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243. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседа-

телството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 15 март 1989 година. 

П. бр. 890 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ? 
Спасое Меденица, с. р. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член I 
Буџетот на федерацијата за 1989 година ги содржи: 
1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од 
2) вкупните расходи со средствата на тековната буџетска резерва и износот што 

се издвојува во постојаната буџетска резерва на федерацијата во износ од 
3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните 

приходи на федерацијата во износ од 
4) придонесите на републиките и на автономните покраини во вкупен износ од 

Член 2 

18,205.402,400.000 динари 

20,637.402,400.000 динари 

2,432.000,000.000 динари 
2,432.000,000.000 динари 

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 1.800,000.000 динари, а за буџетска резерва на 
федерацијата се издвојуваат 25.000,000.000 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за финансирање 
на другите функции и обврски на федерацијата за 1989 година. 

Член 3 
Приходите по видови, форми, потформи и расходите по основни намени се утврдуваат во два подбиланса на 

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1989 година, во следните износи: 

П О Д Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ВО 1989 ГОДИНА 

Класификациони 
број 

а форма- на потфор-
та на мата 

.. школите на прихо-
дите 

Износ 

. ПРИХОДИ на потформата 
на приходите 

на формата , 
на приходите 

1 

03-1-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за 
вршење услуги 
Данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет на производи 10,347.518,680.000 

10,347.518,680.000 

Вкупно вид 03. 10,347:518,680.000 
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06-1 
0 6 - 2 

0 6 - 2 - 2 

06-2-3 
06-2-4 
06-2-5 

Вил 06. Царина и други увозни давачки 
Царина 
Посебни увозни давачки и такси 
Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки 235.738,921.000 
Посебни давачки за царинско евидентирање 48.900,975.000 
Лежарина за стоки сместени во царинските магацини 144,891.000 
Посебна такса на увезени стоки 1,640.392,251.000 

Вкупно вид 06. 

654.983,277.000 
1,925.177,038.000 

2,580.160,315.000 

1,761.884,005.000 
Вид 08. Приходи од други општественонволитички заедници 

08-1 Придонеси на републиките и на автономните покраини 
08-1-1 Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-

на 237.050,205.000 
08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Македонија 97.260,568.000 
08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Словенија 340.950,333.000 
08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Србија без автоном-

ните покраини 396.937,966.000 
08-1-5 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-

на 187.163,788.000 
08-1-6 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово 7.963,716.000 
08-1-7 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска 460.462,396.000 
08-1-8 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора 34.095,033.000 

Вкупно вид 08. 1,761.884,005.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03, 06 и 08) 14,689.563,000.000 

Класификациони 
бррј 

распоред- распоред-
на група на подгрупа 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Износ 

распоредна 
подгрупа 

распореди 
група 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена само-
заштита 

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

година 

14,689.563,000.000 

14,689.563,000.000 

Вкупно основна намена 02. 14,689.563,000.000 

Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите 
и1 расходите на средствата за финансирање на ЈНА 14,689.563,000.000 

ПО Д Б И JI А Н С 
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 

Класификациони 
број 

на форма- на потфор-
та на мата 

приходите на прихо-
дите 

Износ 

I. ПРИХОДИ на потформата 
на приходите 

на формата 
на приходите 

1 

03-1 
03-1-1 

Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за 
вршење услуги 
Данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет 3,935.581,320.000 

3,935.581,320.( 

Вкупно вид 03. 3,935.581,320.0 

Вид 05. Такси 
05-1 Административни такси 

05-1-1 Конзуларни такси 65.310,000.000 
68.029,600.С 
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05-3 

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

Судски такси 

1.584,000.000 
1.135,600.000 

Вкупно вид 05. 

400.000 

68.030,000.000 

06-1 
06-2 

07-2 

07-4 

08-1 

0 6 - 2 - 2 

06-2-3 
06-2-4 
06-2-5 

07-2-1 

Вид 06. Царина и други увозни давачки 
Царини 
Посебни увозни давачки и такси 
Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварува-
ње на увезените стоки 89.661,079.000 
Давачки за царинско евидентирање 18.599,025.000 
Лежарина за стоките сместени во царински магацини 55,109,000 
Посебна такса на увезени стоки 623.907,749.000 

Вкупно вид 06. 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на ор-
ганите на управата к на други приходи 
Приходи на органите на управата 
Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 

162.130,800.000 

Вкупно вид 07. 

0 8 - 1 - 1 

0 8 - 1 - 2 
08-1-3 
08-1-4 

08-1-5 

0 8 - 1 - 6 
08-1-7 
0 8 - 1 - 8 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници 
Придонеси на републиките и на автономните покраини 
Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на 

Република Македонија 
. Република Словенија 
i Република Србија, без авто-

Придонес на Социјалистичка 1 
Придонес на Социјалистичка I 
Придонес на Социјалистичка 1 
номните покраини 
Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-

Придонес на Социјалистичка 
Придонес на Социјалистичка 
Придонес на Социјалистичка 

Автономна Покраина Косово 
Република Хрватска 
Република Црна Гора 

90.159,814.000 
36.992,142.000 

129.677,249.000 

150.971,619.000 

71.185,984.000 
3.028,924.000 

175.132,538.000 
12.967,725.000 

Вкупно вид 08. 

249.116,723.000 
732.222,962.000 

981.339,685.000 

162.130,800.000 

130.641,600.000 

292.772,400.000 

670.115,995.000 

670.115,995.000 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03,05,06,07 и 08) 5,947.839,400.000 

Класификациони 
број 

распоред- распоред-
на група на подгрупа 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Износ 

распоредна 
подгрупа 

распореди 
група 

01-1 

01-2 
01-3 

01-1-1 
01-1-2 

01-3-1 

01-3-2 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства што работниците ги стекнуваат како доход на ра-
ботната заедница 
Средства за лични доходи 
Средства за заедничка потрошувачка 
Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите и делегатите 
Други посебни намени 

388.815,751.000 
4.300,000.000 

16.203,155.000 
788.887,140.000 

393.115,751.000 

94.407,754.000 
805.090,295.000 

Вкупно основна намена 01. 1,292.613,800.000 

Основна намена 04. Трансферни средства на други општес-
твено-политички заедници 

04-2 Дополнителни средства 
04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и на ав-

тономните покрани 1,620.129,211.000 

1,620.129,211.000 

Вкупно основна намена 04. 1,620.129,211.000 
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1 2 3 4 5 

05-9 
05-11 

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

2,203.493,565.000 
610.726,000.000 

Вкупно основна намена 05. 2,814.219,565.000 

06-2 
06-11 
06-12 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
Општествено-политички и општествени организации 
Надомест на Службата на општественото книговодство 
Друго 

2.649,200.000 
40.184,500.000 

57.062,800.000 

Вкупно основна намена 06. 99.896,500.000 

07-1 
07-2 

Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата 
Издвојување во постојаната буџетска резерва 
Тековна буџетска резерва 

1.800,000.000 
25.000,000.000 

Вкупно основна намена 07. 26.800,000.000 

08-4 

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

08-4-2 Долгорочни обврски од поранешните години 94.180,324.000 
94.180,324.000 

Вкупно основна намена 08. 94.180,324.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ на Подбилансот на 
средствата за финансирање на другите функции и обврски 
на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1989 
година 5,947.839,400.000 

Член 4. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
Расходите во износ од 14,689.563,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите 

на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1989 година, се распоредуваат: 

Бројна P a c n o P ^ -
позицијата н а и 

Ј подгрупи 
Основна и поблиска намена 

позиција 

Износ 

основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена само-
заштита 

1 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во тековната 
година 14,689.563,000.000 

Вкупно основна намена 02 14,689.563,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 14,689.563,000.000 

Член 5 
Расходите во износ од 5,947.839,400.000 динари, што се искажани по основни намени во Подбилансот на прихо-

дите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на фе-
дерацијата во 1989 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи: 
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Бројна Р 3 0 1 1 0 ^-
п о з ^ ј а т а “ ^ и Основна и поблиска намена 

позиција 

Износ 

основна намена 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 

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

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

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

01-3-2 

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

01-3-2 

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

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

01-3-2 
01-3-2 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Глава 1. Претседателство 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 3.033,840.000 
Средства за материјални трошоци 323,800.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 543,540.000 
Патувања и посети 428,000.000 
Трошоци за изработка на ордени и одликувања 192,400.000 
Спремање и уредување на службени станови 1,700.000 
Трошоци на Советот за народна одбрана 470.000 

Вкупно основна намена 01 4.523,750.000 

Вкупно глава 1. 4.523,750.000 

Глава 2. Служба за репрезентативните објекти 
на Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест за работа подолга од полното работно време 
Лични доходи на сезонските работници 
Надомест за работа на надворешните соработници 
Трошоци за програми и посети бо репрезентативните објек-
ти 
Трошкови за одржување и користење на репрезентативните 
вили на Бриони 

1.476,705.000 
1.192,300.000 

109,500.000 
6,900.000 
4,000.000 

144,500.000 

875,400.000 

Вкупно основна намена 01 3.809,305.000 

Свега Глава 2 3.809,305.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 14) 8.333,055.000 

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 
Придонес од 4% на личните доходи и другите лични прима-
ња на функционерите за станбена изградба 
Надомест за работа подолга од полното работно време 
Надомест за надворешни соработници 
Трошоци на парламентарните делегации 
Партиципација за зачувување на основната музејска постав-
ка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ 
Средства за амортизација 
Уредување и наместување на станови за службени потреби 
Титов фонд за стипендирање на млади работници и работ-
нички деца на Југославија 
Трошоци за спроведување на избори и отповикувања 
Набавка на опрема и адаптација 

12.240,570.000 
5.421,000.000 

9.640,875.000 

385,635.000 
78,300.000 
9,400.000 

295,000.000 

41,400.000 
273,732.000 
40,000.000 

6,400.000 
6,000.000 

17,700.000 

28 01-1-1 

Вкупно основна намена 01 28.456,012.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 15 до 27) 28.456.012.000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 1.056,675.000 
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1 2 3 4 5 

29 01-2 Средства за материјални трошоци 81,И4.000 

Вкупно основна намена 01. 1.140,789.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 28 до 29) 1.140,789.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 
- Глава 1. Сојузен извршен совет 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

30 01-М Средства за лични доходи на работниците 5.790,330.000 
31 01-2 Средства за материјални трошоци 2.094,100.000 
32 01-2 Патни трошоци во странство 2.205,000.000 
33 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 1.373,505.000 
34 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 11,500.000 
35 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа во Југословенската железница 141,500.000 
36 01-3-2 Средства за потребите на Комисијата на СЕВ 63,000.000 
37 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 328,320.000 
38 01-3-2 Трошоци на Сојузниот општествен совет за прашања ма оп-

41,000.000 штественото уредување 41,000.000 
39 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни од-

34,000.000 носи 34,000.000 
40 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен сојуз за сто-

39,400.000 пански развој и економска политика 39,400.000 
41 01-3-2 Уредување и опремување на службени станови 64,000.000 
42 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 51,000.000 

Вкупно основна намена 01 12.236,655.000 

Вкупно Глава 1 12.236,655.000 

Глава 2. Служба на Сојузниот извршен совет 
за персонални работи 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

43 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 229,260.000 
44 01-2 Средства за материјални трошоци 19,500.000 
45 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

666,900.000 кционерите на располагање и на лицата со посебен статус 666,900.000 

Вкупно основна намена 01 915,660.000 

Вкупно Глава 2 915,660.000 

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

46 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 371,520.000 
47 01-2 Средства за материјални трошоци 21,900.000 
48 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 48,000.000 
49 01-3-2 Средства што за определени потреби се пренесуваат на Ју-

483,675.000 гословенската народна армија 483,675.000 

Вкупно основна намена 01 925,095.000 

Вкупно глава 3 925,095.000 

Глава 4. Меморијален центар ,,Јосип Броз Тито“ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите ма упра-
вата 

50 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.610,960.000 
51 01-2 Средства за материјални трошоци 2.106,000.000 
52 01-3-2 Надомест за работа во денови на државните празници и за 

ненормирано работно време 15,700.000 
53 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници и на сезон-

ски работници 16,150.000 
54 01-3-2 Трошоци за работа и одржување на родната куќа во Кумро-

вец 50,280.000 
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55 01-3-2 Трошоци за финансирање на научноистражувачките проекти 
и научните студии за делото на Јосип Броз Тито и за 

56 
одржување на научен собир 95,900.000 

56 01-3-2 Средства за одржување на Островот Ванга 380,000.000 
57 01-3-2 Трошоци на издавачката дејност 166,000.000 

Вкупно основна намена 01 5.440,990.000 

Вкупно глава 4 5.440,990.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 30 до 57) 19.518,400.000 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

58 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.162,695.000 
59 01-2 Средства за материјални трошоци 171,400.000 
60 01-2 - Патни трошоци во странство 11,400.000 
61 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 597,675.000 
62 01-3-2 Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд 

597,675.000 

ч на Југославија“ 28 Л 0.000 

Вкупно основна намена 01 1.971,380.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 58 до 62) 1.971,380.000 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

63 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.417,605.000 
64 01-2 Средства за материјални трошоци 227,300.000 
65 01-2 Патни трошоци во странство 3,040.000 
бб 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 567,390.000 
67 01-3-2 Издавање на „Збирката на судски одлуки“ 8,195.000 
68 01-3-2 Надомест за користење на градското земјиште 95,000.000 
69 01-3-2 Награди и надомести на судиите-поротници 985.000 
70 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 331.000 

Вкупно основна намена 01. 2.319,846.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 63 до 70) 2.319,846.000 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

71 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 495,675.000 
72 01-2 Средства за материјални трошоци 75,000.000 
73 01-2 Патни трошоци во странство 1,370.000 
74 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 338,475.000 
75 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 82.000 

Вкупно основна намена 01 910,602.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 71 до 75) 910,602.000 

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

76 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 355.860.000 
77 01-2 Средства за материјални трошоци 46,000.000 
78 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 89,010.000 
79 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 23.000 

Вкупно основна намена 01 490,893.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 76 до 79) 490,893.000 
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РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 
Трошоци во врска со народната одбрана 

