „4,985.000" се заменува со износот: „4,385.000", 
во позицијата 862 06-2 Весникот „Комунист", из-
носот: „69,790.000" се заменува со износот: 
„63.790.000", во позицијата 863 06-2 Билтенот „Ју-
гословенски политички месечник", износот: 
„3,489.500", се заменува со износот: „3,089.500", во 
позицијата 864 06-2 Програма за финансирање 
на издавачките дејности за странство, износот: 
„10,568.200" се заменува со износот: „8,568.200". 
во позицијата 865 06-2 Финансирање на рабо-
тата на Политичката школа „Јосип Броз Тито" 
во Кумровец, износот: „19,940.000" се заменува со 
износот: „16,940.000", во позицијата 866 06-2 Изда-
вање на собраните дела на Јосип Броз Тито, изно-
сот: „9 970.000" се заменува со износот: „8,970.000", 
во позицијата 868 06-2 Финансирање на програмата 
за работа, износот: „99,700.000" се заменува со из-
носот: „94,320.000", во позицијата 869 06-2 За одр-
жување на XI Меѓународен семинар на жените во 
Југославија, износот: „2,881.330" се заменува со из-
носот: „1.881.330", во позицијата 870 06-2 Дотација 
на весникот „Борба" износот: „113,658.000" се заме-
нува со износот: „107,521.000", во позицијата 872 
06-2 За списанието „Југословенски преглед" — срп-
скохрватско издание, износот: „4,935.000" се заме-
нува со износот: „3,985.000", во позицијата 873 06-2 
За списанието „Меѓународна политика" — српско-
хрватско издание, износот: „3,988.000" се заменува 
со износот: „3,188.000", во позицијата 874 06-2 За 
списанието „Жената денес", износот: „1,694.900" се 

е заменува со износот: „1,494.900", во позицијата 875 

06-2 Финансирање на програмата за работа на Ј у -
гословенскиот сојуз за заштита на човековата сре-
дина, износот: „4,985.000" се заменува со износот: 
„4,685.000", во позицијата 876 06-2 Финансирање на 
програмата за работа на Сојузната конференција 
„Месната заедница и семејството", износот: 
„1,994.000" се заменува со износот: „1,794.000", во 
позицијата 877 06-2 Финансирање на посебно зна-
чајните меѓународни активности на општествените 
организации и на здруженијата на граѓани, изно-
сот: „997.000" се заменува со износот: „597.000" во 
позицијата 878 06-2 Финансирање на програмата 
за работа на Конференцијата, износот: „42,871.000" 
се заменува со износот: „40.571.000", во позицијата 
881 06-2 За весникот „Младост", износот: „14,755.600" 
се заменува со износот: „13,955.600", во позицијата 
882 06-2 За списанието „Идеи", износот: „3,688.900" 
се заменува со износот: „3,388.900", во позицијата 
884 06-2 XI Конгрес на ССМЈ, износот: „13,958.000" 
се заменува со износот: „12,958.000", во позицијата 
885 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузот, износот: „28,813.300" се заменува , со изно-
сот: „27,613.300", во позицијата 886 06-2 За ' весни-
кот „4 јул", износот: „8,973.000" се заменува со 
износот: „8,273.000", во позицијата 888 06-2 Финан-
сирање на програмата за работа на Претседателст-
вото, износот: „17,946.000" се заменува со износот: 
„15 946.000", во позицијата 889 06-2 Служба за пот-
рага, износот: „1,694.900" се заменува со износот: 
„1,494,900", во позицијата 891 06-2 Работи во врска 
со народната одбрана, износот: „1,655.020" се заме-
нува со износот: „1,455.020", во позицијата 892 06-2 
Средба на младината на Црвениот крст, износот: 
„997.000" се брише, во позицијата 893 06-2 Цента-
рот за обука на кадрите на Црвениот крст и на 
Црвениот полумесец од земјите во развој и од не-
врзаните земји, како и во тие земји, износот: 
„2,991.000" се заменува со износот: „2,791.000", во 
позицијата 894 06-2 Меѓународна хуманитарна по-
мош во случај на елементарни и други масовни 
несреќи, износот: „997.000" се заменува со износот: 
„897.000", во позицијата 895 06-2 Финансирање на 
програмата за работа на Лигата, износот: „2,991.600" 
се заменува со износот: „2,591.600", во позицијата 
896 06-2 Финансирање на програмата за работа на 
Сојузот, износот: „847.450" се заменува со износот: 
„747.450", во позицијата 897 06-2 Финансирање на 
програмата за работа на Сојузот, износот: „10,368. 
800" се заменува со износот: „9,568.800", во пози-
цијата 898 06-2 Изборна сојузна конференција во 
1982 година, износот: „1,495.500" се заменува со из-
носот: „1,195.500", во позицијата 899 06-2 Трошоци 
за меѓународни активности на подрачјето на ф и -
зичката култура на Југославија, износот: 
„127,616.000" се заменува со износот: „120.816.000", 
во позицшата 900 06-2 Вонредни програми на спор-
тските манифестации што се извршуваат само во 
1982 година, износот: „30,508.200" се заменува со 
износот: „28,908.200", во позицијата 901 06-2 За ме-
ѓународни активности во областа на техничката 
култура на Југославија, износот: „10,229.220" се за-
менува со износот: „9,629.220". во позицијата 902 
06-2 За противпожарна заштита, износот: „1,111.655" 
се заменува со износот: „1,011.655", во ставката Вк-
упно основна намена 06-2. износот: „748,947.000" се 
заменува со износот: „696,903.000", а во ставката 
Вкупно раздел 42 (позиции 859 до 902) износот: 
„748,947.000" се заменува со износот: „696,903.000". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на СФРЈ". 
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912. 

Врз основа на член 315 'точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година. 

П бр. 246 
30 декември 1982 година 

Белград д 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1983 година ги содржи: 
1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од 151.280,800.000 динари; 
2) вкупните расходи со средствата на те куштата буџетска резерва и со износот што се 

издвојува во постојана буџетска резерва на федерацијата — во износ од 245.323,100.000 динари; 
3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи 

на федерацијата од 94.042,300.000 динари; 
4) придонесите на републиките и автономните покраини — во вкупен износ од 94.042,300.000 

динари. 

Член 2 
Во п о с т а н а т а буџетска резерва на федерацијата се и з д в о ј у в а 128,185.000 динари од изворните 

приходи на федерацијата за 1983 година. 

Член 3 
Приходите по вицовите, формите и потело рмите и расходите по основните намени се утврду-

ваат во Билансот на приходите и расходите на Буцетот на федерацијата за 1983 година во следните 
износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

Класисвикационен 
број 

на фор- на пот-
мата на форма-
прихо- та на 
дите прихо-

дите 

I. ПРИХОДИ 

И з н о с 

1 

на потформата на формата на 
на приходите приходите 

03-1 
03-1-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и на надо-
мести за вршење на услуги 

Данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет 

Вкупно вид ОЗ 

1 Об Л 85.700.000 
106.185,700.000 

106.185,700.000 * 
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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 

210,000.000 

142,000.000 

19,900.000 

371,900.000 

100.000 
Вкупно вид 05 372,000.000 

Вид 06. Царина и посебни давачки 

06-1 , Царина 

06-2 Посебни увозни давачки и такси 

06-2-2 Посебни давачки за израмнување на даночното 
оптоварување 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање 

06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински мага-
цини 

Вкупно вид 06 

13.317,000.000 

2.901,600.000 

4,000.000 

22.796,500.000 

16.222,600.000 

39.019,100.000 

07-2 

07-4 
07-2-1 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, при-
ходи од органите на управата и други приходи 

Приходи од органите на управата 
Приходи од сојузните органи и организации 
Други приходи 

3.953,000.000 

Вкупно вид 07 

3.953,000.000 

1.751,000.000 

5.704,000.000 

0 8 - 1 

0 8 - 1 - 1 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

Придонеси на републиките и автономните покра-
ини 

Придонес на Социјалистичка 
Херцеговина 

Република Босна и 

Македо-08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република 
нија 

08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Словенија 

08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Србија, 
без автономните покраини 

08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска 
08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора 

08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина 

08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 

12.195,500.000 

5.273,200.000 

14.755,400.000 

23.058,300.000 
25.215,500.000 
2.013,400.000 

11.083,300 000 

447,700.000 

94.042,300.000 

Вкупно вид 08 94.042,300.000 

Вкупни приходи за распоред (вид 01 до 08) 245.323,100.000 
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Класификационен 
број 

расно- распо-
р е д а редна 
група подгрупа 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

И з н о с 

распоредна 
подгрупа 

распоредна 
група 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата 

Средства што работниците ги стекнуваат како доход 
на работната заедница 

01-1-1 Средства за лични доходи 7.125,575.000 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 199,963.000 

Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите и делегатите 417,195.000 

01-3-2 Други посебни намени - 3.659,221.000 

01-3-3 Средства за општи општествени потреби 4.421,059.000 

01-3-4 Текушто финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви 984.341.000 
Нестопански инвестиции и средства за опрема 

01-1 

01-2 

01-3 

01-4 

7.325,538.000 

585,510.000 
9.481,816.000 

1.020,000.000 

Вкупно основна намена 01 18.412,864.000 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 

02-1-1 Средства за Југословенска народна армија во те-
куштата година 

02-1-2 Средства за покривање на расходите врзани за 
вршење на услуги на корисници надвор од ЈНА 

150.581.200.000; 

1.900,000.000 

Вкупно основна намена 02 

150.581,200.000 

152.481,200.000 

Основна намена 01. Траисферни средства на други 
општествено-политички заедници 

04-2 Дополнителни средства 

04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републики-
те и автономиите покраини 24.268,707.000 

Вкупно основна намена 04 

24.268,707.000 

24.268,707.000 

05-9 
05-11 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

За боречко-инвалидска заштита 
За пензиско и инвалидско осигурување 

Вкупно основна намена 05 

32.566,149.000 
12.552,111.000 
45.118,260.000 

0 6 - 2 

06-11 

Основна намена 06. Други општи општествени по-
треби 

На општествено-политички организации 

Надомест на Службата на општественото книговод-
ство 
Вкупно основна намена 06 

734,973.000 

197,906.000 

932,879.000 
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Основна намена 07. Средства за резерви на феде-
рацијата 

07-1 Издвојување во постојана буџетска резерва 128Д85.000 
07-2 Текушта буџетска резерва 155,133.000 

08-4 
08-4-2 

Вкупно основна намена 07 283,318.000 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

Обрвски по кредити 
Други обврски од поранешни години 3.825,872.000 

3.825,872.000 

Вкупно основна намена 08 3.825,872.000 
Вкупно распоредени и нараспоредени приходи 249.323,100.000 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 1 
Расходите во износ од 245,323,100.000 динари, што се искажани по основните камени во Б и -

лансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година, се распоредуваат по 
носителите, корисниците и по поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1983 
година 

Распо-
Број на редна И з н о с 
позици- група Основна и поблиска -намена 
јата или под- Позиција Основна 

група намена 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СФРЈ 

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

1 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 63,777.000 
2 01-2 Средства за материјални трошоци 902.000 
3 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 10,979.000 
4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 588.000 
5 01-3-2 Патни трошоци 1,500.000 
6 01-3-2 Канцелариски материјал 1,500.000 
7 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 1,200.000 

8 01-3-2 Трошоци за репрезентација 700.000 

9 01-3-2 Патувања и посети 11,838.000 

10 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 55.000 

11 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија и пе-
*гат 600.000 

12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 10,201.000 
13 01-3-2 Трошоци за услуги , 40.000 
14 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 750.000 
15 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 80.000 
16 01-3-2 Дополнение на опремата и инвентарот 550.000 
17 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на устав-ниот поредок 100.000 
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1 2 3 4 5 

18 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 80.000 
V Вкупно основна намена 01 105,440.000 

Вкупно Глава 1 105,440.000 

Глава 2. Служба за репрезентативни об-
јекти на Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

19 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22,896.000 -

20 01-2 Средства за материјални трошоци 13,000.000 

21 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 80.000 
22 01-3-2 Дополнение на инвентарот 493.000 
23 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и инвентарот 3,000.000 ' 

24 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 439.000 

25 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време 2,000.000 

26 01-3-2 Надомест за работа на надоврешни соработници 800.000 

27 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на специјал-
ниот воз 

Вкупно основна намена 01 

14,423.000 

57,131.000 

Вкупно Глава 2 57,131.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27) 162,571.000 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 

Глава 1. Собрание на СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

28' 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 224,970.000 

29 01-2 Средства за материјални трошоци 2,600.000 

30 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 229,016.000 

31 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 7,548.000 
32 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 7,914.000 
33 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 1,700.000 
34 01-3-2 Трошоци за работа на делегати и собраниски тела 35,246.000 
35 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 274.000 
36 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и списа-

нија 1,350.000 
37 
38 

01-3-2 
01-3-2 

Издавање на стенографски белешки 
Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, 
информации, билтени и други собраниски матери-
јали 

1,681.000 

3,300.000 

39 01-3-2 Трошоци на парламентарни делегации 6,600.000 ) 

40 01-3-2 Трошоци за репрезентација 770.000 

41 01-3-2 Набавка на облека и обувки 901.000 

42 01-3-2 Членски влог за Интерпарламентарната унија 995.000 

43 01-3-2 Услуги извршени од други 880.000 

44 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 8,600.000 
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45 01-3-2 Трошоци на печатницата 7,200.000 
46 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација 3,200.000 
47 01-3-2 Партиципација за запазување на основните музеј-

ски поставки на Музејот на I и II заседание на 
АВНОЈ 1,980.000 

48 01-3-2 Изработка на теми, анализи и елаборати 110.000 
49 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија 

и друг потрошен материјал 15,221.000 
50 01-3-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведува-

њето на Законот за здружениот труд 340.000 
51 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади работници 

и на работнички деца на Југославија 400.000 
52 01-3-2 Уредување и наместување на станови за службени 

потреби 1,600.000 
53 01-3-2 Трошоци за спроведување на избор и отповик 250.000 
54 01-3-2 Прослава на 40-годишнината од II Заседание на 