285,525.000 
48,500.000 

85,770.000 
71.000 

Вкупно основна намена 01 419,866.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции од 80 до 83) 419,866.000 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Трошоци за печатење на Билтенот 

505,365.000 
44,000.000 

1,182.000 

Вкупно основна намена 01 550,547.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 84 до 86) 550,547.000 

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НИ РАБОТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

87 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 27.320,910.000 
88 01-2 Средства за материјални трошоци 5.900,000.000 
89 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 1.331,400.000 
90 01-3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни 

празници 119,000.000 
91 01-3-2 За потребите на документацијата 300,000.000 
92 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Коми-

сијата за кодификација на меѓународните права 52,500.000 
93 01-3-2 Трошоци за консултации и состанок на групата на неврза-

ните земји 31,000.000 
94 01-3-2 Трошоци за учество на домашна делегација на Конференци-

јата за европска безбедност и соработка 270,000.000 
95 01-3-2 Експлоатација на опремата за радиоврски 358,000.000 
96 01-3-2 Средства за амортизација 1.943,783.000 
97 01-3-2 Средства за работа на дипломатските и конзуларните пре-

тставништва во странство 300.700,000.000 
98 01.-3-2 Придонеси и даноци на личните доходи на работниците во 

дипломатските и конзуларните претставништва во стран-
ство 17.000,000.000 

99 01-3-2 Замена на патни исправи на југословенските граѓани во 
странство 1.700,000.000 

100 01-3-2 Изработка на публикации и документи за надворешната по-
литика 13,000.000 

101 01-3-2 Стручно образование на кадрите и стручна обука за служба-
та за врски 50,000.000 

102 01-3-2 Средства за научноистражувачка работа 2.100,000.000 
103 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 950,000.000 

Вкупно основна намена 01. 360.139,593.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
IX Конференција на шефовите на државите и владите на не-
врзаните земји во Белград, 1989 година 35.000,000.000 

Вкупно основна намена 06 35.000,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 87 до 104) 395.139,593.000 

I 
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РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

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

105 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 56.972,925.000 
106 01-2 Средства за материјални трошоци 8.210,000.000 
107 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 36,918.000 
108 01-3-2 Средства за определени потреби 24.924,000.000 
109 01-3-2 Школување на кадрите 442,200.000 
НО 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 100,700.000 
111 01-3-2 Надомест за ноќна работа и за повремени други работи 82,800.000 
112 01-3-2 Обврски според член 52 од Законот за вршењето на внат-

решните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 120,000.000 

113 01-3-2 Средства за амортизацију 661,575.000 
114 01-3-2 Трошоци за транзитно-прнфатниот центар за бегалци 43,700.000 
115 01-3-2 модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на 

С АЛ Косово 1.050,000.000 
116 01-3-2 Опрема на бригадата на милицијата 390,000.000 
117 01-3-2 Членарина и други издатоци врзани за OIPC INTERPOL 294,000.000 
118 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 78,300.000 

Вкупно основна намена 01 93.407,118.000 

Вкупно Глава 1 93.407,118.000 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 

128 
129 

130 

131 

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

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

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Глава 2. Институт за безбедност 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за определени потреби 
Школување на кадри 
Здравствена превентива, осигурување на работниците и ед-
нократна помош според член 51 од Законот за вршење на 
внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 
Селидбени трошоци и испратнина 
Надомест за повремени и други работи 
Надомест за користење на градското земјиште 
Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување, 
изучување на историјата на службата за безбедност и за ра-
боти на библиотеката 
Средства за амортизација 
Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатреш-
ните работи од надлежноста на сојузните органи на управа-
та 
Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска 
со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и 
на трети лица во земјата и во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

10.761,840.000 
2.485,000.000 
3.317,340.000 

97,500.000 

6,000.000 
15,200.000 
3,980.000 

300,000.000 

22,600.000 
500,000.000 

3,420.000 

1.600,000.000 
18,240.000 

132 
.133 

01-1-1 
01-1-2 

Вкупно основна намена 01 19.131,120.000 

Вкупно Глава 2 19.131,120.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 105 до 131) 112.538,238.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за делумно покритие на трошоците за користење 
на годишен одмор 

4.221,915.000 

3.500,000.000 
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134 01-1-2 Средства за други потреби на заедничката потрошувачка 800,000.000 
135 01-2 Средства за материјални трошоци 416,000.000 
136 01-2 Патни трошоци во странство 159,000.000 
137 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

- кционерите 40,815.000 
138 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 242,000.000 
139 01-3-2 Курсни разлики 2.900,000.000 
140 01-3-2 Членарина и придонеси на меѓународните организации 38.000,000.000 
141 01-3-2 Соработка со меѓународни финансиски организации 2,800.000 
142 01-3-2 Средст“ва за испратнина 788,000.000 
143 01-3-2 За определени потреби 23,600.000 
144 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во органите на v 

145 
федерацијата 234.688,000.000 

145 01-3-2 Надомест за национализиран имот во земјата 18,360.000 
146 01-3-2 Надомест и провизија на Службата и општественото книго-

водство 492,500.000 
147 01-3-2 Трошоци на закупот на зградата на амбасадата не Етиопија 3,100.000 
148 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 200.000 

Основна намена 01 286.291,290.000 

Основна намена 04. Трансфернн средства на други општес-
твено-полнтички заедници 

149 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина 465.231,242.000 

150 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Маке-
донија 212.064,369.000 

151 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 764.001,779.000 

152 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна 178.131,821.000 
Гора 

153 04-2 Посебни дополнителни средства на САП Косово 700,000.000 

Вкупно основна намена 04 1.620.129,211.000 

154 

155 

156 
157 

158 

159 
160 

161 
162 

163 

164 

165 

05-9 

05-9 

05-9 
05-9 

06-11 

07-1 
07-2 

08-4-2 
08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

08-4-2 

Основни намена 05. Обврски во финансирањето на општес-
твените дејности 
Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско 
и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покривање 
на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување 
Средства за бенифицирани пензии на воените лица во смис-
ла на одредбите на Законот на обврските на федерацијата за 
пензиите на борците 
Средства за валоризација на воените пензии 
Дополнителни наменски средства за покритие на дефицитот 
во Фондот на пензиското осигурување на воените лица 

10.793,436.000 

183.374,010.000 
271.715,000.000 

631.802,119.000 

Вкупно основна намена 05 1,097.684,565.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
Надомест за покритие на трошоците на Службата на оп-
штественото книговодство за работи на евиденцијата, рабо-
ти на контролата и информативно-аналитички работи 2.649,200.000 

Вкупно основна намена 06 2.649,200.000 

Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата 
Издвојување во постојана резерва на федерацијата 
Тековна буџетска резерва 

1.800,000.000 
25.000,000.000 

Вкупно основна намена 07 26.800,000.000 

Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и 
други потреби од интерес за федерацијата 
Обврски по странски заеми 
Преземени обврски на САП Косово за отплата на странски-
от заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац" 
Средства за покритие на курсните разлики од поранешни 
години 
Средства за отплата на меѓународните кредити за сообра-
ќајници за територијата на СР Црна Гора 
Придонес на Меѓународното здружение за развој (IDA) 

4.002,294.000 

20.330,561.000 

18.493,567.000 

17.773,240.000 
223,000.000 
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166 08-4-2 Обврски спрема Народната банка на ЈугосЈЈавија 11.800,000.000 
167 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка 

за обнова и развој 8.407,000.000 
168 08-4-2 Средствата за отплата на меѓународниот кредит за Радио 

Југославија 9.000,000.000 
169 08-4-2 Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска 

корпорација (IFC) 4.150,662.000 

Вкупно основна намена 08 94.180,324.000 

Вкупно Глава 1 3,127.734,590.000 

170 01-1-1 
171 01-2 
172 01-2 
173 01-3-2 

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата , 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

3.289,380.000 
759,000.000 
145,000.000 

100.000 

Вкупно основна намена 01 4.193,480.000 

Вкупно Глава 2 4.193,480.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 132 до 173) 3,131.928,070.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

174 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 4.169,625.000 
175 01-2 Средства за материјални трошоци 439,000.000 
176 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 42,200.000 
177 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 446,129.000 
178 01-3-2 Трошоци за работа на членови на комисии и соработници 3,588.000 
179 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 1,092.000 

Вкупно основна намена 01 5.101,634.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции од 174 до 179) 5.101,634.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

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

180 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3.373,275.000 
181 01-2 Средства за материјални трошоци 337,000.000 
182 01-2 Патни трошоци во странство 13,000.000 
183 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 92,477.000 
184 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа на Коми-

сијата на СИС за нуклеарна енергија 2,000.000 
185 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 01 3.818,052.000 

Вкупно Глава 1 3.818,052.000 

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата ж

 t 
186 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.251,125.000 
187 01-2 Средства за материјални трошоци 415,000.000 
188 01-2 Патни трошоци во странство 95.000 
189 01-3-2 Надомест за продолжена работа и работа во деновите на 

државни празници 8,000.000 
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1 2 3 4 5 

190 01-3-2 Надомест на овластени организации и на стручни лица за 
вршење на контрола на квалитетот на производите што се 
увезуваат 3,000.000 

Вкупно основна намена 01 b 2.677,220.000 

Вкупно Глава 2 2.677,220.000 

191 
192 
193 
194 
195 

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

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 
Стипендии 

3.389,070.000 
393,000.000 

38,000.000 
350.000 

2,453.000 

Вкупно основна намена 01 - 3.822,873.000 

Вкупно Глава 3 3.822,873.000 

196 
197 
198 
199 

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

Глава 4. Сојузен завод за цени 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

3.317,745.000 
86,000.000 
3,400.000 
2,200.000 

Вкупно основна намена 01 3.409,345.000 

Вкупно Глава 4 3.409,345.000 

200 
201 
202 
203 

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

Глава 5. Сојузен завод за стандардизација 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

3.448,695.000 
587,000.000 
30,000.000 

120.000 

Вкупно основна намена 01 4.065,815.000 

Вкупно Глава 5 4.065,815.0р0 

204 
205 
206 
207 

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

Глава 6. Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

5.990,220.000 
1.900,000.000 

133,000.000 
709.000 

Вкупно основна намена 01 8.023,929.000 

Вкупно Глава 6 8.023,929.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции од 180 до 207) 25.817,234.000 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО, ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА 

208 
209 
210 

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

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите ма упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 

2.281,365.000 
256,000.000 

393,750.000 
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211 
212 
213 
214 
215 
216 

217 

218 
219 
220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 
229 
230 

231 
232 

233 

234 
235 
236 
237 

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

06-12 

01-1-1 
01-2 
01-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

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

01-3-2. 
01-3-2 

01-3-2 

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

Трошоци за екстрадиција 
Средства за амортизација 
Средства за купување на станови 
Средства за определени потреби 
Комисија на СЕВ за правни прашања 
Трошоци во врска со народната одбрана 

40,000.000 
4.128,334.000 
6.000,000.000 
2.100,000.000 

13,800.000 
170.000 

Вкупно основна намена 01 15.213,419.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
Средства за финансирање на програмата за техничко-техно-
лошка модернизација на сојузните органи 22.062,800.000 

Вкупно основна намена 06 22.062,800.000 

Вкупно Глава 1 37.276,219.000 

Глава 2. Сојузен завод за унапредување на упра-
вата 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 

361,000.000 
30,000.000 

700.000 

Вкупно основна намена 01 391,700.000 

Вкупно Глава 2 391,700.000 

Глава 3. Финансирање на програмата за работа 
на самостојните институции и организации 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за извршување на програмата за работа на Инсти-
тутот за споредбено право 
Надомест на здравствените установи за давање услуги на 
работниците во сојузните органи 
Средства за извршување на програмата за работа на Музе-
јот на револуцијата на народите и народностите 
Средства за наградата на АВНОЈ 
Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пија-
де“ 
Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот 
на Јосип Броз Тито 
Наградата „Едвард Кардељ“ 

71,200.000 

22,400.000 

559,000.000 
105,000.000 

78,000.000 

1,800.000 . 
8,300.000 

Вкупно основна намена 01 845,700.000 

Вкупно Глава 3 845,700.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 208 до 227) 38.513,619.000 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 
Школување на новинари од неврзаните земји 
Извршување на програмата на меѓународните врски на Со-
јузот на новинарите на Југославија 
Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп 
на изданија за Југославија на странски јазици, информатив-
но-документарни филмови, фотоинформации, изложби, по-
себни акции и трошоци за транспорт на информативно-про-
паганден материјал 
Откуп на периодични публикации наменети на странство 
Радиопрограма за странство 
Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 
Новинско-агенциски услуги 

2.346,990.000 
.344,000.000 

39,195.000 
30,500.000 

13,500.000 

300,500.000 
1.560,000.000 

17.000,000.000 
15,700.000 

23.700,000.000 
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238 
239 

240 

241 242 

243 

244 
245 
246 

247 
248 

249 

250 

251 

252 

253 
254 

255 

256 

257 

258 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

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

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Трошоци за изработка на „Филмски новости“ 1.300,000.000 
Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност на-
менета за нашите работници и иселеници во странство 120,000.000 
Информирање на странската јавност преку радиото и теле-
визијата 70,000.000 
Меѓународен прес-центар во Белград 205,000.000 
Општонародна одбрана и општествена самозаштита во сис-
темот на јавното информирање 7.400,000.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 6,500.000 

Вкупно основна намена^)! 54.451,885.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 228 до 243) 54.451,885.000 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 5.801,415.000 
Средства за материјални трошоци 820,000.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 40,995.000 
Средства за унапредување и развој на коњарството 60,000.000 
Трошоци на меѓународната соработка во земјоделството и 
шумарството 29,000.000 
Надомест на надворешни соработници во областа на зашти-
тата на растенијата на границата и вршење на ветеринарска 
контрола на границата 2,900.000 
Надомест за работа подолга од полното работно време, ра-
бота ноќе и во денови на државните празници во областа на 
ветеринарството и заштитата на растенијата 41,000.000 
Трошоци за одржување и користење на авионите за гаснење 
на шумски пожари 7.486,000.000 
Трошоци на работата на Југословенската комисија за сора-
ботка со Организацијата на Обединетите нации за исхрана и 
земјоделство (FAO) 17,700.000 
Придонес во светската програма за храна (WEP) 626,000.000 
Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на 
подунавските земји за водостопански прашања на Дунав, 
посебно за заштита на неговите води од загадување 7,000.000 
Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат 
од спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзи-
ните притоци од загадување во 1989 година 3,900.000 
Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загаду-
вање на морето и водите на внатрешните водни патишта во 
1989 година 14,000.000 
Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат 
од Конвенцијата за прекугранично загадување на воздухот 
на големи оддалеченоста 9,000.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 3,000.000 

Вкупно основна намена 01 14.961,910.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 245 до 258) 14.961,910.000 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

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

259 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.057,325.000 
260 01-2 Средства за материјални трошоци 368,000.000 
261 01-2 Патни трошоци во странство 209,000.000 
262 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на фун-

кционерите 41,535.000 
263 01-3-2 Надомест за работа на членови на комисии и на надвореш-

ни соработници 902.000 
264 01-3-2 Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистарот врз ра-

ботите од интерес за федерацијата 28,500.000 
265 01-3-2 Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југо-

словенските граѓани вработени во Секретаријатот на Дунав-
ската комисија 24,800.000 
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266 01-3-2 Надомест за работа на аеродормите за потребите на безбед-
носта на воздушниот сообраќај 129,000.000 

267 01-3-2 Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот сооб-
раќај 2.780,000.000 

268 01-3-2 Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај 6.000,000.000 
269 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 1,100.000 
270 01-3-2 Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работи-

те од интерес за федерацијата 1.475,000.000 
271 01-3-2 Средства за покритие на обврските за повластено возење во 

патничкиот сообраќај 4.300,000.000 

Вкупно основна намена 01 

Вкупно Глава 1 

17.415,162.000 

17.415,162.000 

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летање-
то 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-

х вата 
272 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 38.955,510.000 
273 01-2 Средства за материјални трошоци 7.300,000.000 
274 01-2 Патни трошоци во странство 36,480.000 
275 01-3-2 Трошоци на погонот 15.074,700.000 
276 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државните празни-

ци 2.100,000.000 
277 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 1,289.000 
278 01-3-2 Средства за амортизација 1.451,037.000 
279 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 237,800.000 
280 01-3-2 Школување на кадри 285,300.000 
281 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните билети 26,600.000 
282 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 936.000 

Вкупно основна намена 01 65.469,652.000 

Вкупно Глава 2 65.469,652.000 

Глава 3. Сојузна управа за радковрски 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

283 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.914,480.000 
284 01-2 Средства за материјални трошоци 460,000.000 
285 01-2 Патни трошоци во странство 39,480.000 
286 01-3-2 Надомест за ноќна работа 1,168.000 
287 01-3-2 Обврска спрема Меѓународната Унија за телекомуникации 

и други плаќања 13,500.000 
288 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 487.000 

Вкупно основна намена 01. 2.429,115.000 

Вкупно Глава 3. 2.429,115.000 

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат 
Основна намена 01. Средствата за работа на органите на уп-
равата 

289 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.173,405.000 
290 01-2 Средства за материјални трошоци 389,800.000 
291 01-2 Патни трошоци во странство 17,800.000 
292 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државните празни-

ци 805.000 
293 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 70.000 

Вкупно основна намена 01 1.581,880.000 

Вкупно Глава 4 1.581,880.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции од 259 до 293) 86.895,809.0'и 
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294 
295 
296 
297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 
304 
305 
306 
307 

308 

309 
310 

311 

312 
313 
314 

315 
316 
317 
318 

319 

320 

321 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
01-3-1 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

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

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

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

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 3.969,240.000 
Средства за материјални трошоци 428,000.000 
Патни трошоци во странство 82,000.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 42,240.000 
Трошоци за определени работи од областа на фармацев-
тската служба и медицинското снабдување од интерес за фе-
дерацијата што ќе се договораат со соодветни институти 8,000.000 
Средства за превенција и сузбивање на малигни и кардио-
васкуларни заболувања 100,000.000 
Надомест на работници со скратено работно време и на 
надворешни соработници 84,000.000 
Надомест за работа подолга од полното работно време во 
врска со вршењето на санитарен надзор на границата 1,900.000 
Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни бо-
лести 200,000.000 
Трошоци во врска со вршење на надзор на границата 171,000.000 
Трошоци за лекување на странци во Југославија 2,700.000 
Заштита од јонизирачки зрачња 24,000.000 
Материјално обезбедување и сместување на бегалци 127,000.000 
Трошоци за определени работи од областа на здравствената 
заштита од непосреден интерес за федерацијата што ќе се 
договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита 766,000.000 
Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и 
меѓурепубличките води 29,000.000 
Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја 5,000.000 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-
ка со Меѓународната организација на Обединетите нации за 
помош на децата (УНИЦЕФ) 9,500.000 
Финансирање на активностите спрема југословенските ра-
ботници на работа во странство 43,000.000 
Средства за П р в о м а ј с к а награда на трудот 83,000.000 
Трошоци во врска со народната одбрана Ј 1,000.000 
Средства за остварување на програмата на активностите за 
работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите 
на ОН од 1983 од 1992 година 8,000.000 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

Вкупно основна намена 01 6.184,580.000 

Вкупно Глава 1 6.184,580.000 

Глава 2. Сојузно биро за работи на врабо1увањето 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Материјални трошоци на постојаните југословенско-стран-
ски комисии 
Надомест за одвоен живот на социјалните работници во 
странство и трошоци за упатување на тие работници во 
странство 
Трошоци за образование и воспитување на децата на југо-
словенските граѓани на привремена работа во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

Глава 2. Сојузно биро за работи на врабо1увањето 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Материјални трошоци на постојаните југословенско-стран-
ски комисии 
Надомест за одвоен живот на социјалните работници во 
странство и трошоци за упатување на тие работници во 
странство 
Трошоци за образование и воспитување на децата на југо-
словенските граѓани на привремена работа во странство 
Трошоци во врска со народната одбрана 

1.062,135.000 
114,000.000 
40,000.000 

36,000.000 

41,000.000 

7,000.000 
200.000 

Вкупно основна намена 01 1.300,335.000 

Вкупно Глава 2 1.300,335,000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции од 294 до 321) 7.484,915.000 

322 0 1 - 1 - 1 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОР-
ЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 419,205.000 
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323 
324 
325 

326 

01-2 
01-2 
0 1 - 3 - 1 

0 1 - 3 - 2 

Средства за материјални трошоци 66,500.000 
Патни трошоци во странство 39,000.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 43,155.000 
Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските 
борци 1.213,000.000 

Вкупно основна намена 01 1.780,860.000 

327 

328 
329 
330 
331 
332 

333 
334 

335 
336 
337 
338 

339 

340 
341 
342 

343 
344 
345 
346 

347 

0 5 - 9 

05-ЧЈ 
05-11 
05-11 
05-11 
05-11 

05-11 
05-11 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
01-2 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општес-
твените дејности 
Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во 
смисла на одредбите на Законот за обврските на федерација-
та за пензиите на борците 1,105.809,000.000 
Средства за инвалидски примања на воените инвалиди 547.739,000.000 
Средства за бањско и климатско лекување 30.109,000.000 
Средства за боречки додаток 224,000.000 
Средства за здравствена заштита на воените инвалиди 19.767,000.000 
Надомест на носителите на ,,Партизанска споменица 194 Р , 
и на други одликувани лица 9.187,000.000 
Инвалидски примања во странство 3.100,000.000 
Средства за печатење на книшки за бесплатно и повластено 
возење на воените инвалиди 600,000.000 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
0 1 - 3 - 1 

0 1 - 3 - 2 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
01-3-2 

01-3-2 

Вкупно основно намена 05 1,716.535,860.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции од 322 до 334) 1,718.315,860.000 

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛО-
ГИЈА И ИНФОРМАТИКА 

Глава 1. Комитет 
Основна иамена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 
Средствава финансирање на научноистражувачки проекти и 
научноистражувачки студии 

535,395.000 
175,300.000 

9,500.000 

40,980.000 

1.280,500.000 

Вкупно основна намена 01 2.041,675.000 

Вкупно Глава 1 2.041,675.000 

Глава 2. Сојузен завод за информатика ) 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 

1.098,120.000 
259;500.000 

900.000 

) 

Вкупно основна намена 01 1.358,520.000 

Вкупно Глава 2 1.358,520.000 

Глава 3. Сојузен завод за патенти 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци за информациониот систем, меѓународни обврски 
спрема патентниот завод во Виена 
Трошоци во врска со народната одбрана 

2.415,660.000 
407,000.000 

1,400.000 

146,000.000 
87.000 

Вкупно основна намена 01 2.970,147.000 

Вкупно Глава 3 2.970,147.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 335 до 347) 6.370,342.000 
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РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

Освоена намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

348 01—1—1 Средства за лични доходи на работниците 542,100.000 
349 01-2 Средства за материјални трошоци 131,000.000 
350 01-2 Патни трошоци во странство 23,000.000 
351 01-3-1 Средства за лич^и доходи и други лични примања на фун-

кционерите 31,600.000 

352 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 01 728,000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции од 348 до 352) 728,000.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп,ра-
вата 

353 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 109.350,000.000 
354 01-2 Средства за материјални трошоци 27.500,000.000 
355 01-2 Патни трошоци во странство 8,200.000 
356 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 200,000.000 
357 01-3-2 Награди за откривање на царински прекршоци 82,000.000 
358 01-3-2 Средства за амортизација 1.515,988.000 
359 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 14,000.000 

Вкупно основна намена 01 138.670,188.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции од 353 до 359) 138.670,188.000 

360 
361 
362 
363 

364 
365 

366 
367 

368 
369 
370 
371 

372 
373 

474 

0 1 - 1 - 1 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
01-3-1 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-
НИРАЊЕ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 3.353,280.000 
Средства за материјални трошоци 416,000.000 
Патни трошоци во странство 12,600.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на фун-
кционерите 82,755.000 
Надомест за надворешни соработници и трошоци за анкета 2,900.000 
Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и 
нивното влијание врз стопанството на Југославија“ 24,000.000 
Методолошки истражувања 22,000.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 370.000 

0 1 - 2 - 2 
0 1 - 2 
0 1 - 2 
01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

Вкупно основна намена 01 3.913,905.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции од 360 до 367) 3.913,905.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

ј 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални'трошоци 
Патни трошоци во странство 
Закупи-лизинг на машини за автоматска обработка на пода-
тоци 
Партиципација на трошоците за ОЕЦД 
Трошоци за подготовка на пописот на населението во 1991 
година 
Трошоци во врска со народната одбрана 

6.680,076.000 
2.400,000.000 

14,375.000 

3.797,164.000 
12,402.000 

207.600.000 
1,755.000 

Вкупно основна намена 01 13,113,372.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции од 368 до 374) 13.113,372,000 
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РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТ-
КА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

375 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 2.314,800.000 
376 01-2 Средства за материјални трошоци 266,000.000 
377 01-3-2 Придонес за претставништвото на ООН во Југославија 115,000.000 
378 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработ-

ка со ООН за просвета, наука и култура (УНЕСКО) 90,000.000 
379 01-3-2 Средства за работа на Европскиот центар за мир и развој 39,000.000 
380 01-3-2 Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски 

престој на странски граѓани во Југославија 2.159,000.000 
381 01-3-2 Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, парти-

ципации во платите на југословенските стручњаци и помош 
во организирањето на центарот за обука на кадри во земји-
те во развој 334,000.000 

382 01-3-2 Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка доку-
ментација, публикации, меѓународни семинари, посебни кур-
севи за земјите во развој и за изработка на филмови 27,000.000 

383 01-3-2 Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во 
развој 277,000.000 

384 01-3-2 Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ - трошоци за 
учество на претставници од земјите во развој 1,140.000 

385 01-3-2 Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите коми-
сии - патни трошоци во земјата и во странство 234,000.000 

386 01-3-2 Надомест за вршење на определени работи од надлежност 
на федерацијата од страна на Југословенскиот библиограф-
ски институт 159,000.000 

387 01-3-2 Центар за насочување и организација на меѓусебната сора-
ботка на неврзаните земји на подрачјето на науката и техно-
логијата 74,000.000 

388 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 230,000 

Вкупно основна намена 01 6.090,170.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции од 375 до 388) 6.090,170.000 

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

389 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3.984,555.000 
390 01-2 Средства за материјални трошоци 1.668,000.000 
391 01-2 Патни трошоци во странство 24,000.000 
392 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на државни-

те празници ' 68,500.000 
393 01-3-2 Надомест на Радио Белград за емитување на водостојот на 

Дунав 15,600.000 
394 01-3-2 Печатење на Годишникот на атласот на климата и други 

стручни публикации 186,800.000 
395 01-3-2 Финансирање на меѓународните програми по посебни одлу-

ки на СИС („Fierza", ,,Alpeks", „Нотѕ", „Етер“, „Med-роГ 
и „Vituki") 149,700.000 

396 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација 638.000 
397 01-3-2 Трошоци за следење на загадувањето на реката Сава со ми-

нерални масла 32,175.000 
398 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 936.000 

Вкупно основна намена 01 6.130,904.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции од 389 до 398) 6.130,904.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

399 
400 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
01-2 Средства за материјални трошоци 

287,895.000 
40,700.000 
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1 2 3 4 5 

401 

402 

01-3-2 

01-3-2 

Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка 
карта на Југославија 
Печатење на нови карти 

177,600.000 
98,500.000 

Вкупно основна намена 01 604,695.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 399 до 402) 604,695.000 

РАЗДЕЛ 30. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

403 
404 
405 
406 
407 

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

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Патни трошоци во странство 
Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна 
Трошоци за издавачка дејност 

1.536,225.000 
186,000.000 
51,400.000 
30,000.000 
37,066.000 

Вкупно основна намена 01 1.840,691.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 403 до 407) 1.840,691.000 