АВНОЈ 5,000.000 

Вкупно основна намена 01 569,646.000 
Вкупно Глава 1 569,646.000 

Глава 2. Биро за претставки и поплаки 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

55 01-1-1 .Средства за лични доходи на работниците 14,683.000 
56 01-2 Средства за материјални трошоци 242.000 
57 01-3-2 Помош на странки 60.000 
58 01-3-2 Дополнение на опремата и инвентарот 

Вкупно основна намена 01 
55.000 

15,040.000 
Вкупно Глава 2. 15,040.000 

Глава 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

59 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 8,587.000 
60 01-2 Средства за материјални трошоци 195.000 
61 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 

Вкупно основна намена 01 

1,894.000 

10,676.000 
Вкупно Глава 3 10,676.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 61) 595,362.000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

62 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 23,480.000 
63 01-2 Средства за материјални трошоци 485.000 
64 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични прима-

ња на функционерите и на лица со посебен статус 45,806.000 
65 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 974.000 
бб 01-3-2 Патни трошоци во земјата 164.000 
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67 01-3-2 Патни трошоци во странство 
68 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
69 01-3-2 Претплата на информативни материјали и друго 
70 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
71 01-3-2 Надомест на трошоците на членовите на Советот 

на федерацијата за користење на дел од станот за 
вршење на службени работи 

72 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
73 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01 

40.000 
565.000 
500.000 

90.000 

555.000 
120.000 

60.000 

72,839.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 62 до 73) 72.839.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Глава 1. Сојузен извршен совет 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга- • 
ните на управата 

74 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 117,756.000 
75 01-2 Средства за материјални трошоци 2,683.000 
76 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 26.728.000 
77 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,338.000 
78 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 250.000 
79 01-3-2 Канцелариски материјал 225.000 
80 01-3-2 Претплати на печат, списанија и публикации 901.000 
81 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци на функционерите 2,253.000 
82 01-3-2- Патни и селидбени трошоци во земјата 3,000.000 
83 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската 

железница 3,200.000 
84 01-3-2 Патни трошоци во странство 19,446.000 
85 01-3-2 Потрошен материјал и инвентар 225.000 
86 01-3-2 Печатење и умножување на материјали за седници 9,012.000 
87 01-3-2 Набавка на опрема 13,519.000 
88 01-3-2 Средства за потребите на работата на Комисијата 

на СЕВ 2,253.000 
89 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3,000.000 
90 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 11,000.000 
91 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 563.000 

92 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот- економски совет 563.000 

93 01-3-2 Трошоци за техничките служби на Сојузниот извр-шен совет 300.000 
94 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет 

за прашања на општественото уредување 2,991.000 
95 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓуна-

родни односи 1,400.000 
96 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој 

и економска политика 3,000.000 
97 01-3-2 Трошоци за работа на Координационот одбор за чо-

вековата средина и просторното уредување и стан-
бените и комуналните работи 5,500.000 

98 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за одно-
си со верските заедници 500.000 
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99 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна 
енергија 770.000 

100 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со 1ШЕЅКО 5,633.000 

101 01-3-2 Југословенска помош на Меѓународната програма 
за развој на комуникациите при 1ШЕЅКО 2,080.000 

102 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународ-
на програма на геолошката корелација 1,085.000 

103 01-3-2 Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓуна-
родна хидролошка програма 3,000.000 

104 01-3-2 Членарини на меѓународни организации 24,280.000 
105 01-3-2 Стипендии 240.000 
106 01-3-2 Уредуваше и опремање на службени станови 1,900.000 
107 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 1,351.000 
108 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со Меѓународниот фонд на Организаци-
јата на Обединетите нации за помош на децата 
(ИШСЕЕ) 1,378.000 

109 01-3-2 Придонес на СФРЈ на 1ЈШСЕР 9,887.000 
НО 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 

соработка со ООН за исхрана и земјоделство 563.000 
111 01-3-2 Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обедине-

тите нации за исхрана и земјоделство (РАО) 26,708.000 
112 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија 

за заштита од загадување на морето и водите на 
внатрешните пловни патишта 360.000 

113 01-3-2 Трошоци за работа на Координационо^ одбор за 
наука и технологија, образование и култура и ф и -
зичка култура 1,000.000 

114 01-3-2 Трошоци за работа на Координациотаиот одбор за 
туризам 1,000.000 

115 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за 
имотни односи 500 000 

116 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за 
соработка со Светската здравствена организација 250.000 

117 01-3-2 Средства за работа на фондот на солидарноста со 
неврзаните земји и со земјите во развој 1,600.000 

118 01-3-3 Средства за работа на Меморијалниот центар ,Јо-
сип Броз Тито'4 47,000.000 

119 01-4 Нестопаноки инвестиции и средства на опрема 1.020,000.000 

Вкупно основна намена 01 1.382,191.000 
Вкупно Глава 1 1.382,191.000 

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

120 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
121 01-2 Средства за материјални трошоци 
122 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 
123 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
124 . 01-3-2 Набавка на службена облека 

Вкупно.основна намена 01 

3,240.000 
107.000 

22.000 
7.000 

18.000 

3,394,000 
Вкупно Глава 2 3,394.000 
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Глава 3. Служба за персонални работи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

125 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4Д 12.000 
126 01-2 Средства за материјални трошоци 186.000 

127 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите на располагање и на лицата со 
посебен статус 24,367.000 
Вкупно основна намена 01 
Вкупно Глава 3 

28,665.000 

28,665.000 

Глава 4. Служба на Сојузниот извршен со-
вет за одбранбени подготовки 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

128 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 

129 01-2 Средства за материјални трошоци 

130 01-3-2 Трошоци за надомести за унапредување и органи-
зација на работата 

131 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 4 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции ОД 74 до 131) 

10,428.000 

450.000 

40.000 

21,670.000 
32,588.000 
32,588.000 

1.446,838.000 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 
пите на управата 

Средства за работа на орга-

132 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 19,354.000 
1 0 1 - 2 Средства за материјални трошоци 1,070.000 
134 01-3-1 Средства за лични доходи и други личин примања 

на функционерите 11,804.000 
135 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 504.000 

01-3-2 Трошоци за постапка 250.000 
137 01-3-2 Издавање на Збирката на одлуки и мислења на Ус-тавниот суд на Југославија 647.000 

138 01-3-2 Патни трошоци во странство 1 1 70.000 
139 01-3-2 Дневници на возачи 60.000 
140 01-3-2 Паушал на возачите за ненормирано работно време 150.000 
141 01-3-2 Набавка на облека и обувки 15.000 
142 , 01-3-2 Набавка и дополнување на опрема 100.000 

143 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 
144 01-3-2 Трошоци за репрезентација 120.000 

145 01-3-2 Трошоци за одржување на меѓународни европски 
конференции на уставните судови 150.000 

146 01-3-2 Трошоци по повод обележувањето на 20-годишни-
на та од постоењето и работата на Уставниот суд на 
Југославија 500.000 
Вкупно основна намена 01 34,894.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 132 до 146) 34,894.000 
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- РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

147 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 20,833.000 
148 01-2 Средства за материјални трошоци 2,950.000 
149 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

»а фу нкц ионерите 10,219.000 
150 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 336.000 
151 01-3-2 Издавање на Збирката на судски одлуки 400.000 
152 01-3-2 Патни трошоци во земјата 150.000 
153 01-3-2 П атам трошоци во странство 165.000 
154 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народно-

стите 22.000 
155 01-3-2 Трошоци за судска постапка 28.000 
156 01-3-2 Набавка и дополнување на опрема 200.000 
157 01-3-2 Текушта одржување на зградата и инвентарот 139.000 
158 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 135.000 
159 01-3-2 Трошоци за репрезентација 100.000 
160 01-3-2 Награди и надомести на судиите-поротници 34.000 
161 01-3-3 Работа во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
50.000 

35,761.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 147 до 161) 35,761.000 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

* 

162 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 8,698.000 
163 01-2 Средства за материјални трошоци 620.000 
164 01-3-2 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 5,987.000 
165 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 744.000 
166 01-3-2 Палени трошоци во странство 62.000 
167 01-3-2 Преведување на судски списи од странски и на ст-

рански јазици 50.000 
168 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на 

општествените односи и појави 33.000 
169 01-3-2 Патни трошоци во земјата 100.000 

170 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 293.000 

171 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 
172 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
20.000 

16,647.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 162 до 172) 16,647.000 

- РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

173 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5,951.000 
174 * 01-2 Средства за материјални трошоци 385.000 
175 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите* 2,225.000 

^ V 
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176 01-3-2 Трошоци за процесна и извршна постапка и за -
стапуваше во земјата 30.000 

177 01-3-2 Трошоци за водеше на процеси во странство и пат-
ни трошоци 358.000 

178 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 20.000 
179 01-3-2 Трошоци за репрезентација 5.000 
180 01-3-2 Трошоци за состаноци 170.000 
181 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
10.000 

9,154.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 173 до 181) 9,154.000 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

182 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4,732.000 
183 01-2 Средства за материјални трошоци 609.000 
184 01-3-1 Средства за лични доходи и други личат примања 

на функционерите ^ 2,251.000 
18г 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 84.000 
186 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари 40.000 
187 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 
188 01-3-2 Набавка на спрема 50.000 
189 01-3-2 Трошоци за репрезентација 33.000 
190 , 01-3-3 ' Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
20.000 

7,829.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 182 до 190) 7,829.000 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
лите на управата 

191 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 10,060.000 
192 01-2 Средства за материјални трошоци 326.000 
193 01-3-2 Патни трошоци во земјата 26.000 
194 01-3-2 Трошоци за работа на повремените членови на со-

ветот 33.000 
195 01-3-2 Набавка на опрема 

Вкупно основна намена 01. 
10.000 

10,455.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 191 до 195) 10,455.000 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
ДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

196 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 614,416.000 
197 01-2 Средства за материјални трошоци 78,862.000 
198 01-3-1 Средства за лични доходи и други ЛИЧНЈ1 примања 

на функционерите 34,540.000 
199 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 1,300.000 
200 01-3-2 Трошоци за репрезентација 1,600.000 
201 01-3-2 Трошоци за делегации 

Ј 

, 16,899.000 

* 4 
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1 2 3 4 

202 01-3-2 Трошоци за разграничување во соседните земји и 
на Комисијата за кодификациј а на меѓународното 
право 3,146.000 

203 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци на групата 
на неврзаните земји 4,810.000 

204 01-3-2 Трошоци за учество на домашна делегација на 
Конференцијата за европска безбедност и соработка 1,521.000 

205 01-3-2 Експлоатација на опремата за радиоврска 15,772.000 
206 01-3-2 Трошоци за привремено сместување 7,886.000 
207 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 2,028.000 
208 01-3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 2,800.000 
209 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 175,135.000 
210 01-3-2 За потребите на документацијата 10,139.000 
211 01-3-2 Дополнување и замена на опремата 4,985.000 
212 01-3-2 Научноистражувачки работи, студии и анализи 45,064.000 
213 01-3-2 Стручна обука на кадри за службата за зрски 498.000 * 
214 01-3-3 Лични и материјални расходи на дипломатските и конзуларните претставништва во странство 2.744,391.000 . 
215 01-3-3 Обврски по ануитет за купени Згради на кредит 

за потребите на дипломатските и конзуларните 
претставништва во странство 85,622.000 

216 01-3-3 Замена на патни исправи на југословенски граѓани 
во странство 3,000.000 

217 01-3-3 Физичко и техничко обезбедување 2.816.000 
218 01-3-3 За информативна дејност меѓу југословенските гра-ѓани на работа и престој во странство 7,886.000 

219 01-3-3 Трошоци за репрезентација и депортација на југо-
словенски граѓани од странство 3,245.000 

220 01-3-3 Изработка на публикации и документи за надво-
решната политика 3,380.000 

221 01-3-3 Разна помош во согласност со принципите на ме-
ѓународната солидарност 2,816 000 

222 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 2,456.000 
223 01-3-3 Стручно образование на кадрите 6,000.000 
224 01-3-3 Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните сили ва ООН на Блискиот Исток 5,227.000 

225 01-3-3 Трошоци за финансирање на Центарот за страте-
шки истражувања 30,000.000 : 

226 01-3-3 Трошоци за одржавање на VI Заседание на кон-
ференцијата на ОН за трговија и развој (1ШСТАБ) 100,000.000 
Вкупно основна намена 01 4.018,240.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 196 до 226) 4.018,240.000 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН 
РОДНА ОДБРАНА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-

Основна намена 02 — Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита 

227 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 

228 02-1-2 Средства за покривање на расходите за вршење на 
услуги на корисниците надвор од Југословенската 
народна армија 

Вкупно .основна намена 02 

150.581,200.000 

1.900,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 227 до 228) 
152.481.200 ООО 

152.481,200.000 
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РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ 

Средства за работа на орга-Основна намена 01 
госте на управата 

229 01-1-1 Средства за лички доходи на работниците 1.196,?34.000 
230 01-2 Средства за материјални трошоци 109,670.000 
231 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 952.000 
232 01-3-2 За определени потреби 1.124,316.000 
233 01-3-2 Набавка на облека и обувки 21,934.000 
234 01-3-2 Школување на кадри 13,160.000 
235 01-3-2 Здравствена превентива за осигурава^ на работ-

ниците и еднократна помош според член 37 од За-
конот за вршење на внатрешните работи од над-
лежност на сојузните органи на управата 1,200.000 

236 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите 10,139.000 
237 01-3-2 Службени трошоци и отпремнина 8,225.000 
238 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 12,300.000 
239 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други ра-

боти 1,900.000 
240 01-3-2 Трошоци за Центарот за образование на работници 3,000.000 
241 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-ме и ноќна работа 2,000.000 
242 01-3-2 Обврски според член 43 од Законот за вршење на 

внатрешните работат од надлежноста на сојузните 
органи на управата 25,000.000 

243 01-3-3 Надомест на личните доходи и на другите расходи 
на работниците за обезбедување на вработените во 
дипломатските и конзуларните претставништва 76,215.000 

244 01-3-3 Трошоци за транзитно-прифатниот центар за бегал-
ци 2,400.000 

245 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 19,000.000 
246 01-3-3 Средства за работа на Иститутот за безбедност н 

општествена самозаштита г 56,330.000 
217 01-3-3 Средсва за трошоците на Институтот за безбедност 

и општествена самозаштита во врска со давањето 
услуги на странски служби и на трети лица во зем-
јата 35,000.000 

248 01-3-3 Опрема за бригадата на милицијата 74,000.000 
Вкупно основна намена 01 2.793,475.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 229 до 248) 2.793,475.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

249 01-1-1 Средтва за лични доходи на работниците 
250 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните 

органи и организации 

251 01-2 Средства за материјални трошоци 
252 • 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 

253 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 

254 01-3-2 Патни трошоци во странство 

89,069.000 

199,963.000 
4,000.000 

1,090.000 

\ 220.000 

\ 1,595.000 
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1 2 3 4 5 

255 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме 850.000 

256 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 300.000 
257 01-3-2 Набавка и дополнуваше на опрема 400.000 
258 01-3-2 За определени потреби 789.000 
259 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во 

органите на федерацијата 995.000 
260 01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки 

проекции и научни студии 16,500.000 
261 01-3-3 Надомест за национал из иран имот во земјата 3,000.000 
262 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на општествено-

то книговодство 12,000.000 
263 01-3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија 40.000 
2С4 01-3-3 Трошоци на Комисијата за ровалоризација на ос-

новните средства 30.000 
265 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
54.000 

330,895.000 

Основна намена 04 — Трансферни средства за дру-
ги отнтествено-политички заедници 

266 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Републи-
ка Босна и Херцеговина 7.009,596.000 

267 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Репуб-
лика. Македонија 3.194,928000 

268 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Републи-
ка Црна Гора 2.636,172.000 

269 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово 9.750.411.000 

270 04-2 Посебни дополнителни средства за Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово 
Вкупно основна намена 04 

1.677,600.000 
24.268,707.000 

Основна намена 05 — Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

271 05-9 Дополнителни наменски средства за Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна 
Гора за покритие на дефицитот во Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување 833.700.000 

272 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воени лица во 
смисла на одредбите од Законот за обврските на фе-
дерацијата за пензиите на борците 2.516.400.000 

273 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 1.990.800.000 
274 05-9 Дополнителни средства за исплата на воените пен-

зии 
Вкупно основна намена 05 

7.211,211.000 
12.552,111.000 

Основна намена 06 — Други општо општествени по-
треби 

275 06-11 Надомест за покритие на трошоците на Службата 
за општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, работите на контролата и информативно-
-аналитичките работи 
Вкупно основна намен 06 

197,906.000 
197,906.000 

* Основна намена 07 — Средства за резервите на фе-
дерацијата 

276 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федераци-
јата 128.185 000 

277 07-2 Текушта буџетска резерва 
Вкупно основна намена 07 

155.133.000 
283.318.000 

1 
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Основна намена 08 — Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за 
федерацијата 

278 08-4-2 Обврски по странски заеми и за национализира« 
странски имот 

279 08-4-2 За отплата на кредити за земјоделските вишоци ко-
ристени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 
и на Сојузниот буџет за 1966 година 

280 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за отплата на 
странскиот заем во хидроенергетскиот систем 
„Ибар-Лепенац" 

281 08-4-2 Отплата на кредитот на Народната банка на Југо-
славија во врска со постојаните сојузни стоковни 
резерви за 1977 година 

282 08-4-2 Средства за исплата на курсните разлики од пора-
нешните години 

283 08-4-2 Отплата на кредитот одобрен за извршување на 
програмата на постојаните сојузни стоковни резерви 
во 1978 година 

284 08-4-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за 
сообраќајниците за територијата на СР Црна Гора 

285 08-4-2 Придонес за Меѓународното здружение за развој 
ША 

286 08-4-2 Членски влог за Интер-американската банка 
287 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за 

развој 
288 08-4-2 Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капи-

талот на Меѓународната банка 
289 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународна-

та банка 
290 08-4-2 III пополнување на средствата на Африканскиот 

фонд за развој 
291 08-4-2 Членски влог на СФРЈ за заедничкиот фонд за 

примарни производи 
Вкупно основна намена 08 

Вкупно глава 1 

51,100.000 

230,000.000 

235,600.000 

453,600.000 

588,072.000 

517,500.000 

217,200.000 

200,800.000 
292,000.000 

83,100.000 

127,800.000 

581,400.000 

217,200.000 

30,500.000 
3.825,872.000 

41.458,809.000 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

292 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 64,255.000 
293 01-2 Средства за материјални трошоци 3,300.000 
294 01-3-2 Надомести за работа на хонорарни соработници во 

девизните инспекторати на републиките 30.000 
295 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во земјата 4,200.000 
296 01.-3-2 Закуп и одржување на деловните простории 3,000.000 
297 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,231.000 
298 01-3-2 Набавка на опрема 60.000 
299 01-3-2 Трошоци за репрезентација 6.000 
300 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 110.000 Вкупно основна намена 01 

Вкупно глава 2 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 249 до ЗОО) 

76,192.000 

76,192.000 
41.535,001.000 

301 
302 

0 1 - 1 - 1 
01-2 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАД-
ВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

72,610.000 
5,858.000 

I 
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303 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 755.000 

304 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 84.000 
305 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време на дактилографи по норма, на хонорарни со-
работници, стручни комисии и на работни групи 112.000 

306 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрас-
ци за спроведување на надворешнотрговскиот и 
девизниот режим 112.000 

307 01-3-2 Научна и информационо-документациона и совето-
давна работа на одделни институции , 135.000 

308 01-3-2 Трошоци за странски и домашни делегации 2,475.000 
309 01-3-2 Надомести за преведување од странски јазици на 

разни стручни материјали и на странски публика-
ции 44.000 

310 01-3-2 Набавка на облека и обувки 22.000 
311 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 21,815.000 
312 01-3-2 Трошоци за програми за усовршување на работни-

ците 100.000 
313 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 169.000 

Вкупно основна намена 01 104,291.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 301 до 313) 104,291.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР 
И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

314 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 42.780.000 
315 01-2 Средства за материјални трошоци 3,900.000 
316 01-3-1 Средства за лични, доходи и други лични примања 

на функционерите 663.000 
317 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 300.000 
318 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 210.000 
319 01-3-2 Патни трошоци во странство 320.000 
320 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 300.000 
321 01-3-2 Патни трошоци во земјата 800.000 
322 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 50.000 
323 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 4,328.000 
324 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата за стопанските движења 4,500.000 
325 01-3-2 Трошоци за печатење на бонови за купување на 

бензин и на дизел гориво 52,778.000 
326 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 80.000 

Вкупно основна намена 01 111.009.000 

Вкупно Глава 1 111,009.000 

327 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниицте 49,658.000 

25 
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328 01-2 Средства за материјални трошоци 2,800.000 
329 01-3-2 Надомести за продолжена работа и за работа во де-

нови на државните празници 300.000 
330 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
331 01-3-2 4 Надомести за вештачење и експертизи 760.000 
332 01-3-2 Надомести на овластените организации и на струч-ните лица за вршење контрола на квалитетот на 

производите што се увезуваат 1,350.000 
333 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 850.000 
334 01-3-2 Закупи 1,300.000 
335 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 
336 01-3-2 Набавка на опрема 380.000 
337 01-3-2 Набавка ва стручни публикации 450.000 
338 01-3-2 Патни трошоци на пазарни инспектори во земјата 3,373.000 
339 01-3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 
340 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 200.000 
341 01-3-2 Набавка на службена облека и обувки 500.000 

Вкупно основна намена 01 62,003.000 
Вкупно Глава 2 62,003.000 

342 
343 
344 
345 
346 

»347 

348 
349 

350 
351 

Глава 3. Сојузна дирекција з а р е з е р в и н а 
индустриски производи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

01-1-1 Средства за лични доходи на рабошиицте 
01-2 Средства за материјални трошоци 
01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 
01-3-2 Трошоци за репрезентација 
01-3-2 Студии, анализи и списанија 
01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка 

на опрема 
01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
01-3-2 Надомест за работа подолга од полното 

време 
01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
01-3-4 За определени потреби 

Вкупно основна намена 01 

работно 

33,276.000 
4,300.000 
1,300.000 

21.000 
100.000 

1,000.000 

320.000 

200.000 
115.000 

235,286.000 

275,918.000 
Вкупно Глава 3 275,918.000 

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на 
прехранбени производи 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

352 01-1-1 Средства за лични доходи на работниицте 32,038.000 
35Л 01-2 Средства за материјални трошоци 2,600.000 
354 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 59.000 
355 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 1,100.000 
356 01-3-2 Трошоци за репрезентација 15.000 
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357 01-3-2 Трошоци за одржување и набавка на опрема 900.000 
358 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното- равотно 

време 150.000 
359 01-3-2 Студии, анализи и списанија 500.000 
360 01-3-3 Работи во вредеа со народната одбрана 70.000 
361 01-3-4 Средства за определени потреби 

Вкупно основна намена 01 
740,055.000 

786,487.000 

Вкупно Глава 4 786,487.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 314 до 361) 1,235.417.000 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗ-
НАТА УПРАВА « 

Глава 1. Секретаријат 
Освоена намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

362 01-1-1 Средства за лични доходи на рабогпгодецте 25,336 ООО 
363 01-2 Средства за материјални трошоци 1,392.000 

364 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 777.000 

365 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 252.000 

368 01-3-2 Трошоци за екстрадиција 1,352.000 

367 01-3-2 Пахшс трошоци во странство 200.000 

368 01-3-2 Преведувале од странски јазици ва замолници и 
документи 20.000 

369 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци 56.000 
370 01-3-2 Трошоци во врска со изработка на прописи 259.000 
371 
1 

01-3-2 Надомести според член 294 од Законот за основите 
на системот на државната управа 60.000 

372 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународни состано-
ци и други потфати 100.000 

373 01-3-3 Работи во враќа со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

28.000 

29,832.000 
Вкупно Глава 1 29,832.000 

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

374 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 8.665.000 
375 01-2 Средства за материјални трошоци 282.000 
376 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 84.000 
377 01-3-2 Патни трошоци во странство 30.000 
378 01-3-2 Набавка на стручна литература 6.000 
379 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на 

сој Јоните органи и сојузните организации 50.000 
380 01-3-2 Трошоци за издавање Билтен ѓта Заводот 6.000 
381 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 10.000 
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382 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 
Вкупно основна намена 01 

157.000 
9,290.000 

Вкупно Глава 2 9,290.000 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 

383 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 22,691.000 с 

384 01-2 Средства за материјални трошоци 2,468.000 
885 01-3-2 Надомести за надоврешни соработници 40.000 
386 01-3-2 Патни трошоци во странство 20.000 
387 
388 

01-3-2 
01-3-2 

Набавка на стручна литература 
Материјални трошоци во врска со издавањето и чу-
вањето на документационен и информационен ма-
теријал 

300.000 

200,000 
389 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 1,341.000 
390 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на информаци-

ониот систем 200.000 V ' V. " $ -

391 01-3-2 Набавка на опрема ; 8,219.000 чГ"Л ) ' *' 
392 01-3-2 Специј ализации — стручно усовршување во ст-

ранство 1 'Т"! 

Вкупно основна намена 01 

100.000 

ЗВДТМОО 
Вкупно Глава 3 35,579.000 

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

393 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право 4,547:000 

394' 01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање ус-
луги на работниците во сојузните органи 901.000 

395 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа 
на Музејот на револуцијата на народите и народ*. 
поетите на Југославија ! 17,855.000 

< 

396 01-3-2 Средства за наградата АВНОЈ 3,566.000 

397 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност 
„МОША ПИЈАДЕ" 2.253.000 

393 01-3-2 Средства за работа на комисијата по предметите со 
пикот на Јосип Броз Тито 169.000 

399 01-3-2 Средства за обележување на животниот пат и де-
лото на Џемал Биедиќ 1,000.000 

400 01-3-2 Награда „Едвард Кардељ" 

Вкупно основна намена 01 

1,500.000 

31,791.000 

Вкупно Глава 4 31,791.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 362 — 400) 106,492.000 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН- -
ФОРМАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

401 01-1-1 Средства за лмчпи доходи на ргботниците 49,929.000 
402 01-2 Средства за материјални трошоци 1,838.000 
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403 

404 
405 
406 

407 
408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 
415 
416 

417 
418 

т 

420 

421 

422 

423 

424 

01-3-1 

01-3-2 
01-3-3 
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 

01-3-3 

01-3-3 

Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 
Претплата за печат, списанија и публикации 
Трошоци за престој на странски госта и публициста 
Државни посети на странски новинари во придруж-
ба 

Школување на новинар од неврзаните земји 
Издавање на билтени и трошоци за одружу^ање на 
конференции за печат и издавачката дејност врзана 
за работата на Сојузниот извршен совет 

Извршување на програмата на меѓународните врс-
ки на Сојузот на новинарите на Југославија 

Трошоци за соработка на мултилатерален план во 
областа на информирањето меѓу неврзаните земји 
во развој 

Дополнение и замена на опрема 
Издавачка дејност, актуелни пишувани информа-
ции, откуп на изданија за Југославија на странски 
јазици, информативно-документарни филмови, фо-
тснинформацин, изложби, посебни акции, операти-
вен фонд при Секретаријатот и трошоци за транс-
порт на информативно-ирапагандниогг материјал 

публикации наменети за Откуп па периодични 
странство 
Радаопрограма за странство 

Вадиоемиаии и репортажи и ТВ стории: за странство 
Новѕшсосо-агенцисни услуги 

Трошоци за изработка на Филмски новости 
Информативнонгирсшагандаа и културно-ѕабавна 
дејност наменета за нашите работници и иселеници 
во странство 

Информирање на странската јавност цреву радио и 
телевизија 
Меѓународен прес-центар во Белград 

Работи во врска со народната одбрана 
Општонародна одбрана и општествена самозаштита 
во системот на јавното информирање 

Редовни трошоци за одржување на Службата за 
одбранбени подготовки на Радио Југославија 

Редовни трошоци за одржување на Службата за од-
бранбени подготовки на Новинската агенција 
ТАНЈУГ 
Вкупно основна намена 01 