408 
409 

410 
411 
412 
413 

414 
415 

416 

417 
418 
419 
420 
421 

01-1-1 
01-2 

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

01-1-1 
01-2 

01-3-2 

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

РАЗДЕЛ 31. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕ-
ВИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 3.947,550.000 
Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-
те и опремата 1.780,000.000 
Надомест за надворешни соработници 4,000.000 
Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз 482,000.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 3,000.000 
Работа подолга од полното работно време 600,000.000 

Вкупно основна намена 01 6.816,550.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 408 до 413) 6.816,550.000 

РАЗДЕЛ 32. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-
те и опремата \ 
Трошоци во врска со народната одбрана 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Материјални трошоци и трошоци за одржување на објекти-
те и опремата \ 
Трошоци во врска со народната одбрана 

4.942,170.000 

1.030,000.000 
700.000 

Вкупно основна намена 01 5.972,870.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позицији од 414 до 416) 5.972,870.000 

РАЗДЕЛ 33. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛ-
НИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за репродукционен материјал и резервни делови 
Надомест за надворешни соработници 
Надомест за работа подолга од полното работно време 

РАЗДЕЛ 33. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛ-
НИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за репродукционен материјал и резервни делови 
Надомест за надворешни соработници 
Надомест за работа подолга од полното работно време 

3.179,175.000 
315,000.000 
209,900.000 

363.000 
15,000.000 

Вкупно основна намена 01 3.719,438.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 417 до 421) 3.719,438.000 

422 01-1-1 

РАЗДЕЛ 34. АВИОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 871,440.000 
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1 2 3 4 5 

423 
424 
425 

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

Материјални трошоци и трошоци за објекти и опрема 
Средства на име прекувремена работа 
Трошоци во врска со народната одбрана 

7.500,000.000 
20,000.000 

234.000 

Вкупно основна намена 01 8.391,674.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 422 до 425) 8.391,674.000 

РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци на Сервисот 
Трошоци за франкирање на пошта, печатење и преписи на 
материјали и набавка на канцелариски и друг потрошен ма-
теријал за сојузните органи 
Надомест за работа подолга од полното работно време 

426 
427 
428 

429 

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

01-3-2 

РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци на Сервисот 
Трошоци за франкирање на пошта, печатење и преписи на 
материјали и набавка на канцелариски и друг потрошен ма-
теријал за сојузните органи 
Надомест за работа подолга од полното работно време 

4.299,780.000 . 
829,000.000 

1.724,000.000 
89,000.000 

Вкупно основна намена 01 6.941,780.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции од 426 до 429) 6.941,780.000 

430 
431 
432 

433 

434 
435 

436 

437 
438 
439 
440 
441 

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

01-3-2 

01-3-2 
01-3-2 

01-3-2 

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

РАЗДЕЛ 36. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 11.914,545.000 
Средства за материјални трошоци 1.181,000.000 
Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услу-
ги 11.136,734.000 
Трошоци во врска со одржувањето и користењето на згра-
дите и опремата 4.974,000.000 
Придонес за користење на градежно земјиште 1.800,000.000 
Надомест за работа подолга од полното работно време и 
ноќна работа 571,300.000 
Трошоци во врска со народната одбрана 1,150.000 

Вкупно основна намена 01 31.578,729.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции од 430 до 436) 31.578,729.000 

РАЗДЕЛ 37. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Надомест за продолжена работа 
Набавка на резервни делови и трошоци за други намени 
Набавка на транспортни средства за потребите на народна-
та одбрана 

3.824,220.000 
174,000.000 
475.162.000 

2.607,621.000 

53,317.000 

Вкупно основна намена 01 7.134,320.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции од 437 до 441) 7.134,320.000 

РАЗДЕЛ 38. ПРЕВЕДУВАЧКА СЛУЖБА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата 

442 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 3.857,385.000 
443 01-2 Средства за материјални трошоци 422,000.000 
444 01-2 Патни трошоци во странство 1,900.000 
445 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 73,800.000 
446 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 19,500.000 
447 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација на пре-

ведувачите за странски јазици 2,300.000 
448 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана 230.000 

Вкупно основна намена 01 4.377,115.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции од 442 до 448) 4.377,115.000 
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РАЗДЕЛ 39. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основаа намена 06. Други општи општествени потреби mi 
ооштествено-аолшичкнте организации 

Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунис-
тите на Југославија 

449 06-2 Финансирање на Програмата за научна документација од 
Меѓународното работничко движење 34,400.000 

450 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности за стран-
ство 58,000.000 

451 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 860,000.000 
Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија 

452 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конфе-
ренција 8.890,000.000 

453 06-2 Средства за Центарот „Едвард Кардељ“ 245,000.000 
454 06-2 Дотација на весникот „Борба“ 8.940,000.000 
455 06-2 Финансирање на Програмата за развој на весникот „Борба“ 131,000.000 
456 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот на С К на 

ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина 380,000.000 
457 06-2 Конференција за развој на месните заедници на Југославија 220,000.000 

Дотација на Претседателството на Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија 

458 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Конференцијата 5.176,000.000 
459 06-2 Прослава на Денот на младоста 1.038,000.000 
460 06-2 Финансирање на меѓународните активности на колективни-

те членови на ССМЈ 85,000.000 
461 06-2 Дотација на весникот „Младост“ 1.107,000.000 
462 06-2 Дотација за Младинскиот фестивал на трудот 20,000.000 
463 06-2 Финансирање на други активности 137,000.000 
464 06-2 Средства за Комисијата за работа со младината на привре-

мен престој во странство 32,000.000 
465 06-2 Издвачка дејност на Претседателството (CIDID) 52,000.000 

Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од Народ-
ноослободителната војна на Југославија 

466 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 1.974,000.000 
467 06-2 Дотација на весникот „4 јули“ 704,000.000 

Дотација на Црвениот крст на Југославија 
468 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Претседателството 1.382,000.000 
469 06-2 Служба за потраги 10,000.000 
470 06-2 Членарина на Лигата, МКЦК 187,000.000 
471 06-2 Трошоци во врска со народната одбрана 7,900.000 
472 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот по-

лумесец од земјите во развој и од неврзаните земји 25,500.000 
Дотација на Југословенската лига за мир, независност и 
рамноправност на народите 

473 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Лигата 272,000.000 
Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации 
на Југославија 

474 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 13,500.000 
Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Ју-
гославија 

475 06-2 Финансирање на Програмата за работа на Сојузот 732,000.000 
Сојуз за физичка култура на Југославија 

476 06-2 Трошоци на подрачјето на физичката култура на Југославија 6.188,200.000 
477 06-2 Вонредни програми за спортски манифестации што се 

одржуваат само во 1989 година 961,000.000 
Народна техника - Сојуз на организациите за техничка кул-
тура на Југославија 

478 06-2 Трошоци за меѓународна соработка во областа на техничка-
та култура на Југославија 215,000.000 
Пожарникарски сојуз на Југославија 

479 06-2 За активноста на Сојузот 107,000.000 

Вкупно основна намена 06 40.184,500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции од 449 до 479) 40.184,500.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 6 
Овој буцет влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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244. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВА-

ЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 
година. 

П бр. 913 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утврдени во 

Буџетот на федерацијата за 1989 година (во натамошниот 
текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царини и други увозни 
давачки, од сојузните такси, од основниот данок на про-
мет на производи, од приходите што со својата дејност ги 
остваруваат органите и организациите на федерацијата, 
од придонесите на републиките и на автономните покраи-
ни и од други приходи што се остваруваат врз основа на 
сојузните закони. 

Член 2 
Приходите на Буџетот што ќе се остварат од сујузни-

те такси, приходите што со својата дејност ги остваруваат 
органите и организациите на федерацијата и другите при-
ходи во целост му припаѓаат на Подбилансот на приходи-
те и расходите на средствата за финансирање на другите 
функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на 
федерацијата за 1989 година. 

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основ-
ниот данок на промет на производи и услуги, од царини и 
од други увозни давачки и посебна такса и такса на увезе-
ни стоки и од придонесите на републиките и на автоном-
ните покраини, Службата на општественото книговодство 
ќе ги распореди во Подбилансот на приходите и расходи-
те на средствата за финансирање на Југословенската на-
родна армија во 1989 година и во Подбилансот на прихо-
дите и расходите на средствата за финансирање на други-
те функции и обврски на федерацијата, како и за резервите 
на федерацијата за 1989 година, сразмерно со нивното уче-
ство во вкупниот обем на расходите на Буџетот намалено 
за износот на планираните приходи од став 1 на овој член. 

Член 3 
Придонесот на републиките и на автономните покра-

ини се уплатува секој месец во височина на една дванае-
сеттина од годишниот износ. 

Ако одделна република односно автономна покраина 
не го уплати до крајот на месецот придонесот од став 1 на 
овој член, Службата на општественото книговодство во 
рок од три дена по истекот на месецот ќе издаде налог не-
уплатениот придонес од претходниот месец да се пренесе 
од остварените приходи на републиката односно на авто-

номната покраина во корист на соодветната потформана 
приходите на Буџетот - придонеси на републиките и на 
автономните покраини. 

Член 4 
Органите и организациите на федерацијата што со 

својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на финан-
сиите извештај за остварените приходи. 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да донесе прописи за роковите и начинот на доставување 
на извештајот од став 1 на овој член. 

Член 5 
Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат 

органи и организации на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот, се наплатат по-
грешно или во износ поголем од пропишаниот, погрешно 
наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати 
првенствено врз товар на формата на приходи на Koja се 
наплатени, а ако такви приходи нема - врз товар на други-
те форми на приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој 
член донесува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите или 
раборникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не 
е поинаку определено. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ре-
шение за враќање на приходите што орган односно орга-
низација на федерацијата ќе Ти оствари според посебните 
прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган 
односно организација на федерацијата или работникот 
што тој ќе го определи. 

Член 6 
Органите и организациите на федерацијата можат да 

преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа 
на сојузен закон и во границите на средствата дозначени 
од Буџетот. 

Член 7 
Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 

1989 година се распоредуваат со тримесечни планови. 
Ако поради порастот на цените над планираниот рас-

теж правата на корисниците на средства на Буџетот засно-
вани врз законот не можат да се намират во рамките на 
средствата утврдени со тримесечниот план, Сојузниот из-
вршен совет може да ги зголеми средствата во границите 
на вкупно одобрените средства на тие корисници за 1989 
година. 

Член 8 
Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Буџе-

тот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средства-
та ќе ги усогласат своите пресметки на средствата со ви-
сочината ка средствата предвидени за определени намени 
во Буџетот и во тој рок ќе му ги достават на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите. 

Средствата не можат да им се пренесуваат на корис-
ниците на Буџетот пред доставувањето на пресметките 
од став I на овој член. 

Член 9 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на ор-

ганите и организациите на федерацијата ќе се користат за: 
1) лични доходи на работниците и за заедничка по-

трошувачка - врз основа на финансискиот план на работ-
ната заедница; 

2) за материјални трошоци, посебни намени и опрема 
- врз основа на претсметката на средствата што ќе ја ут-
врди функционерот кој раководи со органот односно со 
организацијата на федерацијата, ако задачите за кои се 
одобрени средствата непосредно ги извршува тој орган 
односно организација, односно врз основа на програмата 
за користење на средствата за посебни намени што ќе ја 
утврди функционерот кој раководи со органот односно со 
организацијата на федерацијата ако тој орган односно ор-
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танизаВДа не ги извршува непосредно задачите за кои се 
одобрени средствата. 

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени 
со програмата за користење на средствата за посебни на-
мени, се користат.врз основа на решението што го донесу-
ва функционерот кој раководи со органот односно со ор-
ганизацијата на федерацијата, односно врз основа на дого-
ворот што тој функционер ќе го склучи со непосредниот 
корисник на средствата. 

Член 10 
Измена на намената и на височината на средствата 

утврдени во Буџетот по носители и корисници и на висо-
чината на средствата за одделни потреби во рамките на 
основните намени, освен на средствата за Југословенската 
народна армија, на средствата за развој на стопански не-
доволно развиените републики и на САП Косово, на сред-
ствата за финансирање на Програмата за техничко-техно-
лошка модернизација на сојузните органи и за спремање 
на сојузните органи и организации, врши Сојузниот из-
вршен совет. Измена на намената и на височината на сред-
ствата за работа на Собранието на СФРЈ врши Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, а за Претсе-
дателството на СФРЈ - телото што тоа ќе го овласти. 

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и рабо-
тите во органите и организациите на федерацијата за кои 
е предвидено дека ќе се врши прием на работници однос-
но избор или именување на функционери односно назна-
чување на раководни работници, ќе се користат од денот 
на приемот на работа односнона изборот или именување-
то односно назначувањето, врз основа на решение на фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите. 

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на 
личните доходи се користат: врз основа на актот на Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ - за деле-
гатите кои задомест на личните доходи остваруваат во 
Собранието на СФРЈ, за функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работ-
ници што ги назначува надлежниот орган на Собранието 
на СФРЈ врз основа на актот на Претседателството на 
СФРЈ - за неговите членови, за членовите на Советот на 
федерацијата и за раководните работници што тоа ги на-
значува; врз основа на актот на Сојузниот извршен совет 
- за работниците во органите и организациите на федера-
цијата и за раководните работници што ги назначува тој. 

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка по-
трошувачка се пренесуваат на жиро-сметките на органи i с 
и организациите на федерацијата. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет му поднесува на Собрание-

то на СФРЈ извештај за извршувањето на Буџетот за секое 
тримесечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечјето. 

Извештајот за извршувањето на Буџетот на федера-
цијата од став 1 на овој член содржи податоци за остваре-
ните приходи, за извршените расходи и за извршените 
промени на намените и на височината на средствата од 
член 10 став 1 на овој закон. 

Член 12 
За користење на средствата утврдени во Буџетот за. 

финансирање на научно-истражувачките проекти и на на-
учните студии за потребите на федерацијата одлучува СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет на предлог од сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на науката и технологијата. 

Член 13 
Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 

1988 година за изградба на објекти од интерес за федера-
цијата, за опремање на сојузните органи и организации на 
федерацијата и за замена и дополнение на опремата, што 
не ќе се потрошат до 31 декември 1988 година, можат да се 
користат за тие намени и во 1989 година. 