787.000 
1,300.000 
4.300.000 

1,315.000 
5,538.000 

3,300.000 

1,430.000 

220.000 
79.000 

29,532.000 

48.300.000 
114,400.000 

1,640.000 
198,317.000 
23,900.000 

17,900.000 

14,200.000 
9,033.000 

11,500.000 

15,000.000 

5,800.000 

1,600.000 

561,158.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 401 до 424) 561,158.000 

425 
426 
427 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 2 

01-3-1 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА И ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 

46.069.000 
2,229.000 

777.000 
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428 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 800.000 
429 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 
430 01-3-2 Надомести за работа на членовите на комисии и на 

соработниците 110.000 
431 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 300.000 
432 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 33,968.000 
433 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно време 100.000 
434 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа 

на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 350.000 
435 01-3-2 Изработка на стручни анализи 220.000 
436 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 275.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 425 и 436) 

86,198.000 

86,198.000 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

437 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 110,352.000 
438 01-2 Средства за материјални трошоци 3,900.000 
439 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните 

станици 14,000.000 
440 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 825.000 
441 01-3-2 Придонес за светската програма за храната ТУЕР 8,695.000 
442 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопан-ството 900.000 

443 01-3-2 Надомести за работа на членовите на посебните ко-
мисии 360.000 

444 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 
растенијата 150.000 

445 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на 
добитокот 65.000 

446 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа 
на ветеринарството и заштита на растенијата 200.000 

447 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земојделство-
то и шумарството 2,000.000 

448 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 500.000 
449 01-3-2 За одржување на семинари, курсеви и подготвува-ње на прописи од областа на ветеринарството и 

заштита на растенијата 1,900.000 

450 01-3-2 Надомести на надворешните соработници во областа 
на заштита на растенијата на граничните премини 300.000 

451 01-3-2 За следење на движењето на карантинските боле-
сти и на штетниците во областа на заштита на рас-
тенијата 900.000 

452 01-3-2 Членарини за меѓународни организации 4,616.000 
453 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време во областа на ветеринарството на граничните 
премини . 200.000 

454 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 
време во областа на заштита на растенијата на гра-
ничните премини 300.000 

455 01-3-2 Признавање на новосоздадени сорти и одобрување 
да се воведе во прои'водството семе на посадочен 
материјал 3.200.000 

456 01-3-2 Надомест на надворешни соработници за вршење 
на ветеринарска контрола на границата 400.000 

I 
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457 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и тех-
ники во земјоделството и шумарството во соглас-
ност со политиката на економскиот развој во 1983 
година 

458 01-3-2 Обработување и печатење на упатство за спроведу-
вање на прописите и мерките од надлежноста на 
федерацијата 

459 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, симпо-
зиуми и конгреси заради унапредување на земјо-
делството 

460 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на соработ-
ката со земјите со кои постојат меѓудржавни коми-
тети и комисии, а посебно со земјите во развој 

461 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 
462 01-3-2 Трошоци за утврдување на однесувањето на актив-

, ни супстанци на пестицид ите 
463 01-3-2 Трошоци за работа на комисиите на работните тела 

на Комитетот 
464 01-3-2 Дијагностика на вирусните заболувања 
465 01-3-2 Доработка на интегралните мерки за заштита на 

растенијата и воведување на непестицидни мерки 
за спречување на растителните болести и штетни-
ците 

466 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
467 01-3-2 Учество во изработката на иницијативната програ-

ма за утврдување на причините и за преземање на 
мерки за санација на масовното сушење на поважни 
видови дрвја 

468 01-3-2 Надомести за работа коќе и во деновите на држав-
ните празници во областа на ветеринарството на 
граничните премини 

400 01-3-2 Надомест за работа коке и во деновите на држав-
ните празници во областа на заштита на растенија-
та на граничните премини 

470 01-3-2 Придонес на меѓународниот фонд за развој на зем-
јоделството и ИФАД 

471 01-3-2 Учество во изработката на публикацијата „Произ-
водството и аграрна политика" — книга И 

472 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство за аграрна политика 

473 01-3-2 Трошоци за финансирање на подготовките за одр-
жување на XXV заседание на Мешовитата комиси-
ја за подготовка на спогодбата за рибарство во во-
дите на Дунав во Југославија 

474 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

2,500.000 

1,300.000 

1,700.000 

786.000 
672.000 

500.000 

500.000 
400.000 

1,000.000 
398.000 

500.000 

428.000 

393.000 

7,560.000 

200.000 

1,500.000 

1,000.000 

900.000 
176,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 437 до 477) 176,000.000 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

475 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 48,565.000 
476 01-2 Средства за материјални трошоци 2,700.000 
477 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични доходи на 

работниците 751.000 
478 01-3-2 Изработка на технички прописи 600.000 
479 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 700.000 
480 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,500.000 
481 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисијата 250.000 

4 
I 
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482 01-3-2 Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 
483 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 
484 01-3-2 Членарини на меѓународните организации 
485 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегиста-

рот врз работите од интерес за федерацијата 
486 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
487 01-3-2 Средства за определени потреби 
488 01-3-2 Трошоци за седниците на Комитетот 
489 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување 

на југословенските граѓани привремено вработени 
во Секретаријатот на Дунавската комисија 

490 01-3-2 Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел-
град-Тирана и обратно 

491 01-3-2 Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел-
град-Малта и обратно 

492 01-3-2 Надомест за работата на аеродромите за потребите 
на безбедноста на воздушниот сообраќај 

493 01-3-2 Средства за редовното заседание на Постојаната 
комисија на СЕВ 

494 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во поморскиот сооб-
раќај 

495 01-3-3 За безбедноста на плавидбата во речниот сообраќај 
496 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
497 01-3-3 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата 
498 01-3-3 Средства за покритие на обврските за повластено 

возење во патничкиот сообраќај 
Вкупно основна намена 01 

900.000 
100.000 

12,948.000 

2,702.000 
600.000 
685.000 
350.000 

400.000 

16,000.000 

16,500.000 

12,400.000 

2,000.000 

100,000.000 
105,030.000 

500.000 

26,000.000 

139^900:000 
492,080:000 

Вкупно Глава 1 492,080.000 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на 
летањето 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на удравата т 

499 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
500 01-2 Средства за материјални трошоци 
зо1 01-3-2 Трошоци за погон 
502 01-3-2 Закупи 
503 01-3-2 Трошоци за користење на авионите 

504 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во денови на држав-
ните празници и за продолжена работа 

505 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 
506 01-3-2 Трошоци за користење на возила 
507 01-3-2 Трошоци за осигурување 
508 01-3-2 Патни трошоци во земјата 
509 01-3-2 Трошоци на печатницата 
510 01-3-2 Набавка на облека и обувки 
511 01-3-2 Трошоци на банкарската провизија 
512 01-3-2 Патни трошоци во странство 
513 01-3-2 Членарини на меѓународните и на други органи-зации 

639,442.000 
5,500.000 

90,900.000 
2,300.000 

18,000.000 

19,000.000 
170.000 

13,000.000 
8,420.000 

11,000.000 
800.000 

3,000.000 
2,500.000 

900.000 

279.000 

4 I 
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514 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работата 1,700.000 
515 01-3-2 Дополнение на инвентарот 3,000.000 
516 01-3-2 Иоштенско-телеграфски и телефонски трошоци 40,000.000 
517 01-3-2 Чување и обезбедување на имотот 4,000.000 
518 01-3-2 Лекарски прегледи, контрола на летачите-техни-

чари и на возачите 2,800.000 
519 01-3-2 Набавка на учила и на учебници за обука 500.000 
520 01-3-2 Трошоци за репрезентација 50.000 
521 01-3-2 Трошоци, за реамбулација на воздухопловните 

карти 1,200.000 
522 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 2,500.000 
523 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 250.000 

Вкупно основна намена 01 Вкупно Глава 2 

871,211.000 

871,211.000 

Глава 3. Сојузна управа за радповрски 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

524 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 

525 01-2 Средства за материјални трошоци 

526 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време и ноќна работа 

527 01-3-2 Одржување на контролно-мерните центри 

528 01-3-2 Осигурување ва имотот 

529 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 

530 01-3-2 Трошоци за возниот парк 

531 01-3-2 Патни трошоци во земјата 

532 01-3-2 Патни трошоци во странство 

533 01-3-2 Набавака на облеки и обувки 

534 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати 
535 01-3-2 Информационо-документациона обработка на по-

датоци 

536 01-3-2 Трошоци на текуштото и инвестиционото одржува-
ње на 1/6 од деловниот простор во КМС Ри ека 

537 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
538 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

39,306.000 

1,200.000 

200.000 

600.000 

1,600.000 

300.000 

583.000 
600.000 

250.000 
35.000 

25.000 

532.000 

250.000 

750.000 

100.000 

46,331.000 
Вкупно Глава 3 46,331.000 

Глава 4: Сојузен воздухопловен инспекторат 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

539 01-1-1 Средства за лични Доходи на работниците 26,867.000 
540 01-2 Средства за материјални трошоци 3,000.000 
541 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили , ј 3,000.000 
542 01-3-2 Набавка на облека и обувки 300.000 
543 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 30,000 
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544 01 -3-2 Патни трошоци во странство 1,280.000 
545 01 -3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 50.000 
546 01 -3-2 Патни и селидбени трошоци 1,016.000 
547 01 -3-2 Набавака и дополнение на опрема 987.000 
548 01--3-2 Трошоци за преведување 40.000 
549 01--3-2 Трошоци за организирање на советувања 11.000 
550 01 -3-2 Трошоци за стручно образование 35.000 
551 01 -3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни-

те празници 50.000 
552 01--3-2 Трошоци за репрезентација 12.000 
553 01-3-2 Надомест за превоз на работниците на работа и од 

работа 173.000 
554 01--3-2 Членарини и котизации 150.000 
555 01--3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
20.000 

37,021.000 
Вкупно Глава 4 37,021.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 475 до 555) 1.446,643.000 

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

Глава 1. К о м и т е т 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

558 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 69,535.000 
557 01--2 Средства за материјални трошоци ! 1,200.000 
558 01--3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 778.000 
559 01--3-2 Патни трошоци во странство 2,330.000 
560 01--3-2 Патни трошоци во земјата 1,100.000 
531 01--3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на дома-

шните што ги придружуваат, трошоци во врска со 
состаноците и преговорите со дипломатски и други 
претставници х 1,000.000 

5 6 2 01--3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните 
стручни комисии 500.000 

5 6 3 01--3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 
и неговите тела за подготовка на здравството за 
општонародна одбрана 450.000 

5 0 4 01--3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекција-
та на трудот и на санитарната инспекција 165.000 

5 6 5 01--3-2 Членарина за меѓународни организации 61,490.000 
5 бб 01--3-2 Определени работи од областа на фармацевтската 

служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат со соодветни-
те стручни институции 500.000 

567 01--3-2 Набавка и дополнение на опрема 300.000 

568 01--3-2 Превод на материјали од странски јазици 110.000 
5 6 9 01--3-2 Набавка на стручна литература * 100.000 

570 01--3-2 Надомести на работниците со неполно работно 
време и на надворешните соработници 1,400.000 

571 01--3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време во врска со вршењето санитарен надзор на 
границата "ХсЈ 250.000 
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572 01-3-2 Закуп и одржување на деловните простории за 
граничен санитарен надзор 

573 01-3-2 Набавка на службена облека за граничните сани-
тарни инспектори 

574 01-3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на 
заразни болести 

575 01-3-2 Трошоци за анализа на лековите 
576 01-3-2 Трошоци во врска со вршењето санитарен надзор 

на границата 
577 01-3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 
578 01-3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 
579 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегал-ците 
580 01-3-2 Определени работи од областа на здравствената 

заштита од непосреден интерес за остварување на 
функцијата на федерацијата што ќе се договараат 
со Сојузниот завод за здравствена заштита 

581 01-3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓуна-
родните и меѓурепубличките води 

582 01-3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна гру-
па за координација на работата на сојузните ор-
гани врз реализацијата на одлукта на светската 
конференција на Меѓународната година на жените 
на ООН 

583 01-3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската 
здравствена организација / 

584 01-3-2 Трошоци за изработка на Југословенската фарма-
копеја 

585 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за задравст-
вената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба 

586 01-3-3 Финансирање на активноста спрема југословенски-
те работници на работа во странство 

587 01-3-3 Средства за првомајските награди 

588 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 

589 01-3-3 Придонес за Фондот на ОН за популациони актив-ности 

Вкупно основна намена 01 

1,000.000 

200.000 

3,500.000 
495.000 

1,900.000 
630.000 
150.000 

8,000.000 

18,000.000 

1,200.000 

1,100.000 

105.000 

1,300.000 

1,000.000 

8,043.000 

2,200.000 

200.000 

555.000 

Вкупно Глава 1 

1 9 0 7 3 6 ООО 

1 9 0 , 7 8 6 . 0 0 0 

Глава 2. Сојузно биро за работи на 
вработувањето 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

590 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 28,045.000 
591 01-2 Средства за материјални трошоци 2,900.000 
592 01-3-2 Материјални трошоци на постојаните југословен-

ско-странски комисии 513.000 
593 01-3-2 Надомест за одвоен здивот на социјалните работни-

ци во странство и трошоци за упатување на тие 
работници во странство 3.000.000 

594 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и из-
вештаи 400.000 

595 01-3-2 Службени патувања по земјата 1,350.000 
596 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,900.000 
597 01-3-2 Набавка на стручна литература 100.000 
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598 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југосло-
венските граѓани на привремена работа во стран-
ство 1,003.000 

599 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 
69.000 

39,280.000 
Вкупно Глава 2 , 39,280.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 556 до 599) 230,066.000 

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

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

600 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 10,078.000 ; 
601 01-2 Средства за материјални трошоци 429.000. 

* 

602 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 855.000 ^ 

603 01-3-2 Патни трошоци во странство 75.000 : - ^ 

604 01-3-2 Патни трошоци во земјата 148.000 
605 ' 01-3-2 Преведување на инвалидски и други исправи и 

материјали од странски јазици 20.000 
606 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 105.000 
607 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југосло-

венските борци 
Вкупно основна намена 01 

1,900.000 
13,610.000 

Основна намена 05 — Обврски во финансирането 
на општествените дејности 

еоз 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените 
пензии во смисла на одредбите од Законот за обвр-
ските на федерацијата за пензиите на борците 22.442,249.000 

609 05-11 Средства за инвалидски примања на воените ин-
валиди 7.550,500.000 

610 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инва-
лиди 1.055,700.000 

е и 05-11 Средства за бањско и климатско лекување 829,500.000 
612 05-11 Средства за боречки додаток 97,100.000 
613 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска спомени-

ца 1941" и на други одликувања 461,200.000 
614 05-11 Инвалидски примања на корисници во странство 79,900.000 
615 05-11 Трошоци за пренесување на исплатите и за еви-

денција за корисниците на основните права на ре-
публиката и покраината 
Вкупно основна намена 05 

50,000.000 
32.566,149.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 600 до 615) 32.579.759.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-
ДАВСТВО 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

616 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 19.366.000 
617 01-2 Средства за материјални трошоци 1,000.000 
618 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите 774.000 
619 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Коми-

тетот и на неговите тела " - 448.000 
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620 01-3-2 Трошоци за репрезентација 25.000 
621 01-3-2 Надомести на надворешни соработници 110.000 
622 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 

Вкупно основна намена 01 
227.000 

21,950.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24. (позиции 616 до 622) 21,950.000 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

623 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.824,603.000 
624 01-2 Средства за материјални трошоци на Сојузната 

управа за царини 23,000.000 
625 01-2 Средства за материјални трошоци на царинарни-

ц и ^ 150,000.000 
626 01-3-2 Закупи 18,357.000 
'627 01-3-2 Надомести на штети според чл. 252, 283 и 356 од Ца-

ринскиот закон 560.000 
628 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
629 01-3-2 Надомести за работа врз царинење надвор од се-

диштето на царинарницата 2,200.000 
630 01-3-2 Одржување на згради, рампи и други објекти 2,200,000 
631 01-3-2 Набавка на облека и обувки . 28,727.000 
632 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 1,800.000 
633 01-3-2 Трошоци за одржување на електронскиот сметач-

ки центар 28,000.000 
634 01-3-2 Трошоци за спречување на царински деликти, за 

експлоатација и одржување на техниката 12,500.000 
635 01-3-2 Трошоци на интернатот 1 <>«0.000 
636 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи на работниците 0 0 

637 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството на функ-
ционерите 334.000 

638 01-3-2 Трошоци за осигурување на работниците 2,200.000 
639 01-3-2 Надомест за прекувремена работа во царинарни-ц а ^ 168.000 
640 01-3-2 Награда за откривање на царински прекршоци 2,800.000 

641 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основи намена 01 

3,950.000 . 
2 . 1 0 6 , 0 0 9 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25. (позиции 623 до 641) 2 . 1 0 П Д Ј 9 . 0 0 0 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

642 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 64.053.000 

643 01-2 Средства за материјални трошоци 6,800.000 

644 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите 1,595.000 

645 01-3-2 Патни трошоци во странство 5 0 . 0 0 0 

646 01-3-2 Надомести на надворешни соработници и трошоци 
за анкети 3 0 0 . 0 0 0 

647 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 
време 650.000 

1 * * 
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648 01-3-2 Стручни консултации и советувања 500.000 
649 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопанските движења во 

светот и нивното влијание врз стопанството на Ју-
гославија" 3,192.000 

650 01-3-2 Методолошки истражувања 2,700.000 
651 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 642 до 651) 

79,940.000 

79,940.000 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ 
НА ЦЕНИТЕ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

652 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
653 01-2 Средства за материјални трошоци 
654 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 
655 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно 

време 
656 01-3-2 Набавка на опрема 
657 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Советот на Заедницата за работите на цените 
658 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите на заед-

ниците за цени на републиките и на покраините 
659 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали врз разработ-

ката на претстојните подзаконски прописи 
660 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 
661 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народнос-

тите 
662 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

24,130.000 
1,350.000 

60.000 

183.000 
170.000 

1,717.000 

120.000 

70.000 
84.000 

30.000 
50.000 

27,964.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 652 до 662) 27,964.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

663 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 11 176,338.000 
664 01-2 Средства за материјални трошоци 13,000.000 
665 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 150.000 
666 01-3-2 Патни трошоци во странство 400.000 

667 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 22.000 

668 01-3-2 Трошоци за статистичките истражувања 4,157.000 
669 01-3-2 Трошоци на Центарот за автоматска обработка на 

податоци в,000.000 
670 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 7,500.000 
671 * 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот 630.000 
672 01-3-2 Закупи 12,576.000 
673 01-3-2 Закуп на машини за автоматска обработка на пода-

тоци 3,960.000 
674 01-3-2 Трошоци за стручно издигање на кадрите 500.000 
675 01-3-2 Надомест за продолжена работа 800.000 
$76 01-3-3 Трошоци за попис на населението, домаќинствата и становите 55,199.000 

» » I 
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1 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

691 

692 

693 
694 

695 

01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28. (лоз. 663 до 677) 

0 1 - 1 - 1 

0 1 - 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 

01-3-3 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

Средства за лични доходи на работниците 

Средства за материјални .трошоци 
Надомест за одвоен живот од семејството 

Дополнение и замена на опрема 

Членарини за меѓународни организации 

Придонес на Претставништвото на ООН во Југо-
славија 
Трошоци за редовно школување, специјализација и 
студиски престој на странски граѓани во Југосла-
вија 

Трошоци за подготовка за заминување на струч-
њаци, за партиципации во платите на југословен-
ските стручњаци и помош во организирањето на 
Центарот за обука на кадри во земјите во развој 

Изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и за изработка 
на филмови 

Културно-просветна соработка со земјите во развој 
Меѓународен семинар „Универзитетот денес" — уче-
ство на претставници од земјите во развој 
Меѓународни преговори и заседанија на мешовити 
комисии, патни трошоци во земјата и во странство 

Преведување и умножување на елаборати, извеш-
таи, анализи и други материјали 

Надомести за здравствени услуги дадени на персо-
налот на Претставништвото на ООН во Југославија 
Надомести за вршење определени работи од надлеж-
носта на федерацијата од страна на Југословенски-
от библиографски институт 
Информативна дејност 

Центар за насочување и организација на меѓусебна-
та соработка на неврзаните земји на .подрачјето на 
науката и технологијата 
Работи во врска со народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29. (позиции 678 до 695) 

696 

697 

0 1 - 1 - 1 

01-2 

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

Средства за лични доходи на работниците 

Средства за материјални трошоци 

40,568.000 
3,492.000 

168.000 
200.000 

125,622.000 

7,976.000 

566,801.000 

39,000.000 

3,900.000 
9,500.000 

149.000 

4,500.000 

658.000 

39.000 

1,246.000 
1,500.000 

3,500.000 

59.000 

281,432.000 

281,432.000 

298,878.000 
298,878.000 

139,533.000 

7.063.000 

1 * 
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1 

698 01-3-2 Надомести за работа во недела, ноќе и во деневи на 
државните празници 6,700.000 

699 01-3-2 Надомест на Радио-Белград за емитирање на водо-
стој от на Дунав 3,000.000 

700 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 10,300.000 
701 01-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 
702 01-3-2 Чланарина за меѓународни организации 19,100.000 
703 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 360.000 
704 01-3-2 Дополнение на опрема 580.000 
705 01-3-2 Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации 2,500.000 
706 01-3-2 Финансирање на Програмата на метеоролошките и " 

хидролошките набљудувања и мерења заради де-
финирање на влијанието на водната акумулација , : 

„К1ЕК2А" на територијата на СФРЈ 2,000.000 < ч 
707 01-3-2 Одржување на зградите и инвентатот 5,000.000 , ' > 

708 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,000.000 , | 1 

709 01-3-2 Набавка за облека и обувки 1,000.000 
710 01-3-2 Одржување на моторните возила и гориво 1,048.000 
711 01-3-2 Закупи за деловни простории 3,291.000 
712 01-3-2 Трошоци за школување на хидрометеоролошки 

кадри 500.000 
713 01-3-2 Финансирање на програмата за учество на Југосла-

вија во Алпскиот експеримент — Парцијално уче-
ство на Југославија во Алпскиот експеримент за 
1983 година 9,500.000 

714 01-3-2 Финансирање на проектот — Регионален развој и 
примена на компонентите на НОМЅ на Светската ме-
теоролошка организација — парцијално учество на 
Југославија во 1983 година 1,500.000 

715 01-3-2 Финансирање на програмата за континуирано сле-
дење и процена на преносот на загадувачките ма-
терии во атмосферата (ЕМЕР) 2,000.000 

716 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 230.000 
Вкупно основна намена 01 216,505.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30. (позиции 696 до 716) 216,505.000 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИ-
ЗАЦИЈА 

Основна намена 01 
ните на управата 

-'Средства за работа на орга-

717 01-1-1 Сретства за лични доходи на работниците 50,776.000 
718 01-2 Средства за материјални трошоци 2,540.000 
719 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на Јутосла-

венските стандарди и техничките прописи 6,175.000 
720 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на ја-

зиците на народите и народностите на Југославија 4,500.000 
721 01-3-2 Членарина за меѓународни организации 4,370.000 
722 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на мотор-ните возила 3,100.000 
723 01-3-2 Трошоци за изработка на прописите за изградба, 

санација и ревитализација на објектите во сеиз-
мички активните подрачја 1,700.000 

724 01-3-2 'Трошоци на диаумшзионалната координација во гра-
дењето ј 700.000 
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725 01-3-2 Трошоци за спроведување системот за атестирање 2,200.000 
726 01-3-2 Трошоци за финансирање на проектите на инфор-

мациониот систем 3,530.000 
727 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 110.000 

Вкупно основна намена 01 79,701.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31." (позиции 717 до 727) 79,701.000 

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

728 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
729 01-2 Средства за материјални трошоци 
730 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи и доку-

ментација 
731 01-3-2 Патни трошоци во странство 
732 01-3-2 Набавка и дополнение на опрема 
733 01-3-2 Печатење на латентен гласник 
734 01-3-2 Изработка на обрасци и материјали за фотокопи-

рање 
735 01-3-2 Прием и испраќање на патентна документација 
736 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 
737 01-3-2 Трошоци на информациониот систем на Сојузниот завод за патенти 
738 01-3-2 Трошоци на Советот на Сојузниот завод за патен-

ти 
739 01-3-2 Одржување и сервисирање на опремата 
740 01-3-2 Закупи 
741 01-3-2 Набавка на стручна литература 
742 01-3-2 Преведување на меѓународната патентна докумен-

тација 
743 01-3-2' Трошоци на Сојузниот координационен одбор за 

творештво 
744 01-3-3 Работи во врска со .народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

42,653.000 
2,850.000 

2,800.000 
100.000 

2,050.000 
1,281.000 

700.000 
396.000 
39.000 

2,000.000 

149.000 
350.000 

3,331.000 
400.000 

39.000 

200.000 
20.000 

59,358.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (поз. 728 до 744) 59,358.000 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКА-
ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

745 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 140,972.000 
746 01-2 Средства за материјални трошоци 8,200.000 
747 01-3-2 Закупи 1,100.000 
748 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 3.000.000 
749 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 582.000 
750 01-3-2 Членарини на меѓународни организации 1,175.000 
751 01-3-2 Патни трошоци во земјата 12,685.000 
752 01-3-2 Патни трошоци во странство 300.000 
753 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 35.000 
754 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 1,100.000 
755 01-3-2 Трошоци за текушто одржување на зградите 1,330.000 
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756 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 349.000 
757 01-3-2 Изработка на стручно технички прописи, подзакон-

ски акти и упатства во областа на метро логи јата 220.000 
758 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните тела 

за координација на работата и за остварување со-
работка во областа на метрологијата 280.000 

759 01-3-2 Трошоци за текушто одржување и сервисирање на 
лабораториската опрема и инвентар 500.000 

760 01-3-2 Трошоци за системски прегледи и осигурување на 
работниците што работат под посебни услови 352.000 

761 01-3-2 Трошоци за одржување на товарните возила 2,330.000 

762 01-3-2 Трошоци за репрезентација 19.000 

763 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 400.000 

764 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 300.000 

765 01-3-2 Механографска обработка на податоци 291.000 

766 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите 
и народностите на Југославија на странски јазици 
и од странски јазици 98.000 

767 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за оства-
рување на приходи 1,980.000 

768 01-3-2 Трошоци за информативна дејност 150.000 

769 01-3-2 Набавка на резерани делови и технички материјал 1.100.000 

770 01-3-2 Дополнение и замена на опрема 10,491.000 

771 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 250.000 

Вкупно основна намена 01 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 745 до 771) 

189,589.000 

189,589.000 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата 

772 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
773 01-2 Средства за материјални трошоци 
774 01-3-2 Трошоци на постојната делегација за соработка со 

СЕВ за геологија 

775 01-3-2 Изработка и печатење на комплексна геолошка кар-
та на Југославија 

776 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка 
карта на Југославија 

777 01-3-2 Набавка на опрема 
778 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минерални-

те суровини и на подземните води на СФРЈ и изра-
ботка на анализа за суровинската база на СФРЈ 

779 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 
780 01-3-2 Средства за работи на координирање на билатерал-

ната соработка во областа на геолошките истражу-
вања на нашата земја со земјите членки 

781 01-3-2 Водење и одржување на Фондот на стручната до-
кументација за резултатите од геолошките истра-
жувања , 
Вкупно основна намена 01 

7,672.000 
725.000 

630.000 

10,470.000 

124.000 
100.000 

1,000.000 

215.000 

400.000 

60.000 

21,396.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 772 до 781) 21,396.000 
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РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

782 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
783 01-2 Средства за материјални трошоци 
784 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството 
785 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 
786 01-3-2 Трошоци за репрезентација 
787 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна 

788 01-3-2 Членарина за меѓународниот фонд за развој на ар-
хивот 

789 01-3-2 Трошоци за одржување на зградата и инвентарот 

790 01-3-2 Патни трошоци во странство 

791 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти 

792 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 

Вкупно основна намена 01 

28,514.000 
5.131.000 ' 