Член 14 
Средствата предвидени за прибавување на станови за 

потребите на сојузните органи и на сојузните организации 

ќе се користат врз основа на одлука на Собранието на 
СФРЈ. 

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 
1988 година за намените од став 1 на овој член, што не ќе 
се потрошат до 31 декември 1988 година, можат да се ко-
ристат и во 1989 година. 

Член 15 
Средствата за амортизација обезбедени во Буџетот 

во разделот Сојузен секретаријат за законодавство, право-
судство и управа се распоредуваат на органите и организ-
циите на федерацијата врз основа на прописите на Сојуз-
ниот извршен совет, освен средствата за амортизација за 
Собранието на СФРЈ, Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи, Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти, Институтот за безбедност, Сојузната управа за контро-
ла на летањето и Сојузната управа за царини. Непотроше-
ните средства за амортизација можат да се користат за 
таа намена и во наредните години. 

Член 16 
Средствата предвидени во Буџетот за курсните раз-

лики Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесеч-
но врз основа на барањата на корисниците на средства. 

Член 17 
Средствата на Буџетот што се распоредени по корис-

ници на средства, а не се потрошени во годината за која е 
донесен Буџетот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 20 ја-
нуари 1990 година, на распоредната група односно под-
група на расходи од кои се распоредени. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата на Буџетот што се распоредени на корисници-
те на средства од член 23 став 2 на овој закон, а не се по-
трошени во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат 
во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1990 година, на рспо-
редната група, односно подгрупа на расходи од кои се рас-
поредени. 

Член 18 
Од средствата утврдени во Буџетот за исплата на 

пензиите на борците од Народноослободителната војна и 
на членовите на нивните семејства, што се стекнуваат под 
поповолни услови, ќе се намират обврските на федерација-
та од поранешните години за самоуправните интересни 
заедници за пензиско и инвалидско осигурување на репуб-
ликите и на автономните покраини, според решението 
што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите,, по 
прегледот на пресметката на обврските на федерацијата, 
што ќе го изврши Буџетската инспекција на СОЈУЗНИОТ сек-
ретаријат за финансии, а преостанатите средства Сојузни-
от извршен совет, на предлог од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за прашања на борците и воените инвали-
ди, ќе ги распореди на самоуправните интересни заедници 
за пензиско и инвалидско осигурување на републиките и 
на автономните покраини, како аконтација за 1989 година. 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на об-

врските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе 
се користат за исплатување на надомести на организации-
те на здружен труд кои се занимаваат со превоз на патни-
ци за извршените бесплатни и повластени превози на ли-
цата на кои тие права им се признати со сојузните пропи-
си, на начинот што ќе го пропише функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите. 

Член 20 
Средствата утврдени во Буџетот на позицијата Соју-

зен секретаријат за законодавство, правосудство и управа 
за определени потреби, ќе му се пренесат на Покраински-
от секретаријат за правосудство и управа на САП Косово 
со решение на функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за тие работи. 

Покраинскиот секретаријат за правосудство и управа 
на САП Косово ќе му поднесува на Сојузниот секретари-
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јат за законодавство, правосудство и управа шесмесечни 
извештаи за потрошокот на средствата од став 1 на овој 
чле^. 

Член 21 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пре- . 

сметува камата на износот на ненамирените обврски на 
федерацијата. 

Член 22 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не 

престанува дисциплинската, материјалната и кривичната 
одговорност на функционерот кој раководи со органот од-
носно со организацијата на федерацијата или на овласте-
ниот работник за незаконито и несовесно користење и рас-
полагање со средствата на Буџетот. 

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот 
за уплата на приходите не му престанува одговорноста на 
одговорното лице ако не го пресмета, неточно го пресмета 
или не го уплати приходот во Буџетот. 

Член 23 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 

1989 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 

31 јануари 1990 година можат да се извршуваат расходите 
за финансирање на Југословенската народна армија и на 
дипломатските и конзуларните претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, за дополнителните средства на стопански недоволно 
развиените републики и на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и за средствата за инвалидско-боречка 
заштита. 

Приходите на Буџетот од царини и од други увозни 
давачки за стоките увезени до 31 декември 1989 година и 
приходите од основниот данок на промет на производи, 
на прометот остварен до 31 декември 1989 година и од 
придонесите на републиките и на автономните покраини 
во Буџетот, што ќе се наплатат до 31 јануари 1990 година, 
се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да им се 
распоредуваат на носителите и корисниците на средства-
та најмногу до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 24 
Средствата обезбедени во Буџетот по стапка од 4% за 

плаќање на придонесот за станбена изградба од надомес-
тот на личните доходи на делегатот кој тој надомест го 
остварува во Собранието на СФРЈ, и од личните доходи 
на функционерите и на раководните работници што ги из-
бира или именува односно назначува Собранието на 
СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, како и Сојузниот из-
вршен совет, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собра-
нието н^ СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет. 

Надлежните тела за станбени прашања на Собрание-
то на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузни-
от извршен совет ќе ги пропишат условите и начинот на 
користењето на средствата од став 1 на овој член. 

Член 25 
Приходите што ќе ги остварат органи и организации 

на федерацијата по основ на вратени депозити на инвести-
циите и приходите по основ на вратени средства здружени 
за изградбата на енергетски објекти се уплатуваат во Бу-
џетот. 

Средствата што ќе се остварат со наплата на аморти-
зација на опремата во становите за службени потреби на 
органите и организациите на федерацијата и средствата 
остварени со рефундација во врска со користењето на ста-
новите за службени “потреби на органите и организациите 
на федерацијата, давателите на тие станови на користење 
можат да ги користат во текот на годината за исти наме-
ни. 

Член 2ф 
Заради обезбедување на законите и правилно извршу-

вање на Буџетот, сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите врши непосредна контрола над на-
платувањето на приходите и потрошокот на средства за 

одделни намени, како и над финансиското и материјално 
работење на корисниците на средствата на Буџетот. 

Непосредна контрола од став 1 на овој член врши Бу-
џетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финан-
сии. 

Под непосредна контрола на наплатувањето на при-
ходите и на потрошокот на средствата за одделни намени, 
во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат: 

1) контролата на пресметувањето и уплатувањето на 
приходите на федерацијата; 

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и 
наменското користење на средствата на Буџетот, освен 
средствата за финансирање на Југословенската народна 
армија. 

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 
на овој член се утврдат незаконитости односно неправил-
ности, ќе се донесе решение со кое ќе им се наложи: 

1) на обврзникот на уплатата на приходите на феде-
рацијата - во оставениот рок да го пресмета и да го упла-
ти во Буџетот неуплатениот приход на федерацијата и да 
преземе и други мерки за отстранување на утврдените не-
законитости и неправилности; 

2) на Сојузната управа за царини односно на цари-
нарниците како подрачни органи на царинската служба -
во оставениот рок, во согласност со одредбите на Царин-
скиот закон и прописите донесени врз основа на тој закон, 
да го пресмета и да го наплати во Буџетот на федерација-
та да го уплати неуплатениот приход по основ на царини 
и увозни давачки; 

3) на корисникот на средствата - во Буџетот да ги 
врати ненаменски потрошените односно незаконито ис-
платените средства на Буџетот и да преземе други мерки 
за отстранување на утврдените незаконитости односно не-
правилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Ре-
шение донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите или 
лицето што тој ќе го овласти и е конечно во управната по-
стапка. 

Решението со кое е определена мерката на уплата на 
неуплатениот приход на федерацијата и враќањето на 
средствата во Буџетот го извршува службата на општеде-
ното книговодство кај која се води жиро-сметката односно 
другата сметка на должникот. 

Во случаите од став 4 на овој член, буџетскиот ин-
спектор е должен да го извести функционерот кој раково-
ди со сојузните органи на управата надлежен за работи на 
финансиите за повредата на прописите и, по негов налог 
да поднесе пријава до надлежниот орган заради презема-
ње на соодветни мерки. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во ,,Службен лист на СФРЈ“. 

245. 
Врз основа на член 315 трчка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО 
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за службата во вооружените сили, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
15 март 1989 година. 

П бр. 923 
15 март 1989 година 
Белград „ 

( Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

Член 1 
Во Законот за службата во вооружените сили 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85) член 24 се менува и 
гласи: 

„Питомецот на средно воено училиште, освен пито-
мец кој се упатува на редовно школување во воена акаде-
мија односно кој, во својство на воен стипендист, се упату-
ва на редовно школување на факултет," висока или виша 
школа во граѓанството, се прима во активна воена служба 
со актот за произведување во чинот водник кога ќе го за-
врши тоа училиште. 

Питомецот односно воениот стипендист од став 1 на 
овој член кој не ќе го заврши школувањето во воена акаде-
мија односно на факултет, висока или виша школа се про-
изведува во чинот според стручната подготовка што ја 
стекнал до престанувањето на школувањето. 

За активен помлад офицер може да биде примен и ре-
зервен помлад офицер и војник во резерва.". 

Член 2 
Член 28 се менува и гласи: 
„Активен помлад офицер односно активен воен 

службеник од IX и V I I I класа се произведува во чинот по-
ручник ако, покрај условите од член 19 став 1 точ. 2 и 3 на 
овој закон, ги исполнува и следните услови: 

1) со вонредно школување да завршил воена академи-
ја; 

2) да има последна службена оцена најмалку „се ис-
такнува“. 

Активен помлад офицер односно активен воен 
службеник од IX и VIII класа кој не завршил воена акаде-
мија може да биде примен за активен офицер и произведен 
во чинот поручник кога ќе стекне висока стручна подго-
товка, а во чинот потпоручник - кога ќе стекне виша 
стручна подготовка, ако ги исполнува условите од член 19 
став 1 точ. 2 и 3 на овој закон, ако има последна службена 
оцена најмалку „се истакнува“ и соодветна воена стручна 
подготовка што ќе ја пропише сојузниот секретар. 

Активниот помлад офицер и активниот воен службе-
ник од ст. 1 и 2 на овој член, кој има висока стручна подго-
товка и кој во текот на активната воена служба бил на 
должноста офицер најмалку пет години, се произведува во 
чинот капетан.". 

Член 3 
Во член 94 став 2 зборовите: „Воено-територијалниот 

орган“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот репуб-
лички односно покраински орган, а предлозите за унапре-
дување на резервните помлади офицери и резервните вое-
ни службеници од IX класа - непосредно до старешината 
надлежен за унапредување“. 

Член 4 
Во член 97 став 2 зборовите: „на првостепениот вое-

но-територијален орган“ се заменуваат со зборовите: „на 
положба командант на полк, рамна со неа или на повисо-
ка положба“. 

Член 5 
Во член 207 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Заради разгледување на молби односно предлози за 

простување или ублажување на дисциплински казни и 
мерки изречени на резервните воени старешини, во Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана се формира комиси-
ја што ја сочинуваат по еден претставник од Сојузот на 
резервните воени старешини на Југославија, од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, од републичките однос-
но од покраинските секретаријати за народна одбрана и 
од републичките односно од покраинските штабови на те-
риторијалната одбрана. 

Комисијата од став 2 на овој член ги разгледува и 
пресудите на судовите на честа со кои му е изречена казна 

губење на чинот односно класата на резервен помлад офи-
цер, офицер или воен службеник и може да му поднесува 
на Претседателството на СФРЈ предлози за простување 
или ублажување на тие казни.". 

Член 6 
Во член 210 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гла-

си: 
„Сојузниот секретар или старешината што тој ќе го 

овласти може да поднесе барање за поведување постапка 
пред судот на честа ако постои основано сомневања резер-
вниот помлад офицер, офицерот или воениот службеник 
да сторил престап со кој му се штети на угледот или грубо 
се занемарува должноста на резервен воен старешина. Ако 
по тоа барање надлежниот орган не поведе постапка во 
рок од 30 дена од денот на доставувањето на барањето, со-
јузниот секретар односно старешината што тој ќе'го ов-
ласти може сам да донесе решение за поведување постап-
ка пред надлежниот суд на честа. Во тој случај постапката 
ја спроведува лицето што ќе го определи сојузниот секре-
тар односно старешината кого тој ќе го овласти според 
прописите што важат во местото на седиштето на над-
лежниот суд на честа.". 

Член 7 
Во член 223 став 1 зборовите: „кога штетата настана-

ла“ се заменуваат со зборовите: „на донесувањето на од-
луката за надомест на штетата“. 

Член 8 
Во член 279 зборовите: „ако во рок од четири години 

ги исполнил условите за старосна пензија, освен“ се заме-
нуваат со зборовите: „ако наполни 56 години живот или 
ако во рок од четири години ќе ги исполни условите за 
старосна пензија, освен за предвремена старосна пензија, 
по исклучок“. 

Член 9 
Во член 282 став 1 зборовите: „четири години“ се за-

менуваат со зборовите: „шест години“. 

Член 10 
Член 291 се брише. 

Член 11 
Во член 309 ставот 2 се менува и гласи: 
„Делот од личниот доход по основ на минатиот труд 

и работното искуство на активното воено лице опфатен со 
елементите на личниот доход пропишани со одредбите на 
став 1 од овој член може со прописот од член 337 на овој 
закон да се утврди и како посебен дел на личниот доход 
сообразно со мерилата што се применуваат во организа-
циите на здружен труд и во работните заедници, во поглед 
на распределбата на средствата за лични доходи по основ 
на минатиот труд и работното искуство.". 

Член 12 
Во член 311 ст. 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 13 
Во член 312 став 4 зборовите: „што се назначува“ се 

заменуваат со зборовите: „што се назначува по потреба на 
службата“., 

Член 14 
Во член 313 став 1 по зборовите: „член 356" се дода-

ваат зборовите: „став 1". 
Во став 2 по зборовите: „според положбата“ се дода-

ваат зборовите: „и минатиот труд“. 

Член 15 
Во член 314 став 1 зборовите: „во претходното полу-

годие“ се заменуваат со зборовите: „во претходното три-
месечје. Така утврдениот просечен личен доход на офице-
рите се зголемува за остварениот просечен процент на 
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учеството на делот од личниот доход по основ на резулта-
тите од управувањето и стопанисувањето со општествени 
средства (минатиот труд) во вкупниот личен доход на ра-
ботниците вработени во стопанството на СФРЈ.". 