60.000 

950.000 

60.000 

788.000 

70.000 
250.000 
348.000 
800.000 

1,350.000 

38,321.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 782 до 792) 38,321.000 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА'РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

793 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 159,717.000 
794 01-2 Средства за материјални трошоци • 8,400.000 
795 * 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 105,251.000 

796 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-
-шумското стопанство „Јелен" Белград 29,700.000 

797 01-3-2 Трошоци за одржувале и унапредување на ловно-
-шумското стопанство „Копривница" — Бугојно 4,000.000 

798 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме, ноќна работа и надомест за надворешни сора-
ботници 9,000.000 

799 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 678.000 

Вкупно основна • намена 01 316,746.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 793 до 790) 316,746.000 

800 

801 

802 

803 

0 1 - 1 - 1 

01 -2 

01-3-2 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИ-
ЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УП-
РАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 

Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 

01-3-2 Надомест за надворешни соработници 

43,901.000 

7,185.000 

4,000.000 

100.000 
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804 01-3-2 Набавка на опрема 

; Вкупно основна намена 01" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 800 до 804) 

4,700.000 

59,886.000 

59,886.000 

РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБО-
ТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

805 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 73,534.000 

806 01-2 Средства за материјални трошоци 13,345.000 

807 01-3-2 Трошоци за франкирање на поштата 4,000.000 

808 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репродук-
ционен материјал 7,381.000 

809 01-3-2. Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 5,682.000 

810 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 112.000 

811 01-3-2 Набавка на опрема 23,344.000 

Вкупно основна намена 01 127,398.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 805 до 811) 127,398.000 

РАЗДЕЛ 39. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
, те на управата 

812 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 190,300.000 

813 01-2 Средства за материјални трошоци 8.000.000 

814 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржување на згра-

дите и опремата 184,703.000 

815 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкции 95,000.000 

816 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата 7,000.000 

817 01-3-2 Телефонски трошоци на заедничките централи 5,000.000 

818 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и ноќна работа 3.988.000 

819 01-3-2 Работна облека, обувки и НТЗ опрема - 4,000.000 
820 01-3-2 Придонес за користење на градско земјиште 12.000.000 
821 01-3-2 Транспортни услуги 6,760.000 
822 01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјална телефон-

ска врска , 7,000.000 
823 01-3-2 Средства за работа на стручна комисија 100.000 
824 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 562.000 

Вкупно основна намена 01 524 413.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 812 до 824) 524 413.000 

I 
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РАЗДЕЛ 40. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

825 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 81.359.000 
826 01-2 Средства за материјални трошоци 2.314.000 
827 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно 

време 9.012.000 
828 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за Други 

намени 46.799.000 
329 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила 6.780.000 

830 01-3-2 Набавка на алати и уреди 565.000 
831 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на . 

народната одбрана 
Вкупно основна намена 01 

15,765.000 
162,594.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 825 до 831) 162,594.000 

РАЗДЕЛ 41. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУ-
ВАЊЕ 

Основна намена 01 — Средства за работи на органи-
в е на управата 

832 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 77,409.000 

833 01-2 Средства за материјални трошоци 4,732.000 

834 01-3-2 Р1адомест за работа подолга од полното работно вре-
ме и за ноќна работа 3,100.000 

835 01-3-2 . Надомест за надворешни соработници 2,350.000 

836 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,303000 

837 01-3-2 Патни трошоци во странство 631.000 

838 01-3-2 Стручно усовршување, специјализација на преведу-
вачите за странски јазици 700.000 

839 01-3-2 Набавка и дополнение на опремата 3,200.000 

840 01-3-2 Средства за „устројување" на банката на термини 550.000 

841 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 

Вкупно основна намена 01 

80.000 
94.052.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 832 до 841) 94.052.000 

РАЗДЕЛ 42. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 

Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата 

842 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 56,904.000 • 

843 01-2 Средства за материјални трошоци 31,245.000 

844 01-3-2 Надомест на личните доходи на сезонските работ-
ници и на надворешните соработници 13,000.000 

845 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 1,516.000 

846 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата 30.140,000 

847 01-3-2 Набавка на опрема и инвентар 

Вкупно основна намена 01 

2,900.000 
135,705.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 842 до 847) 135.705.000 
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РАЗДЕЛ 43. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОП-
1ПТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 06 — Други општи општествени пот-
реби 

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

Дотација на Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија 

848 06-2 Меѓународна дејност 9,011.000 
849 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,745.000 
850 06-2 Финансиран»е на програмата за научна документа-

ција од меѓународното работничко движење 4,955.000 
851 06-2 Весник „Комунист" 72,082.000 
852 06-2 Билтен ».Југословенски политички месечник" 3,491 ООО 
853 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности за странство 9,682 ООО 
854 06-2 Финансирање на работата на Политичката школа 

„Јосип Броз Тито" во Кумровец 19.142.000 
855 06-2 Издавање на собрани дела на Јосип Броз Тито 10,136.*Ј00 

Дотација на Сојузната конференција на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија I 

856 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната 
конференција' 105,125 ООО 

857 06-2 Дотација на весникот „Борба" ' 120,498.000 

858 06-2 За списанието .»Југословенски преглед — српскохр-
ватско издание ^ 4,503.000 

859 06-2 За списанието „Меѓународна политика" — српскохр-

ватско издание 3,602.000 

860 06-2 За списанието „Жената денес" 1,689.000 

861 06-2 Финансирање на програмата за работа на Југосло-венскиот сојуз на заштита на човековата средина 5,294 ООО 
862 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната 

конференција „Месна заедница и семејството" 2,027 ООО 
863 06-2 Меѓународен семинар за мултиактивноста на селски-

те жени во Југославија 501.270 

Дотација на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на Социјалистичката младина на Југо-
славија 

864 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конфе-
ренцијата 44,852.000 

865 06-2 Прослава на Денот на младоста 24,785.000 
866 06-2 Финансирање на меѓународните активности на ко-

лективните членови на ССОЈ 2,253.000 
867 . 06-2 За весникот „Младост" 15,769 000 
868 06-2 За списанието „Идеи" 3,823 000 
869 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 1,351.000 
870 06-2 Меѓународен семинар на младината и студентите „Кумровец 83" 1,000.000 
871 06-2 XI Конгрес на ССОЈ 4,500.000 



Петок, 31 декедлври 1932 СЛУЖБЕН ЛР1СТ НА СФРЈ Број 78 — Страна 1979 

1 2 3 4 5 

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

872 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 30,793.000 
873 06-2 За весникот „4 јул и 

Дотација на Црвениот крст на Југославија 

9,348.000 

874 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претсе-. 
дателството 18,018.000 

875 06-2 Служба за барање 1,689.000 
876 06-2 Членарина на лигата и МКЦК 2,782.730 

877 06-2 Работи во врска со народната одбрана 1,352.000 

878 06-2 Средба на Младината на Црвениот крст 1,000 ООО 

379 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на 
Црвениот полумесец од земјите во развој и невр-
заните земји, како и во тие земји 3,153.000 

880 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во случај на еле-
ментарни и други масовни несреќи 

Дотација на Југословенската лига за мир, независ-
ност и рамноправност на народите 

1,013.000 

881 06-2 Финансирање на програмата за работа н Лигата 

Дотација на Сојузот на здруженијата за Обедине-
тите нации на Југославија 

2,928.000 

882 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот * 

Дотација на Сојузот на резервните воени старешини 
на Југославија 

844.000 

883 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 

Сојуз за физичка култура на Југославија 

10,812.000 

384 06-2 — Трошоци за меѓународни активности на подрач-
јето на физичката култура на Југославија 134,831.000 

885 06-2 — Вонредни програми на спортските манифеста-
ции, што се извршуваат само во 1983 година 

Народна техника — Сојуз на организациите за тех-
ничка култура на Југославија 

32,666.000 

886 06-2 За меѓународни активности во областа на техничка-
та култура на Југославија 

Противпожарен сојуз на Југославија 

10,773 000 

887 06-2 За противпожарна заштита 1,143.000 

Вкупно основна намена 06-2 734,973.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43. (позиции 848 до 887) 734,973.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 5 

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1983година. 
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913. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Бу-
џетот на федерацијата за 1983 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ,, на седницата на Сојузни-
от собор од 30 декември 1982 година. 

П бр. 247 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар ' Стамболић, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Средствата за извршување на обврските утвр-
дени во Буџетот на федерацијата за 1983 година (во 
натамошниот текст: Буџетот) ќесе обезбедат од ца-
рини и други увозни давачки, од сојузни такси, од 
делот на основниот данок на промет на производи, 
од приходите што со својата де ност ги остваруваат 
органите и организациите на федерацијата и од 
придонесот на републиките и на автономните покра-
ини, како и од други приходи што се остваруваат 
врз основа на сојузните закони. 

Член 2 
Придонесот на републиките и на автономните 

покраини утврден во Буџетот, републиките и авто-
номните покраини го уплатуваат секој месец во 
височина на една дванаесеттина од годишниот из-
нос, во роковите утврдени за распоредување на 
приходите на Буџетот. 

Ако одделна република, односно автономна по-
краина во текот на месецот не го уплати придоне-
сот во височината определена во став 1 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, по малог 
од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет 
дена од денот кога го примила налогот, ќе ја пре-
несе разликата помеѓу една дванаесетти^ од го-
дишниот износ на придонесот- и уплатениот износ 
на придонесот во претходниот месец од остварени-
те приходи на републиката односно на автономна-
та покраина во корист на соодветната потформа на 
приходите на Буџетот од придонесот на републи-
ките и на автономните покраини во Буџетот. 

Член 3 
Органите и организациите на федерацијата што 

со својата дејност остваруваат приходи му доста-
вуваат на Сојузниот секретаријат за финансии из-
вештај; за '"остварените приходи. 
\ - Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да донесе прописи за применат« на одредбата од 
став 1 на ОБОЈ член. 

Член 4 
На органите и организациите на федерацијата 

што со својата дејност остваруваат приходи ќе им 
се изврши, во тримесечниот план на Буџетот, нама-
лување на средствата за износот на ненаплатените 
побарувања од претходното тримесечје за кои тие 
не дадат докази дека се преземени мерки за наплата 
согласно со Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства. 

Ако во наредниот период органите и организа-
циите на федерацијата дадат докази дока ги презе-
ле мерките од став 1 на овој член, ќе им се одобри 
намалување на износот. 

Чл&н 5 
АКО приходите што со својата дејност ги оства-

руваат органите и организации!е на федерацијата, 
како и други приходи што му припаѓаат на Буџетот, 
бидат погрешно наплатени или наплатени во износ 
поголем од пропишаниот, погрешно наплатениот или 
повеќе наплатениот износ ќе се врати првгнствено 
врз товар на формата на приходите на која се 
уплатени, а ако такви приходи нема — врз товар 
на другите форми на приходи. 

Решение за поврат на приходите од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии 
или работникот што тој ќе го определи, ако со со-
јузен закон не е поинаку определено. 

Решение за поврат на приходите од став 1 на 
овој член што органите и организациите на Феде-
рацијата ги остваруваат според посебни прописи 
донесува функционерот кој раководи со тој орган 
односно организација на федерацијата или работ-
никот што тој ќе го определи. 

Член 6 
АКО средствата на Буџетот распоредени на но-

сители и корисници на средствата бидат погрешно 
исплатени или исплатени во износ поголем од про-
пишаниот, погрешно исплатениот или повеќе испла-
тениот износ ќе се врати во Буџетот. 

Решение за поврат на средствата од став 1 на 
овој член донесува сојузниот секретар за финансии 
или работникот што тој ќе го определи, ако се со-
јузен закон не е поинаку определено. 

Член 7 
Народната банка на Југославија може во 1983 

година да и одобри на федерацијата креди* до ви-
сочината на остварените приходи од царини и од 
други увозни давачки и такси во 1982 година. 

Кредитот од став 1 на овој член се користи за 
финансирање на функциите на федерацијата, иска-
жани во Буџетот, ико и за финансирање на поттик-
нувањето и унапредувањето на надворешнотргов-
ската размена и на другите економски односи со 
странство, сразмерно со распределбата на приходи-
те од царини и од други увозни давачки и сојузни 
такси за тие намени во 1983 година. 

Приходите од царини и од други увозни давач-
ки и такси остварени во 1983 година & се уплату-
ваат, до височината на користењето на кредитот од 
став 1 на овој член, на Народната банка на Југо-
славија и се користат за поврат на искористениот 
кредит од став 1 на овој член. 

Член 8 
Органите и организациите на федерацијата мб-

жат да преземаат обврски врз товар на Буџетот са-
мо врз основа на сојузен закон и во границиве на 
дозначените средства од Буџетот. * . ^ « I ' Ј 
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Член 9 
• Средствата од Буџетот се распоредуваат на но-

сители и на корисници на средствата во првото три-
месечје на 1983 година во височина на една четвр-
тина од обезбедените средства во 1982 година. 

Член 10 
Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 

Буџетот во „Службен лист на СФРЈ", корисниците 
на средствата ќе ги усогласат своите претсметки на 
средствата и финансиските планови со средствата 
предвидени за определени намени во Буџетот и ќе 
ги достават до Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 11 
Средствата на Буџетот распоредени за работа 

на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации ќе се користат: 

1) за лични доходи на работниците и за заед-
ничка потрошувачка — врз основа на финансиски-
от план на работната заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и 
за опрема — врз основа на претсметка што ја доне-
сува функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата односно со сојузната организација, ако 
задачите за кои средствата се одобрени непосредно 
ги извршува сојузниот орган на управата или сојуз-
ната организација, односно — врз основа на програ-
ма за користење на средствата за посебни намени 
што ќе ја утврди функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата односно со сојузната 
организација, ако сојузниот орган на управата или 
сојузната организација не ги извршува непосредно 
задачите за кои се одобрени средствата. 

Средствата од став 1 точка 2 на ОВОЈ член, утвр-
дени со програмата за користење на средствата за 
посебни намени, се користат врз основа на решение 
односно договор што функционерот КОЈ раководи со 
сојузниот орган на управата односно со сојузната 
организација ќе го склучи со непосредниот корис-
ник на средствата. 

Член 1? 
Располагањето и користењето на средствата што 

во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на пот-
ребите на народната одбрана и контрола на матери-
јалното и финансиското работење во единиците и 
установите на Југословенската народна армија се 
вршат според одредбите на Законот за средствата и 
финансирањето на Југословенската народна армија. 

Член 13 
Измена на намената и на височината на сред-

ствата утврдени во Буџетот за работа на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, во 
рамките на вкупните средства утврдени за тие на-
мени, освен средствата за нестопанска инвестиции 
утврдени со сојузен закон, што во Буџетот се иска-
жани во Основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, врши Сојузниот извршен 
совет, а за работа на Собранието на СФРЈ — Адми-
нистративната • комисија на Собранието на СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и 
работите во сојузните органи на управата и ве со-
јузните организации за кои е предвидено дека ќе 
вршат прием на работници, односно избор или име-
нување на функционери, односно поставување на 
раководни работници, ќе се користат од денот на 
приемот на работа, односно на изборот или имену-
вањето, односно поставувањето, врз основа на реше-
ние од сојузниот секретар за финансии. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласува-
ње на личните доходи на работниците, на раковод-
ните работници и на функционерите можат да се 
користат: врз основа на акт на Административната 

комисија на Собранието на СФРЈ — за функционе-
рите што' ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и за раководните работници што ги поставува 
надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз осно-
ва на акт на Претседателството на СФРЈ — за не-
говите членови, за членовите на Советот на феде-
рацијата и за раководните работници што тоа ги 
поставува и врз основа на акт на Сојузниот извр-
шен совет — за работниците во сојузните органи на 
управата и во сојузните организации и за раковод-
ните работници што тој ги поставува. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка 
потрошувачка се пренесуваат во Фондот за заедни-
чка потрошувачка на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации, во согласност со одред-? 
бите на Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распоредување на 
доходот, за распределба на средствата за лични до-
ходи и за формирање и користење на средствата за 
заедничка потрошувачка на работниците во работ-
ните заедници на сојузните органи и на сојузните 
организации, врз основа на решение од сојузниот 
секретар за финансии. 

Член 14 
Средствата утврдени во Буџетот за финансира-

ње на научноистражувачки проекти и научни сту-
дии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, 
ќе се користат врз основа на програми што ГЈРХ до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Средствата предвидени за нестопански инвести-

ции (позиција 119) ќе се користат врз основа на Од-
луката за распоредот на средствата за нестопански 
инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата 
за 1983 година, што ќе ја донесе Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. ' 

Средствата утврдени во Буџетот на федерација-
та за 1982 година за нестопански инвестиции, што се 
ангажирани а не се потрошени до крајот на 1982 
година, можат и во 1983 година да се користат за 
тие инвестиции. 

Средствата наменети за станбена изградба за 
потребите на работниците и функционерите на ор-
ганите и организациите на федерацијата можат да 
се користат врз основа на единствената програма за 
станбена изградба, што ќе ја донесе Собранието на 
СФРЈ во 1983 година. 

Корисниците на средствата за нестолански ин-
вестиции што не ќе поднесат извештај за извршу-
вањето на работите и за потрошокот на средствата 
за претходната година во рокот утврден со сојузен 
закон, средствата од текуштата година не можат да 
ги користат до денот на поднесувањето на изве-
штајот до Собранието на СФРЈ. 

Член 16 
Средствата на Буџетот што се распоредени на 

носители и корисници на средствата, а не се потро-
шени во периодот за кој Буџетот е донесен, како и 
средствата од поранешните години, се враќаат во 
Буџетот до 31 јануари 1984 година, односно седум 
дена по истекот на тој рок, на распоредната група 
односно подгрупа на расходите од која се распоре-
дени. 

Член 17 
Средствата утврдени во Буџетот за трошоците 

на Институтот за безбедност и општествена само-
заштита во врска со давањето услуги на странски 
служби и на трети лица во земјата можат да се ко-
ристат до износот на остварените приходи, а нај-
многу до износот предвиден во Буџетот. 

Член 18 
Средствата утврдени во Буџетот за исплата на 

бенефицираните пензии (без воените пензии) ќе ги 

И 
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распореди Сојузниот извршен совет на самоуправ-
ните интересни заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување како аконтација за 1983 го-
дина. 

Обврските на федерацијата од поранешните го-
дини ќе се исплатат според решението што 10 доне-
сува сојузниот секретар за финансии, по прегледот 
на пресметката на обврските на федерацијата што 
ќе го изврши Буџетската инспекција на С О Ј У З Н И О Т 
секретаријат за финансии. 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на 

обврските за повластено возење во патничкиот соо-
браќај ќе се употребат за исплатување на надомес-
тите на организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со превоз на патници за извршените бес-
платни и повластени превози на лицата на кои тие 
права им се признати со сојузни прописи, на начи-
нот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да 

се пресметува камата на износот на ненамирените 
обврски на федерацијата. 

Член 21 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџе-

тот не му престанува дисциплинската, материјална-
та и кривичната одговорност на функционерот кој 
раководи со сојузниот орган или на овластениот ра-
ботник за несовесното или незаконито™ користење 
и располагање со средствата на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на об-
врзникот за уплата на приходот не му престанува 
одговорноста на одговорното лице ако не го пресме-
та, односно ако неточно го пресмета приходот на 
Буџетот или ако не го уплати приходот во Буџетот. 

Член 22 
Сојузниот секретаријат за финансии е должен 

на надлежните тела на Собранието на С Ф Р Ј . на 
Сојузниот извршен совет, на изври&ште совети на 
собранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини да им дос-
тави, до 25 во месецот, извештај за извршувањето 
на Буџетот за претходниот месец. 

Заради остварување на функциите на Собрани-
ето на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџе-
тот, Сојузниот извршен совет тримесечно го извес-
тува Собранието на СФРЈ за извршувањето на Бу-
џетот. 

Член 23 
Буџетот се извршува од 1 јануари др 31 декем-

ври 1983 година. 
Но исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, до 31 јануари 1984 година можат да се извр-
шуваат расходите за финансирање на Југословен-
ската народна армиј а и на дипломатските \л конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во странство до-
полнителните средства на стопански недоволно раз-
виените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и средствата за инвалидско-боре-
чка заштита. 

Приходите на Буџетот од царини и од други 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 
1983 година и делот од приходите од основниот да-
нок на промет на производи за прометот остварен 
до 31 декември 1983 година, што ќе се наплатат до 
31 јануари 1984 година, се уплатуваат во корист на 
Буџетот. Тие приходи можат да им .се распореду-
ваат на носителите и на корисниците на средствата 
најмногу до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 24 
Средствата на придонесот за станбена изградба, 

пресметани и уплатени од личните доходи и од до-
ходите на делегатите и на функционерите, односно 
на раководните работници, избрани или именувани, 
односно поставени, што се исплатуваат од Буџетот, 
ќе се издвојат на посебна сметка ка ј Собранието на 
СФРЈ, ка ј Претседателството на СФРЈ и ка ј Сојуз-
ниот извршен совет. 

Надлежните тела за станбени прашања ве Со-
бранието на СФРЈ и во Претседателството на СФРЈ, 
како и Сојузниот извршен совет, ќе ги пропишат 
условите за користење на средствата од став 1 на 
овој член. 

Член 25 
Приходите што ќе ги остварат органите на фе-

дерацијата по основа на вратените депозити на ин-
вестициите и по основа на вратените средства здру-
жени за изградба на енергетски објекти се уплату-
ваат во корист на Буџетот. • 

Член 26 
Заради обезбедување на законито извршување 

на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии вр-
ши непосредна контрола на наплатувањето на при-
ходите и на потрошокот на средствата за одделни 
намени, како и на финансиското и материјалното ра-
ботење на корисниците на средствата на Буџетот. 

Непосредната контрола од став 1 на овој член 
ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секре-
таријат за финансии. 

Под непосредна контрола на наплатувањето на 
приходите и на потрошокот на средствата за оддел-
ни намени, во смисла на став 1 од овој член, се под-
разбира: 

1) контролата на пресметувањето и на уплату-
вањето на приходите на ф е д е р а ц и ј а ; 

2) контролата на пресметувањето, на исплатува-
њето и на наменското користеше на средствата на 
Буџетот, освен на средствата за финансирање на Ју - -
гословенската народна армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од 
став 1 на овој член се утврдат незаконитости и не-
правилности, ќе се донесе решение со кое ќе му се 
нареди: 

1) на обврзникот на уплатата на изворните при-
ходи на федерацијата — во оставениот рок да го 
уплати во Буџетот неуплатениот приход на феде-
рацијата; 

2) на корисникот на средствата — во Буџетот да 
ги врати ненаменски потрошените, односно незако-
нито исплатените средства на Буџетот и да преземе 
други мерки за отстранување на утврдените непра-
вилности во поглед на извршувањето на Буџетот. 
Решение донесува СОЈУЗНИОТ секретар за финансии 
или работникот што тој ќе го овласти и е конечно 
во управната постапка. 

Решението со кое е определена мерката уплата 
на неуплатениот приход на федерацијата и поврат 
на средствата во Буџетот го извршува Службата на 
општественото книговодство ка ј која се води жиро-
-сметката, односно другата сметка на должникот. 

Решението од став 5 на овој Член се извршува 
без донесување на заклучок за дозволата за извр-
шување. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот 
инспектор е должен на надлежниот орган да му под-
несе пријава заради преземање на мерки поради 
повреда на прописите. 

V 
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Член 27 
Налог за плаќање врз товар на жиро-сметката 

на Буџетот испоставува Службата на општественото 
книговодство на Југославија, врз основа на плано-
вите и решението за извршување на Буџетот што го 
прима од Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 

година. 

914. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а во врска со член 39 
од Законот за сојузните стоковни резерви („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 40/81), Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 
декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1983 година, што го донесе Сојузниот извршен совет 
на 28 декември 1982 година. Е. п. бр. 606/82. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1983 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 147 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

915. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 

279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а во врска со член 39 
од Законот за сојузните стоковни резерви („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/75 и 40/81\ Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 
декември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1983 година, што го донесе Сојузниот извршен совет 
на 28 декември 1982 година. Е. л бр. 605/82. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1983 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 148 
30 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Спасиќ Петра Александар; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на деведесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Радна организација Жељезара „Зеница" — Зе-
ница; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Крајина Луке Борислав, Вучичевић Љубе Милан; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на седумдесетгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации во духот 
на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности, како и за придонес кон ширењето на 
просветната и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО, 
• СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Основна школа „Хајдо Шахмановић" — Плав; 
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— за особени заслуги на полето на јавна дејност 
со која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата * 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јовановић Милована Батрић; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђоковић Драгутина Драгиша; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на военостручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Марковић Божа Никола; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чоловић Радована Душан, Мијајловић Радова-
на Велизар; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Грегов Фране Шиме, Омазић Стевана Милутин, 
Стефановић Симе Жарко, Шегвић Анте Петар, Вин-
цето Драгутина Југослав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Наранчић Раде Никола, Павковић-Пејић Миле 
Зора, Влахов Андрије Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Станиќ Дане Гуро; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић Лазе Марко, Банда Божа Милан, Бурато-
вић Јакова Миховил, Дачник Стјепана Стјепан, Ђе-
кић Саве Љубомир, Ђукелић Марка Мирко, Фили-

повић Јосипа Тугомил, Франић-Бурсаћ Милана Ан-
ка, Јурјевић-Чулић Миховила Југана, Кујунџић-
-Ујевић Анте Антица, Ламза Јосипа Петар, Микић-
-Ружић Лазе Анка, Мрђа Раде Душан, Станић Ива-
на Андрија, Шантић Андрије Иво, Торти Анте Ре-
нато, Жагар Фрање Владимир; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драгичевић Петра Стјепан, Крајачић Гргура 
Фрањо, Лигатић Ивана Иван, Шкрињар Болте 
Мирко; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослобдување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Микиќ-Ружиќ Лазе Анка; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во сузбивањето на алко-
холизмот, наркоманијата и никотинизмот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојуз на организациите за сузбивање на алко-
холизмот, наркоманијата и никотинизмот во Маке-
донија — Скопје; 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

ОЗТ Фабрика на чоколади, вафли и бонбони 
, „Европа" — Скопје; 

— по повод на шеесетгодишнината од постоење-
то, а за заслуги и успеси постигнати во омасовува-
њето РА развивањето на фудбалскиот спор и за при-
донес кон ширењето на прогрееивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фудбалску! клуб „Балкан" — Скопје; 

— за особени заслуги на полето на Јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Филиповски Изре Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Апчевски Петар Дојчин, Христов Мишо Стојан, 
Икономов Теохар Ђорђи, Русо-Камхи Менташ Роза, 
Ставревски Алексо Борис; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Белчев Атанас .Коце, Џеков Томе др Ангел, Ни-
коловски Панто др Филип, Пекевски Серафим Боро, 
Стојанов Лазар Крум; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јордановски Петре Томо, Кавкалевски Атанас 
Бранко, Ковачевски Димов* Ристо, Петаноски Јонче 
Ристо; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ковачевски Димев Ристо; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по ПОЕОД ка тридесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на оп-
штонародната одбрана, во ширењето на воено-струч-
ните знаења и подигањето на борбената готовност, 
како и во јакнењето на братството и единството и 
на патриотизмот на .нашите граѓани 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Савез резервира војних сарешина Словеније — 
Љубљана: 

— по повод на стогодцшнината од постоењето, а 
за особени заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествен и личен имот, со што 
е направен значаен придонес' во социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ватрогасне друштво — Бегуње на Горењскем; 
Ватрогасне друштво — Камник; 

—. по повод на шеесетгодишнината од постоење-
то, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечките животи 

Горска спасилачка служба — Станица Камник; 

— по повод на стогодишиииата од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси во негувањето и шире-
њето на хорското пеење, како и за придонес кон 
зачленување на револуционерните традиции 

Прво словеначко певачко друштво „Лира" — 
Камник; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО „Југотекстил-импекс" — Љубљана; 