Член 16 
Член 316 се менува и гласи: 
„Личниот доход односно надоместот на личниот до-

ход и посебните надомести припаѓаат од денот на стекну-
вањето на правото на нивно примање до денот на преста-
нувањето на условите за нивно примање.". 

Член 17 
Во член 319 став 1 зборовите: „додека се наоѓа на рас-

полагање и за време на школувањето и приправничкиот 
стаж што трае до една година се бришат., 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„На активното воено лице додека се наоѓа на распо-

лагање и за време на школувањето и приправничкиот 
стаж му припаѓа надомест на личниот доход што се опре-
делува според износот пропишан за чинот односно за кла-
сата што ја има и положбата на која се наоѓало до денот 
на ставањето на располагање односно упатувањето на 
школување или на приправнички стаж. 

На активното воено лице за време на привремената 
спреченост за работа му припаѓа посебен надомест во ви-
сочината и под условите што ќе ги утврди сојузниот секре-
тар со прописот од член 337 на овој закон.". 

Член 18 
Член 320 се менува и гласи: 
„За часовите на ноќна работа, работа подолга од по-

лното работно време и работа во денови на празници на 
активното воено лице му се зголемува личниот доход со-
образно со мерилата што се применуваат во организации-
те на здружен труд и во работните заедници, на начинот 
што ќе го пропише сојузниот секретар. 

На активното воено лице не му припаѓа зголемување 
на личниот доход за часовите на ноќна работа, работа 
подолга од полното работно време и работа во денови на 
празници ако таа работа е наредена поради причините 
пропишани со одредбата на член 356 став 1 од овој за-
кон.". 

Член 19 
Во член 324 ставот 2 се брише. 

Член 20 
Член 326 се брише. 

Член 21 
Во член 337 зборовите: „за зголемување на личниот 

доход според чинот односно класата (член 311 став 2) и 
за“ се бришат. 

Член 22 
Во член 338 став 2 зборовите: „На тоа лице му припа-

ѓа и зголемување на личниот доход според чинот односно 
класата, ако во активна воена служба ги исполнило усло-
вите пропишани за тоа зголемување." се бришат. 

Член 23 
Во член 392 ставот 2 се менува и гласи: 
„На активното воено лице кое има 40 (маж) односно 

35 (жена) години на стаж на осигурување му престанува 
службата по сила на законот кога ќе ги наполни следните 
години возраст: 

1) помлад офицер и воен службеник од XII до VIII 
класа - 56 години; 

2) офицер до чинот капетан I класа и воен службеник 
од VII до IV класа - 58 години; 

3) офицер од чинот мајор до чинот генерал-полков-
ник и воен службеник III до 1 класа - 60 години; 

4) офицер во чинот генерал на армија - 65 години." 
Во став 3 точката 2 се менува и гласи: 
„2) кога ќе наполни 60 години возраст и најмалку 30 

години стаж на осигуравање, ако тоа го бараат потребите 
на службата“. 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 3 точка 2 од овој 

член, активната воена служба може да му престане и на 
лицето кое не наполнило 60 години возраст, кога ќе ги на-
полни годините на возраст пропишани во член 394 од овој 
закон, ако тоа го бараат потребите, на службата.". 

Ставот 7 се менува и гласи: 
„Активното воено лице на кое треба да му престане 

службата според одредбите на став 2 од овој член може, 
ако се согласи, по исклучок да се задржи во службата до 
две години, ако во работата постигнува исклучителни ре-
зултати или ако тоа по бараат посебните потреби на 
службата заради пополнување на соодветното формацис-
ко место.". 

По став 7 се додаваат нови ст. 8 и 9 кои гласат: 
„Активно воено лице - извонреден стручњак на кого 

треба да му престане службата според одредбите на став 2 
од овој член, може ако се согласи, по исклучок да се За-
држи во службата до пет години, ако се занимава со науч-
ноистражувачка работа и ако во таа работа постигнува ре-
зултати од исклучително значење за вооружените сили. 

Одлука за задржување во службата на лицата од ст. 7 
и 8 на овој член донесува: 

1) за активните офицери во чинот генерал - Претседа-
телството на СФРЈ; 

2) за другите активни воени лица - сојузниот секре-
тар.". 

Член 24 
Во член 394 став 1 зборовите: „став 3 точка 2" се за-

менуваат со зборовите: „став 5". 

Член 25 
Во член 395 ставот 3 се менува и гласи: 
Службата не може да му престане според одредбата 

на член 392 став 5 од овој закон на активно воено лице 
што не ги исполнило условите за пензија или не стекнало 
право на месечен паричен надомест поради престанок на 
службата по потреба на службата.". 

Член 26 
Во член 402 ставот 1 се менува и гласи: 
„Лицето што ги наполнило годините на возраст од 

член 394 на овој закон, на кое му престанала активната во-
ена служба според одредбите на член 392 став 1 точка 2 и 
според одредбите на ст. 4 и 5 на тој член, има право на ме-
сечен паричен надомест поради престанувањето на 
службата по потреба на службата (во натамошниот текст: 
паричен надомест) ако во активна воена служба поминало 
најмалку 30 години.". 

Ставот 2 се брише. 

Член 27 
Во член 403 ставот 4 се менува и гласи: 
„Паричниот надомест определен според овој закон се 

усогласува според порастот на личните доходи на актив-
ните воени лица на начинот на кој се усогласуваат пензии-
те на лицата кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигуравање на воените осигуреници оствариле 
право на пензија.". 

Член 28 
Во член 405 став 1 точ. 3 и 4 се заменуваат со нова 

точка 3), која гласи: 
„3) кога ќе ги исполни условите за старосна пензија;". 
Досегашната точка 5 станува точка 4. 
Ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3 кој станува став 2 бројот: „5" 

се заменува со бројот: „4". 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 29 
Во член 450 став 2 зборовите: „Лицето кое дежурало 

24 часа се ослободува од должноста за наредните 24 часа." 
се бришат“. 
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Член 30 
Во член 452 ставот 2 се менува и гласи: 
„Граѓанското лице стекнува право на користење на 

годишен одмор по еден месец непрекината служба и има 
право да го користи во секоја календарска година.". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„На граѓанското лице кое во календарската година за 

која користи годишен одмор не наполнило една година 
непрекината служба, траењето на годишниот одмор му се 
определува сразмерно со времето поминато непрекинато 
во службата.". 

Досегашните ст. 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6 и 7. 

Член 31 
Членот 453 се брише. 

Член 32 
Во член 463 став 2 запирката и зборовите: „како ниту 

за работа во текот на службеното патување на граѓанско-
то лице“ се бришат. 

Член 33 
Во член 468 став 1 зборовите: „за посебните надомес-

ти (член 315)" се бришат. 

Член 34 
/ Во член 484 став 4 по зборовите: „стаж на осигурава-
ње" се додаваат зборовите: „или 65 години возраст“. 

' Член 35 
Член 487 се брише. 

Член 36 
Во член 491 по зборовите: „на личните доходи“ и дру-

гите примања“ се додаваат запирка и зборовите: „за по-
себни надомести“. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

246. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 

ОСИГУРЕНИЦИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување на во-
ените осигуреници, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година. 

П бр. 948 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурува-

ње на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85 и 74/87), во член 16 став 2 бројот: „0,5" се заменува со 
бројот: „2". 

Член 2 
Во член 18 ставот 5 се менува и гласи: 
„(5) Посебните додатоци се земаат во просечен месе-

чен износ на додатоците што според прописите за личните 
доходи на активните воени лица постојат во последниот 
месец, во декември, пред престанувањето на својството на 
воен осигуреник, а воениот осигуреник ги остварил во по-
следните пет години или во кои и да било 10 последовни 
години на активна воена служба ако е тоа за него поповол-
но. При утврдувањето на просечниот месечен износ тие 
додатоци се пресметуваат на вредноста која, според про-
писите за личните доходи на активните воени лица, ја 
имале кон крајот на годината од која се зема личниот до-
ход за утврдување на пензискиот основ“. 

Во став 6 по зборовите: „Ако се“ се додаваат зборови-
те: „укинат или“. 

Член 3 
Во член 41 ставот 4 се менува и гласи: 
„(4) Ако постојат две или повеќе телесни оштетувања 

со различни причини, од кои едното или повеќе од нив се 
предизвикани од повреда при работата или од професио-
нална болест, а другото или повеќе од нив се предизвика-
ни од болест или од повреда надвор од работата, вкупни-
от процент на телесно оштетување се утврдува според 
листата на телесни оштетувања, а височината на парични-
от надомест се определува на следниот начин: 

1) ако вкупниот процент на телесно оштетување е оп-
ределен според листата на телесни оштетувања со додава-
ње на процентот на телесното оштетување предизвикано 
од повреда при работата или од професионална болест, 
паричниот надомест изнесува 90% од износот на надомес-
тот што припаѓа според вкупниот процент на телесно ош-
тетување од став 2 на овој член; 

2) ако вкупниот процент на телесно оштетување е оп-
ределен со додавање на процентот на телесно оштетување 
предизвикано од болест или повреда надвор од работата, 
паричниот надомест изнесува 70% од износот на надомес-
тот што припаѓа според вкупниот процент на телесно ош-
тетување од став 2 на овој член; 

3) височината на надоместот се определува само спо-
ред телесното оштетување предизвикано од повреда при 
работата или професионална болест, ако е тоа за осигуре-
никот поповолно.". 

Член 4 
Во член 50 став 2 по зборовите: „воениот осигуреник“ 

се додаваат зборовите: „односно престанувањето на пра-
вото на семејна пензија“. 

Член 5 
Во член 54 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Не се смета за редовно школување, во смисла на 

овој закон, ако детето го продолжи школувањето во учи-
лиште од ист степен, како и во училиште што веќе го за-
вршило.". 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8. 

Член 6 
Во член 59 став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, 

која гласи: 
„4) по смртта на корисникот на предвремена старос-

на пензија - пензијата што би му припаднала на корисни-
кот на предвремената старосна пензија според извршени-
от пензиски стаж без намалување поради порано замину-
вање во пензија.". 

Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 5 и 6. 
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Член 7 
Во член бб по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„(2) Собранието на Заедницата на воените осигурени-

ци може да го овласти извршниот орган определен со Ста-
тутот на Заедницата да ги донесува одлуките од став 1 на 
овој член. 

. (3) Одлуката од став 2 на овој член ја потврдува Со-
бранието на Заедницата на воените осигуреници.". 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 8 
Во член 67 став 1 пред зборот: „Паричните“ се додава 

ознаката: „(1)". 
По став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„(2) Паричниот надомест за телесно оштетување 

усогласено според став 1 на овој член во текот на година-
та се усогласува на начинот и по постапката ште се пред-
видени за усогласување на пензиите (член 65).". 

Член 9 
Во член 69 став 3 зборот: „следниот“ се заменува со 

зборот: „наредниот“, а по зборовите: „поднесувањето на 
барањето“ се додаваат зборовите: „и за шест месеци нана-
зад“. 

Член 10 
Во член 71 став 2 зборовите: „што и претходи на го-

дината“ се бришат. 
Член 11 

Во член 92 став 1 точка 4 по зборовите: „во вршење“ 
се додаваат зборовите: „посебно определени“. 

Член 12 
Во член 94 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Како должности во трупа, во смисла на став 1 од 

овој член, се подразбираат должностите во воените едини-
ци заклучно со бригада и соодветна единица и определени 
должности во команда на дивизија односно команда на 
корпус и команди на соодветни единици и во воени уста-
нови во кои службата на воените осигуреници се врши под 
трупни услови, а кои ќе ги утврди Сојузниот извршен со-
вет, на предлог од сојузниот секретар за народна одбра-
на". 

Член 13 
По член 95 се додава чле^95а, кој гласи: 

„Член 95а 
(1) На воените осигуреници кои вршат соодветни ра-

боти и задачи на овластени органи на безбедноста на воо-
ружените сили и воената полиција што не спаѓаат во по-
себно определени работи и задачи од член 92 став 1 точка 
4 од ОВОЈ закон им се сметаат секои 12 месеци ефективно 
поминати на тие работи и задачи како 14 месеци стаж' на 
осигурување. 

(2) Како работи и задачи на овластени органи на без-
бедноста на вооружените сили и воената полиција, во 
смисла на став 1 од овој член, се подразбираат работите и 
задачите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на 
предлог од сојузниот секретар за народна одбрана.". 

Член 14 
Во член 96 став 1 зборовите: „во чл. 91 до 93 на овој 

закон“ се заменуваат со зборовите: „со овој закон“. 

Член 15 
Во член 110 став 4 зборот: „платата“ се заменува со 

зборовите: „личниот доход“. 

Член 16 
Во член 159 став 1 зборовите: „од 10.000 до 100.000 

динари“ се заменуваат со зборовите: „од 250.000 до 
2,500.000 динари“. 

Во став 2 зборовите: „од 3.000 до 20.000 динари“ се 
заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 500.000 динари“. 

Член 17 
Во член 166 став 2 по зборовите: „став 3" се додаваат 

зборовите: „на овој закон“. 

Член 18 
Во член 180 став 1 по зборовите: „старосна“ се дода-

ваат зборовите: „односно инвалидска“. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

247. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за мер-

ните единици и мерилата, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 го-
дина. 

П бр. 924 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

1 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 
И МЕРИЛАТА 

Член 1 
Во Законот за мерните единици и мерилата 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86) во член 74 
став 1 бројот: „150.000" се заменува со бројот: „4,500.000", 
а бројот: „10.000.000" - со бројот: „45,000.000." 

Во став 2 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
250.000", а бројот: „500.000" - со бројот: „2,500.000". 

Во став 3 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„250.000", а бројот: „500.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 2 
Во член 75 став 1 бројот: „100.000" се заменува со 

бројот: „3,000.000", а бројот: „5,000.000" - со бројот: 
„30,000.000". 

Во став 2 бројот: „25.000" се заменува со бројот: 
„ 150,ООО"ј а бројот: „250.000" - со бројот: „1,500.000". 

Во став 3 бројот: „25.000" се заменува со бројот: 
„150.000", а бројот: „250.000" - со бројот: „1,500.000". 

Член 3 
Во член 76 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „450.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: 
„4,500.000". 

Во стаЕЈ 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„100.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „1,000.000". 

Во став 3 бројот: „10.000" се заменува со бројот. 
„100.000", а бројот: „200.000" - со бројот: 1,000.000". 
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Член 4 
Во член 77 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „250.000", а бројот: ,Л,000.000" - со бројот: 
„2,500.000". 

Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„50.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 

т 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен лист на СФРЈ“. 

248. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за кон-
трола на предметите од скапоцени метали, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
15 март 1989 година. 

П бр. 925 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕД-

МЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Во Законот за контрола на предметите од скапоцени 

метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81 и 59/86) во 
член 30 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„4,500.000" а бројот: „5,000.000" - со бројот: „45,000.000". 

Во став 2 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 
„250.000", а бројот: „100.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 2 
Во член 31 став 1 зборовите: „до 300.000 динари“ се 

заменуваат со зборовите: „од 450.000 до 4,500.000 динари“. 
Во став 2 зборовите: „со парична казна до 40.000 ди-

нари“ се заменуваат со зборовите: „со парична казна од 
100.000 до 1,000.000 динари“. 

Член 3 
Во член 32 став 1 зборовите: „со парична казна до 

400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „со парична 
казна од 100.000 до 1,000.000 динари“, а зборовите: „со па-
рична казна до 100.000 динари“ се заменуваат со зборови-
те: „со парична казна од 50.000 до 500.000 динари“. 

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

објавувањето BIO ,̂,Службен лист на СФРЈ“. 

249. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВА-
ЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУ-

НИ 1989 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

привремено ограничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности за потрошувачка во периодот јануари-ју-
ни 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година. 

П б р . 951 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ ,ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕ-

РИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-

гањето со дел од општествените средства на општествено-
-политичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувачка во пе-
риодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 77/88), во член 1 став 3, наместо точка, на кра-
јот, се става запирка и се додаваат зборовите: „на делот од 
основниот данок на промет на тутун што федерацијата им 
го отстапува на републиките и на автономните покраини 
за компензации во потрошувачката на основни животни 
намирници, како и на средствата на буџетите на општес-
твено-пол итич ките заедници и на самоуправните ин re. ес-
ни заедници од општествените дејности што се ангажира-
ат за остварување на Југословенската програма на мерки 
и активности за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го 
напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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250. 
Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот из-

вршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 16 март 1989 година и на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 16 
март 1989 година. 

П бр. 953 
16 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 ст. 2 и 6 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Амандман XLIII на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на предлог од Прет-
седателството на СФРЈ за избор на претседател на Сојуз-
ниот извршен совет, како и на предлог од кандидатот што 
Претседателството на СФРЈ го предложи за претседател 
на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на 
Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 16 март 1989 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
16 март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I 
За претседател на Сојузниот извршен совет се избира 

Марковиќ Анте. 

И 
За потпретседатели на Сојузниот извршен совет се 

избираат: 
1. Митровиќ Александар и 
2. Прегл Живко. 

III 
За членови на Сојузниот извршен совет се избираат: 
1. Гашевски Никола 
2. Митровиќ Александар 
3. Муезиновиќ Џевад 
4. Пајковиќ Бранимир и 
5. Прегл Живко. 

IV 
За сојузни секретари се именуваат: 
1. Лончар Будимир - за надворешни работи 
2. Кадиевиќ Вељко - за народна одбрана 
3. Грачанин Петар - за внатрешни работи 
4. Зекан Бранко - за финансии 
5. Хорват Франц - за економски односи со странство 
6. Назми Мустафа - за трговија 
7. Санто Стеван - за енергетика и индустрија 
8. Слокар Јоже - за сообраќај и врски 
9. Мирјаниќ Стево - за земјоделство 
10. Марендиќ Божо - за развој ^ 

11. Гачиќ Радиша - за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика 

12. Камбовски Владо - за правосудство и управа. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 682 
16 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Степан Новаковиќ, с. р. 
Абаз Казази, с. р. 

251. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 10 став 1 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 
мај 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНО-
ЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА, УТ-
ВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 

ГОДИНА 
1. Средствата за финансирање на Програмата за тех-

ничко-технолошка модернизација на сојузните органи за 
периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот на 
федерацијата за 1989 година во износ од 22.062,800.000 ди-
нари се распоредуваат на следните корисници и за следни-
те намени: 

I. ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВТАСАНИТЕ ЗАКОНСКИ И 
ПОРАНО ПРЕЗЕМНИТЕ ОБВРСКИ 

Ред. 
бр. Корисник и намена Динари 

1 2 3 

1. На Собранието на СФРЈ - за извршу-
вање на обврските по заклучокот на 
Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ 

2. На Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски - за инвестициони работи и за 
набавка на опрема и технички сред-
ства за регулација на Дунав од Бел-
град до југословенско-унгарската гра-
ница 

3. На Сојузната управа за царини - за 
извршување на обврските по завршу-
вањето на изградбата на граничниот 
премин Градина 

В К У П Н О : 4.100,000.000 

И. ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО 1989 

ГОДИНА 

Корисник и намена Динари 

\ 2 3 

1. На Собранието на СФРЈ - за набавка 
на опрема за автоматско гласање и 
озвучување 900,000.000 

500,000.000 

2.000,000.000 

1.600,000.000 
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1 
2. 

3. 

3.1. 

6. 

6.1. 

6.2. 

6:3. 

6.4. 

8. 

8.1. 

9. 

10. 

11. 

На Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи - за прибавување и по-
правка на објектите за потребите на 
дипломатските и конзуларните прет-
ставништва во странство и за набавка 
на техничко-технолошка опрема и 
средства за врски за потребите на 
дипломатските и конзуларните прет-
ставништва 1.000,000.000 
На Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи - за набавка на специ-
фична и телекомуникациона опрема 
за опремување на Службата за безбед-
ност и на Бригадата на милицијата 2.000,000.000 
На Институтот за безбедност - за на-
бавка на специфична опрема за унап-
редување на процесот на трудот и на 
развојните дејности 600,000.000 
На Сојузниот секретаријат за инфор-
мации - Радио Југославија - за набав-
ка на опрема за делумно опремување 
на продукциониот центар и инстру-
менти за антенскиот систем и радио-
релејните врски 600,000.000 
На Сојузниот секретаријат за законо-
тавство, правосудство и управа - за 
обединета набавка на опрема во сојуз-
ните органи за рационализација на 
обработката на текстот на сојузните 
прописи 500,000.000 
На Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски, и тоа: 
На Установата за одржување на внат-
решните пловни патишта - за набавка 
на телекомуникациона опрема и на 
средства за превоз (специјално плови-
ло) за обележување и безбедност на 
сообраќајот на внатрешните пловни 
патишта 600,000.000 
На Установата за одржување на по-
морските пловни патишта - за набав-
ка на специфична и телекомуникацио-
на опрема за безбедност на сообраќа-
јот на поморските пловни патишта 600,000.000 
На Сојузната управа за контрола на 
летањето - за набавка на специфична 
и телекомуникациона опрема за без-
бедност на воздушниот сообраќај и на 
работите на службените згради и об-
јекти 4.150,000.000 
На Сојузната управа за радиоврски -
за набавка на специфична контролно-
-мерна опрема за контрола и следење 
на радиокомуникациите и состојбата 
во фреквентниот спектар 600,000.000 
На Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална политика - за набав-
ка на специфична, бирографска опре-
ма и средства за превоз за потребите 
на службите за санитарен надзор на 

Зеницата 250,000.000 

а Сојузниот комитет за наука, тех-
нологија и информатика 
На Сојузниот завод за информатика -
за набавка на клима-опрема и енер-
гетска опрема и дел на опремата за 
новиот сметач 1.500,000.000 
На Сојузната управа за царини Упра-
ва на деловните згради, за адаптација 
на зградата на Царинарницата Љуб-
љана и за изградба на зградата на Ца-
ринската испостава Макиш 1.000,000.000 
На Сојузниот хидрометеоролошки за-
вод - за набавка на еталони за бажда-
рење на инструментите 500,000.000 
На Сојузниот завод за патенти - за 
прибавување на специфична опрема и 
за изработка на проектна документа-

ција за новата деловна зграда, во 
склопот на реализацијата на првата 
фаза од заедничиот проект врз база на 
Спогодбата помеѓу Владата на Југо-
славија и Програмата на Обединетите 
нации за развој (УНДП) 500,000.000 

12. На Сојузниот завод за мери и скало-
вски метали - за изработка на југо-
словенските примарни еталони и за 
набавка на специфична контролно-
-мерна опрема 1.200,000.000 

13. На Управата на деловните згради на 
сојузните органи - за адаптација и 
одржување на објектите и на технич-
ките постројки на сојузните органи 1.062,800.000 

14. На Архивот на Југославија - за набав-
ка на специфична и микрофилмска оп-
рема за сместување и снимање на ар-
хивска п?аѓа 400,000.000 

В К У П Н О : 17.962.800.000 

2. При прибавувањето на опремата за која средствата 
се обезбедуваат со оваа одлука, сојузните органи се 
должни да прибават мислење од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на законодавството, правосуд-
ството и управата. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 627 
15 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Степан Новаковиќ, с. р. 

252. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 14 став 1 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 
март 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Средствата утврдени на позицијата 213 од Буџетот 

на федерацијата за 1989 година - Раздел 16 Сојузен секре-
таријат за законодавство, правосудство и управа, за купу-
вање на станови за потребите на сојузните органи, во из-
нос од 6.000,000.000 динари ќе се користат за прибавување 
станови за потребите на: 

Реден 
број Орган Динари 

1 2 3 

2! 
3. 

Собранието на СФРЈ 
Претседателството на СФРЈ 
Сојузниот извршен совет, од што за: 

800,000.000 
150,000.000 

4.900,000.000 
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3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2. 
3.4. 

3.5. 
4. 

Сојузниот извршен совет, сојузните 
органи на управата и сојузните орга-
низации 1.580,000.000 
Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи 550,000.000 
Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи и Институтот за безбедност, 
од што за: 1.450,000.000 
Сојузниот секретаријат за внатрашни 
работи 1.150,000.000 
Институтот за безбедност 300,000.000 
Сојузната управа за контрола на лета-
њето 600,000.000 
Сојузната управа за царини 720,000.000 
Органите на општествено-политички-
те организации во федерацијата 
(ССРНЈ, СЗБНОВ и ССМЈ) 150,000.000 

2. Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа ќе ги пренесе средствата од точка 1 на 
оваа одлука на посебна сметка на Интересната заедница 
за станбена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузните орга-
ни. 

3. Сојузните органи од точка 1 на оваа одлука ќе ги 
користат распоредените средства за прибавување станови 
во 1989 година согласно со своите програми. 

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

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 626 
15 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Степан Новаковиќ, с. р. 

253. 
\ 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 20 од Законот за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
За претседател на Комисијата за избор и отповик на 

делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се 
именува Рајко Нишавиќ, судија на Сојузниот суд. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 677 
15 март 1989 година -
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Степан Новаковиќ, с. р. 

254. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог Комисијата за избор и име-
нувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕ-
ТСТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОН-
КУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИ-

ТЕ 
1. За претставник на Собранието на СФРЈ во Конкур-

сната комисија за избор на директор на Југословенскиот 
регистар на бродовите се избира Анте Крстуловиќ, деле-
гат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. За заменик на претставникот на Собранието на 
СФРЈ во Конкурсната комисија за избор на директор на 
Југословенскиот регистар на бродовите се избира Анте Ве-
нети, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 676 
15 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Степан Новаковиќ, с. р. 

255. 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ го разгледа материјалот „Економската по-
ложба и условите за развој на црната металургија на Југо-
славија“ и Мислењето на Сојузниот извршен совет во 
врска со економската положба и условите за развој на 
црната металургија, и во согласност со расправата на сед-
ницата на Одборот за општествен план и развојна полити-
ка и на седницата на Соборот, Собранието на СФРЈ, врз 
основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 9 март 1989 
година, донесе 

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

ето на СФРЈ оценува дека условите на стопанисувањето 
во последните две години - во 1987 и 1988 година - се 
драстично влошени и за разлика од 1986 година, кога 
црната металургија имаше иста урамнотежена положба со 
вкупното стопанство, сега се наоѓа во мошне тешка еко-
номска положба, иако физичкиот обем на стоковното про-
изводство се зголеми за 5,5%. На мошне тешката положба 
на црната металургија укажуваат и податоците за рела-
тивното ниво на остварениот доход во однос на просекот 
на стопанството. Загубите во 1987 година се двапати пого-
леми од целокупниот доход, а за девет месеци минатата 
година загубите се на ниво на вкупниот доход на црната 
металургија. 

2. Соборот на републиките и пркраините на Собрани-
ето на СФРЈ бара од Сојузниот извршен совет да ја забрза 
работата врз мерките и активностите што се од неговата 
надлежност во согласност со програмата на мерките за 
1989 година, а кои треба да придонесат за нормализирање 
на условите на стопанисувањето во црната, металургија. 
Тоа посебно се однесува на мерките што Сојузниот из-
вршен совет ги предложи во своето мислење што му го да-
де на Соборот на републиките и покраините по повод раз-
гледувањето на материјалот на Стопанската к,омора на 
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Југославија „Економската положба и условите за развој 
на црната металургија на Југославија“ и другите мерки 
што се во согласност со програмата на мерките и актив-
ностите на Сојузниот извршен совет за спроведување на 
економската политика во 1989 година. 

Соборот на републиките и покраините истакнува де-
ка, со оглед на тешката состојба и големите проблеми во 
црната металургија, е неопходно Сојузниот извршен со-
вет целосно да ги следи и да ги анализира условите на сто-
панисувањето, ефектите од преземените мерки и, по по-
треба, да презема и предлага други мерки од својата над-
лежност. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ истакнува дека е неопходно организациите на 
здружен труд од црната металургија поцелосно да ги сог-
ледаат причините за тешката положба на црната металур-
гија и правците за решавање на проблемите на технолош-
киот развој и преструктуирањето на црната металургија 
во согласност со пазарните услови на стопанисувањето, 
водејќи сметка за целината на односите во стопанството, а 
посебно на односите на црната металургија и индустрија-
та за преработка на метали. 