— по повод на триесетгодишнината од излегува-
њето, а за заслуги во информирањето и поттикнува-
њето на општествените активности на граѓаните, со 
што е направен придонес кон социајлистичкиот раз-
виток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

ЧГП „Дело" — ООУР „Нови Тедник" — Цеље; 

— за заслуги во основното образование и воспи-
тување на младите генерации, как;о и за придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа — Трбовље; , 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси во развивањето на м а -
ни царството и негувањето на традициите на Народ-
ноослободителната борба 

Планинарско друштво Дол при Храстнику; 

— по повод на шеесетгодишнината од постоење-
то, а за заслуги и успеси во развивањето на плани-
царството и за придонес кон негувањето на тради-
циите на Народноослободителната борба 

Планинарско друштво „Импол" — Словенска 
Бистрица; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за заслуги во организирањето на опште-
ствениот и културно-уметничкиот живот, како и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Раднички дом — Трбовље; 

— по повод на шеесетгодишиината од животот и 
дол1 ©годишната револуционерна работа, а за особе-
ни заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓа-
ни за слобода и независност на земјата, како и за 
значаен придонес во изградбата на социјалистичкото 
самоуправно општество 

СО ОРДЕН ПА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ ; СО 
ЛЕНТА, 

Брајник Хинка Едо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Равнихар Владимира др Божена, Становник Ива-
на Јанез, Томиншек Јосипа др Теодор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Рибич Иванке Алојз, Роме Франца Драгица, 
Зигмунд Јанеза Јанез; 

— за особени заслуги по создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Петриња Јосипа Данило; 

! 
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— за особени заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Погачник Фердинанда Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Франкл Јосипа Фриц, Медвен Јожета Алексан-
дар, Либник Алојза Лојзе, Мрцина Виктора Франц; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божич Јанеза Иван, Цимолини Рудолфа Рудолф, 
Филипчич Александера Милан, Храбар Јуре Винко, 
Камбич Антона Мирослав, Конда Ивана Станислав, 
Плановшек Франца Јоже, Риглер Франца Јанез, 
Штукељ Јоже Леополд* 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ "ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

ВигсЈусћ Епша Вог1ѕ; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Капун Хинка Хинко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Зупанчич Алојза др Стане; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мрголе Павла др Митја; 

б д СР С р б и ј а 

— по повод на педесетгодишнината на атлети-
ката во Шабац, а за особени заслуги во омасовува-
њ е ^ и развивањето на атлетскиот спорт и за зна-
чајни успеси на натпревари во земјата и во стран-
ство в 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атлетски шабачки клуб (АШК) — Шабац; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
на унапредување на сточарството 

СО ОРДЕН ПА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Сточарско ветеринарски центар — Велика Плана; 

— по повод на дваесет и петгодишната од посто-
ењето, а за заслуги и успеси постигнати во здрав-
сгвената заштита и лекувањето на населението 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ' 
ЅВЕЗДА 

Медицински центар „Подриње" Лозница — ООУР 
Дом здравља „Мали Зворник'! — Мали Зворник; 

— по повод на триесетгодишнината на Сојузот 
на извидниците на Србија, а за заслуги и успеси по-
стигнати во извидничката дејност и за придонес кон 
негувањето на традициите на Народноослободител-
ната борба 

Одред извиђача „Драгослав Ђорђевић-Гоша" — 
Смедеревска Паланка; 

Радничко-извиђачки одред „Крушик" — Вал ево; 

— за заслуги во развивањето на планинарскиот 
и скијачкиот спорт и за придонес кон негувањето 
на традициите на Народноослободителната борба 

Планинарско-емучарско друштво „Цер" — Ша-
бац; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето и триесетгодишнршата на Сојузот на из-
видниците на Србија, а за заслуги во омасовувањето 
и развивањето на извидничките организации и за 
придонес кон негувањето на традициите на Народ-
ноослободителната борба 

Савез извиђача општине Нови Пазар; 
Савез извиђача општине Шабац-

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон Општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Поповић Лазара Светислав, Радмановић Милана 
др Перина; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Костић Ђорђа др Александар, Милошевић Бори-
воја Радоје, Петровић Ивана Милорад; 

— за осо,бени заслуги и постигнати успеси во 
работела од значење за напредокот на земјата 

/ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јеленић Борислава др Ђурђе, Јокановић Милоја 
Миленко, Марић Миливоја Миодраг, Миладинови 
Илије Живан, Пеј ин Марка др Данило; 

\ 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бранковић Паје Томо, Иванковић Будимира др 
Драгослав, Јаковљевић Живорада Владан, Јуришић 
Адама Обрад, Мргпћ Михајла Михајло, Предојевић 
В ује Марко, Раденковић Боривоја Драгош, Симоно-
вић Илије Момчило, Стојановић Новице Љубисав, 
Васић Томе Драгољуб, Батаковић Димитрија Ми-
хаило, Вранић Ву кај ла Ратомир, Жегарац Николе 
Илија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дмитровић Петра Чедомир, Петровић Душана 
Бранко, Ступар Јована Јовица; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на четириесетгодишнипата на воено-
то воздухопловство, а за особени заслуги во разви-
вањето на спортското воздухопловство и за постиг-
нати успеси на натпреварите 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аеро клуб „Мила Матејић" — Вршац; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дороњски Николе Душан, Јовановић Светозара 
Петар* 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гериќ Уроша Гура; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Недељковић Јована Славко, Татић Зорана Нада, 
Буњак Илије Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мали Милана Живко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Богичевић-Дра гој ловић Милоша Јана, Галоња 
Јована Илија, Гутић Василија Угљеша, Пулић Сте-
вана Јован, Суботић Уроша Никола, Вукелић Јована 
Миле. 

Бр. 68 
9 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
"Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ваљак Хамида Але, Зрнић Николе Антон; 
— па особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блашкан Иве Паулин, Босић Пере Раде, Делић 
Ибрахима Хасан, Џампо Сакиба Мухедин, Гргић Ми-
лоша Душан, Ку лалић Мехмеда Исмет, Мајсторовић 
Фрање Љубак, Милијевић Ристе Мирко, Мирковић 
Предрага Милан, Омерагић Мехмеда Хусеин, Прлић 
Ђуре Драго, Тграбар Мујаге Махмут, Ту ма Франца 
Јанез; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Грлић Марка Пејо, Ибраковић Салиха Хакија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арамбашић Илије Јанко, Диздаревић Мехмеда 
Фадил. Хусеинспахић ;Хазима Ћазим, Мајсторовић 
Стипе Зорислав, Мићановић Миће Илија, Окановић 

/ 

I 
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Хађиба Хусеин, Попарић Незира Мустафа, Станко^ 
вић Максима Милорад, Шкегро Стјепана Љубомир, 
Усорац Стевана Петар, Видачак Милана Војо, Вин-
це лц-Пашал ић Ћашифа Авдија, Зовко Јуре Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аџић Дуке Радомир, Акраповић Мије Јозе, Али-
спахић Асима Хамдо, Бабахметовић-Мецан Сафета 
Хатиџа, Бајрамовић Мухамеда Мидхат, Еарјамовић 
Васе Никола, Башић Дервиша Азиз, Богдановић Ан-
те Илија, Бохинц Јосипа Анто, Брадашевић Драгу-
тина Маринко, Брка Салиха Мухарем, Чај кушић 
Нике Анто, Чамџић Салиха Салих. Челебић Хајдара 
Јахија, Чевизовић Гавре Саво, Чосић Јозе Стипо, 
Чучак Веселина Светозар, Ћосо Јозе Стипо, Дабовић 
Ђуре Милан, Делић Сулејмана Ханас, Дервишић 
Кураге Ћамил, Диздар Селима Ибрахим, Диздаревић 
Омера Акиф, Диздаревић Бећира Мујо, Дујић Анте 
Фрањо, Дурмић Муниба Изет, Дувњак Мустафе Фа-
дил, Дувњак Ивана Славко, Џелетовић Николе Да-
нило, Филиповић Паве Срећко, Глухић Лазара Ри-
сто, Гусак Јефте Миливој, Хаџиселимовић Хамида 
Аго, Ханџар Османа Есад, Хоџић Ћамила Рифет, 
Хрешчак Леополда Здравка, Хрустић Хашима Фе-
рид, Хрустић Мухамеда Хусеин, Ибрахимовић Абду-
лаха Хасан, Игњатовски Ћире Раде, Илић Петра 
Мирко, Илић Тодора Станко, Р1ванковић Илије Роко, 
Јакшић Пере Јовица, Јолић Иве Станко, Јоњић Ж е -
љ к а А Л О Ј З ; 

Кадић Исмета Мустафа, Карић Мурата Асим, 
Карић Алије Осман, Казић Агана Шабан, Келер 
Франца Марко, Кермо Хасе Вејсил, Кљајић Пере 
Живко, Копецки Јосипа Станислав, Ковачевић Пере 
Анто, Кудузовић Норе Искет, Лаштро Иве Мијо, 
Ловрић Мије Карло, Љешић Никифора Васиљко, 
Љубас Нике Марко, Мацура Петра Стеван, Махму-
товић Махмута Ибро, Махмутовић Ћамила Омер, 
Маричић Остоје Момир, Марић Марка Милан, Ма-
слић Милорада Бранко, Матковић Јозе Бартол, Ми-
личевић Мате Винко, Мујезиновић Ибрахима Мах-
мут, Мурачевић Ибрахима Исмет, Мурановић Омера 
Расим, Муса Стојана Божо, Муслић Асима Химзо, 
Настић Благоје Томо, Несторовић Пере Драго, Нико-
лић Трупце Велислав, Османагић Ахмета Ахмет, 
Остојић Ђорђа Драго, Пашалић Едхема Халид, Па-
шалић Шефика Закир, Педљак Ибришима Сејдо, 
Пејовић Грујица Милош, Перковић Августа Петар, 
Пезер Муле Шефик, По.тскић Сулејмана Исмет. Ри-
бар Младена Стеван, Робовић Мухарема Ахмет, Се-
њак Мијата Лука, Сивац Ислама Бесим, Шахинпа-
шић Хакије Асим, Шечић Ибрахима Џафер, Шехић 
•Авде Салем, Табаковић Мехмедалије Абдурахман, 
Талић Хасана Асим, Тешановић Косте То доп, Томић 
Пеј е Недељко, Тривић Стој ке Јанко, Турсић Абида 
Абид, Барда Рагиба Хакија, Веј спахић Исмета Са-
лих, Врећа Стевана Јоле, Зорић Васиља Бранко, 
Зукић Хасана Шефкија; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабињац Салиха Ибрахим, Басрак Милана Ми-
лорад, Блажевић Мије Ана, Бркић Сулејмана Асима, 
Чамџић-Хусика Мехмедалије Јасмина, Дамјановић-

-Бајрамовић Мухарема Фатима, Делић Џемаила Ра-
гиб, Екиновић Мухамеда Мухамед, Јерковић Иве 
Славко, Крезић Марка Алојзије, Кубат Ибрахима 
Муло, Маринић-Ракић Анте Јела, Омић Незира Мир-
сад, Пелесић Теу фика Хајрудин, Пфеифер Вида Пе-
тар, Вучковић Арсе Михајло; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ахметспахић Мехмеда Фадил, Антић Бранка 
Драгиша, Авдић Мусе Бењамин, Бајнштингел Фра-
ње Јосип, Бајрамовић Абдулаха Фарук, Бајрамовић 
Расима Мирсад, Башић Славка Борис, Бегановић 
Ћамила Ибрахим, Беванда Ивана Здравко, Бодро-
жић-Гогић Момчила Смиља, Босић Боже Михајло, 
ДаЈић-Шарић Муарехма Нура, Дакић Душана Владо, 
Делић Ибрахима Фехим, Демировић Јакуба Рамиз, 
Драженовић-Дивић Драге Видосава, Ђермановић • 
Алексе Љубомир, Ђукић Салке Осман, Ђулан Агана 
Хасиб, Ђурђевић-Пешић Лазара Наталија, Гудураш 
Богдана Бошко, Гутић Ђуре Станоје, Хаџић Ахмета 
Шефкет, Хамзић Ибрахима Решад, Херцеговац Ра-
дована Ђоко, Ибраковић Салиха Менсур, Исаковић 
Алије Мухарем, Јањевић Ивана Марчин, Јефтић Бо-
ре Доброслав, Јелић Михајла Ђуро, Јосиповић Ри-
сте Пантелија, Јовичић Миле Драгиша, Какњо Ше-
рифа Кемал, Караћ Миливоја Драган, Караило Б а ј -
ре Ахмет, Каваз-Баждалић Ахмета Бахрија, Кова-
чевић Османа Сифет, Кулушић Хусе Му јага; 

Махмутовић Абдулаха Мухамед, Марковић Ни-
коле Ивица, Мијатовић Васкрсле Драгомир, Миле-
тић Анте Маријан, Миловић Богољуба Миленко, Ос-
манагић Смаила Мустафа, Пашалић Ибрахима Ха-
сан, Пивић Ениза Хајрудин, Пјанић Станка Милан, 
Поповић Фрање Мирослав, Рајковић Николе Воји-
мир, Рамић Омера Есма, Равњак Иве Тадија, Селе-
гаковић Харуна Конан, Скело Николе Томо, Спасо-
јевић Џемала Хајра, Суботић Михајла Мирко, Субо-
тић Милана Радован, Сушић Емина Заим, Шечић Са-
лиха Неџад, Талић Мустафе Салих, Трављанин Иб-
рахима Кемал, Витез Мирка Иван, Зекановић Про-
копије Милорад, Зукић Хасана Ћамил. 

Бр. 65 
13 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

911. Измени и дополненија на Буџетот на фе-
дерацијата за 1982 година — — — — 1925 

912. Буџет на федерацијата за 1983 година — 1934 
913. Закон за извршување на Буџетот на фе -

дерацијата за 1983 година — — — — 1972 
914. Одлука за одобрување на финансискиот 

план на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи за 1983 година 1975 

915. Одлука за одобрување на финансискиот 
план на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи за 1983 година 1975 

Одликувања — — — — — — — — — 1975 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 228. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ТадиН. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,Л?улевар војводе 
Мишима бр* 17. 