Соборот на републиките и покраините истакнува де-
ка е неопходно организациите на здружен труд од црната 
металургија истовремено поенергично да преземаат мер-
ки за подобрување на интерната економија, посебно во по-
глед на квалитатнвните фактори на стопанисувањето, 
усогласување на програмите за производство и приспосо-
бување на квалитетот и асортиманот на производите кон 
потребите и барањата на домашниот и странскиот пазар. 

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

Собрание на СФРЈ 

Број 06.3-33/89-046 
9 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, с. р. 

256. 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ПРО-
ГРАМА НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ 
НА ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ , 
ОД КОСОВО, ПОБРЗО ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ ШТО ГО 
НАПУШТИЛЕ И ДОАЃАЊЕ НА СИТЕ ШТО САКААТ 

ДА ЖИВЕАТ И РАБОТАТ НА КОСОВО 
Собранието на СФРЈ, на седниците на Сојузниот со-

бор одржани на 16 и 23 февруари 1989 година и на седни-
ците на Соборот на републиките и покраините одржани 
на 16 февруари и 9 март 1989 година, го разгледа извршу-
вањето на Југословенската програма на мерки и активнос-
ти за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците 
од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и 
доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косо-
во во втората половина од 1989 година (во натамошниот 
текст: Југословенската програма), врз основа на извешта-
ите и иницијативите на: Сојузниот извршен совет, Сојуз-
ниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето, Стопан-
ската комора на Југославија, Претседателството на Соју-
зот на социјалистичката младина на Југославија, Постоја-
ната конференција на градовите и општините на Југосла-
вија и заедниците на општините и градовите во социјалис-
тичките републики, како и на својата комисија за следење 
на извршувањето на Југословенската програма, и ги под-
држа тие извештаи и иницијативи. 

Врз основа на споменатите извештаи и иницијативи, 
извештаите на работните тела на соборите на Собранието 
на СФРЈ и на нивните заеднички работни тела (на Сојуз-
ниот собор: Одборот за општествено-политички односи, 
Одборот за внатрешна политика, Одборот за правосуд-
ство и Одборот за прашања на борците и воените инвали-
ди; на Соборот на републиките и покраините: Одборот за 
прашања на развојот на стопански недоволно“ развиените 
републики и автономни покраини, Одборот за план и раз-
војна политика, Одборот за кредитно-монетарен систем и 
Одборот за финансии; комисијата на Собранието на СФРЈ 
за информирање и за претставки и предлози), како и рас-
правите водени за тие извештаи на седниците на соборите 
на Собранието на СФРЈ за извршувањето на Југословен-
ската програма, Собранието на СФРЈ констатира: 

- дека не се остваруваат основните цели од Југосло-
венската програма - не е запрено иселувањето на Србите 
и Црногорците и на припадниците на другите народи и 
народности од Косово, туку во однос на 1987 година рела-
тивно е зголемено; помал број иселени од ПАП Косово из-
разија желба да се вратат, но бројот на повратниците е ми-
нимален и недоволен; доаѓањето на други граѓани што 
сакаат да живеат и работат на Косово е симболично. По-
големиот дел! од задачите утврдени во Југословенската 
програма недоследно, неефикасно и ненавремено се из-
вршуваат, а реализацијата на одделни од нив не е ни за-
почната; 

- дека сите носители на задачите од Југословенската 
програма не ги извршија во целост, квалитетно и навреме 
задачите утврдени во таа програма и дека поднесуваат од-
говорност за извршувањето на тие обврски; 

- дека заклучоците на Собрението на СФРЈ од јули и 
декември 1988 година не се извршени, па и понатаму се ак-
туелни. 

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 137 од Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на 
член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 23 февруари 1989 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 9 март 1989 го-
дина, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот из-

вршен совет и органите и организациите што се одговор-
ни пред него веднаш, а најдоцна во рок од еден месец, да 
ги оценат мерките и активностите преземени за навреме-
но, ефикасно., квалитетно и целосно извршување на секоја 
од задачите од Југословенската програма за кои се за-
должени и, врз основа на тоа, веднаш да преземат односно 
да предложат утврдување на колективна и лична одговор-
ност на оние функционери што раководат со сојузните ор-
гани на управата и со сојузните организации, на нивните 
заменици и раководните работници во тие органи и орга-
низации кои не ги извршуваат или нецелосно ги извршува-
ат задачите од Југословенската програма и за тоа што по-
бргу да го известат Собранието на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен 
совет и другите органи и организации во федерацијата 
веднаш, енергично, доследно и без колебање да ги презе-
мат сите потребни дополнителни мерки, заради ефикасно 
извршување на задачите утврдени во Југословенската про-
грама за кои се одговорни, како и обврските што произле-
гуваат за нив од законските прописи и заклучоците на Со-
бранието на СФРЈ. 

Собрението на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен 
совет^ во согласност со промената на уставот, реформите 
на стопанскиот и политичкиот систем, актуелната ситуа-
ција во САН Косово, како и оцените, сугестиите и предло-
зите изнесени за тоа во Собранието на СФРЈ, што побргу 
да ги утврди дополнителните, мерки и активности потреб-
ни за операционализација на задачите од Југословенската 
програма и да му ги предложи на Собранието на СФРЈ за-
ради разгледување и усвојување. 

2. Собранието на СФРЈ им препорачува на собранија-
та на републиките и на собранијата на автономните по-
краини, посебно на Собранието на САП Косово и на со-
бранијата на општините во САП Косово, да ги обврзат 
своите извршни совети и органите и организациите што 
се одговорни пред нив веднаш, а најдоцна во рок од еден 
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месец, да ги оценат мерките и активностите преземени за 
навремено, ефикасно, квалитетно и целосно извршување 
на секоја од задачите од Југословенската програма за кои 
се задолжени и, врз основа на тоа, да преземат односно да 
предложат колективна и лична одговорност на функцио-
нерите кои раководат со односните органи и организации, 
на нивните заменици и раководните работници во тие ор-
гани и организации за неизвршувањето или нецелосното 
извршување на Југословенската програма и за тоа што по-
бргу да ги известат нивните собранија. 

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието 
на САП Косово веднаш да поведе постапка за утврдување 
на одговорноста на општествениот правобранител на са-
моуправувањето на САП Косово во смисла на предлогот 
даден во Извештајот на сојузниот и републичките општес-
твени правобранители на самоуправувањето и на општес-
твениот правобранител на самоуправувањето на САП Вој-
водина. 

3. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот из-
вршен совет и другите надлежни органи и организации во 
федерацијата да ја разгледаат и потребата од донесување 
на законски и дуги мерки и преземање на активности со 
кои ќе се создадат услови за доследно извршување на Југо-
словенската програма чијашто основна цел е поефикасно 
запирање на иселувањето на Србите и Црногорците и на 
припадниците на другите народи и народности од САП 
Косово, стимулирање и побрзо враќање на оние што се 
иселиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат 
во САП Косово и за тоа што побргу да му предложат на 
Собранието на СФРЈ соодветни решенија. 

4. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот из-
вршен совет, во согласност со уставните промени и рефор-
мата на стопанскиот систем, во што пократок рок да му 
предложи на Собранието на СФРЈ трансформација на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини (во натамошнот текст: Фондот). 

Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен 
совет и другите надлежни органи и организации во феде-
рацијата да обезбедат увид и контрола во законитото и на-
менско трошење на средствата што се издвојуваат за САП 
Косово по сите основи и намени, како и во поглед на ефек-
тите што се постигаат со користењето на овие средства. 

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието 
на САП Косово средствата што се добиени од Фондот, ка-
ко и средствата на работните организации во земјата што 
ги здружуваат со работните организации во Покраината, 
да се насочат, пред се, кон оние развојни програми за ос-
новање на нови или за оспособување и модернизација на 
постојните капацитети што се во функција на остварува-
њето на целите и задачите утврдени во Југословенската 
програма односно што треба да се реализираат во насел-
бите со мешовит национален состав и во кои е присутно 
иселување на Србите и Црногорците. Неопходно е во тие 
развојни програми да се предвидат и средства за ан-
гажирање на потребните стручни работници, нивни сти-
мулативни лични доходи, обезбедување на станови и дру-
ги услови. 

Собранието на СФРЈ бара од Сојузниот извршен со-
вет, од надлежните сојузни органи на управата и сојузни 
организации и од Фондот, во соработка со соодветните 
органи и организации на СР Србија и САП Косово, в“о рок 
од еден месец, во согласност со законските обврски и ут-
врдената методологија, да подготват и да му поднесат на 
Собранието на СФРЈ целосен извештај за тоа колку, за 
кои цели и како се употребувале средствата на Фондот во 
тековниот среднорочен план, какви ефекти се постигнати 
во врска со тоа, какви проблеми се јавуваат во тој поглед, 
дали имало случаи на незаконито, ненаменско и нерацио-
нално користење на тие средства и што се предлага зара-
ди решавање на уочените проблеми. 

5. Собранието на СФРЈ оценува дека е потребно и на-
таму да се продолжи со давањето на кадровска, технолош-
ко-техничка и друга помош на органите и организациите 
во САП Косово од страна на органите и организациите на 
федерацијата, како и на републиките и САП Војводина. 

Собранието на СФРЈ бара Сојузниот извршен cueei, 
надлежните сојузни органи на управата и сојузни ор(ани-
зации и Стопанската комора на Југославија, во соработка 
со соодветните органи и организации на републиките и на 

автономните покраини, да ги подготват и на Собранието 
на СФРЈ што побргу да му ги поднесат оперативниот 
план за кадрите потребни на организациите на здружен 
труд во САП Косово што организациите на здружен труд 
од целата земја ќе ги упатат на работа во САН Косово, ус-
ловите потребни за нивна работа, изворите на средствата 
и начинот на финансирање на тие потреби (стимулативни 
лични доходи, надомести, станови и др.), како и да ја за-
брзаат работата врз реализацијата на таа кадровска по-
мош. 

6. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот секре-
таријат за законодавство, правосудство и управа, во сора-
ботка со соодветните републички и покраински секретари-
ј а т ^ да го проучи правниот основ за отстранување на си-
те оние кадри што работат во органите на управата, пра-
восудството и другите државни органи, со самоуправните 
организации и заедници во САП Косово^ кои предизвику-
ваат национална омраза и нетрпеливост, меѓунационални 
судири или кои со своето дејствуање ги нарушуваат наци-
оналната рамноправност, братството и единството и за 
тоа што побргу да го извести Собранието на СФРЈ и да 
предложи мерки, вклучувајќи го и новелирањето на соод-
ветните закони, а заради доследно извршување на точка 2 
од Југословенската програма. 

7. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот завод 
за статистика и другите сојузни органи на управата и со-
јузни организации, правосудните и другите органи и орга-
низации во федерацијата, во рамките на својот делокруг, 
редовно, а најмалку шестмесечно, да му доставуваат на 
Собранието на СФРЈ релевантни податоци и други инфор-
мации потреби за следење и контрола над изврпувањето 
на задачите утврдени во Југословенската програма. 

8. Собранието на СФРЈ ќе ја интензивира работата 
врз координацијата и насочувањето на работата на орга-
ните и организациите што се одговорни пред него, за-
должени за извршувањето на задачите утврдени во Југо-
словенската програма и обврските од заклучоците што 
тоа ги донело и ќе врши постојана политичка контрола 
односно општествен надзор над нивната работа. 

Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно, во рам-
ките на Сојузната конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија, што побргу да се 
формира тело за вршење на општополитичка координаци-
ја и насочување на работата на сите субјекти што се за-
должени за извршувањето на задачите утврдени во Југо-
словенската програма и обврските од заклучоците на оп-
штествено-политичките организации. 

9. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот из-
вршен совет и т у ѓ и т е органи и организации во федераци-
јата, заради забрзување на активноста во поглед на из-
вршувањето на задачите од Југословенската програма, да 
воспостават, одржуваат и развиваат поголем степен на со-
работка и координација со извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини и со другите републички и покра-
ински органи, особено во поглед на оние чии носители се 
сојузните, републичките и покраинските органи и органи-
зации (заеднички задачи), за да се оствари ефикасно и це-
лосно извршување на тие задачи, односно ефикасен и це-
лосен увид во тоа извршување. 

10. Собранието на СФРЈ ги обврзува надлежните ор-
гани и организации во федерацијата, во соработка со соод-
ветните органи во СР Србија и САП Косово, што побргу, 
да преземат, контретни мерки за планирање на семејство-
то во САП Косово, заради побрз стопански и општествен 
развој на таа покраина, запирање на мошне брзиот процес 
на осиромашување на тој дел од земјата, спречување на 
потешките последици што во поблиска и подалечна идни-
на можат да настанат поради големиот степен на прираст 
на населението во Покраината. Во тоа посебна улога има 
ССРН, односно Покраинската конференција за општестве-
на активност на жените, заради натамошно ослободување 
и посмело вклучување на жените во сите текови на оп-
штествениот живот. Заради тоа треба што побргу да се до-
несе оперативна програма на мерки на социјалната поли-
тика за планирање на семејството во САП Косово. 

И. Собранието на СФРЈ смета дека усвојувањето на 
предложените промени, на Уставот на СР Србија ќе созда-
де и поповолни услови поефикасно и поцелосно да се ос-
тварат основните цели и да се извршат определени задачи 
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од Југословенската програма и им препорачува на Собра-
нието на СР Србија и на собранијата на автономните по-
краини тие промени на Уставот да се усвојат во предвиде-
ните рокови. 

12. Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот из-
вршен совет и другите органи и организации во федераци-
јата што се задолжени за остварувањето на задачите од Ју-
гословенската програма при реалзацијата на овие заклу-
чоци да ги земат предвид и оцените, ставовите и предлози-
те содржани во извештаите на работните тела на соборите 
на Собранието на СФРЈ и нивните заеднички комисии, ка-
ко и. оние што се изнесени во расправите на седниците на 
соборите на Собранието на СФРЈ. 

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