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

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 440 динари. - Претплатата 
за 1986 година изнесува 6.000 динари. - Рок за 
рекламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО 
ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ 
ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за обезбедување средства за регрес на дел од тро-
шоците по основ на камати на кредитите за намените во 
рамките на селективната програма во земјоделството, ко-
ристени во второто полугодие на 1986 година, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 26 декември 1986 година. 

П бр. 643 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД 
ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИ-
ТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВ-
НАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИС-
ТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за регрес на дел 

од трошоците по основ на камати на кредитите за намени-
те во рамките на селективната програма во земјоделство-
то, користени во второто полугодие на" 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/86), во називот по зборо-
вите: „1986 година" се додаваат зборовите: „и во 1987 го-
дина". 

Член 2 
Во член 1 став 1 по зборовите: „(говеда, свињи, овци 

и живина)" се додаваат зборовите: „и риби". 
Во став 2 по зборовите: „1986 година" се додаваат 

зборовите: „и во 1987 година". 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 

„Средствата од член 1 на овој закон ги обезбедуваат 
републиките и автономните покраини во износ од 
28.000,000.000 динари за кредитите што се користат во 
второто полугодие на 1986 година и во износ од 
55.000,000.000 динари за кредитите што ќе се користат во 
1987 година. 

Учеството на републиките и на автономните покра-
ини во обезбедувањето на потребните средства за регрес 
се утврдува сразмерно со учеството на одделна република 
и автономна покраина во вкупниот општествен производ 
на вкупното стопанство на Југославија во 1985 година, и 
тоа: 

1. за кредитите што се користат во второто полуго-
дие на 1986 година: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од териториите 
на социјалистичките автономни 
покраини 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Динари 

3.791,200.000 
1.638,600.000 
4.300,800.000 

6.613,600.000 
3.281,600.000 

663,600.000 
7.134,400.000* 

576,800.000 

2. за кредитите што ќе се користат во 1987 година: 

Динари 

СР Босна и Херцеговина 7.447,000.000 
СР Македонија 3.217,500.000 
СР Словенија 8.448,000.000 
СР Србија надвор од териториите 
на социјалистичките автономни 
покраини 12.991,000.000 
САП Војводина 6.446,000.000 
САП Косово 1.303,500.000 
СР Хрватска 14.014,000.000 
СР Црна Гора 1.133,000.000 

Член 4 
Во член 5 став 1 по зборовите: „од член 4" се додава-

ат зборовите: „став 2 точка 1)". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата за регрес од член 4 став 2 точка 2 на овој 

закон републиките и автономните покраини ќе ги уплатат 
во 12 еднакви рати што втасуваат на 30-ти во месецот. 
Првата рата втасува на 30 април 1987 година, а последна-
та - на 30 март 1988 година.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„од став 1" се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: 
„од став 1" се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 и 2". 

Член 5 
Во член 6 став 3 зборовите: „став 2" се заменуваат со 

зборовите: „став 3". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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1011. 
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 ПАРИЧНИОТ 

СИСТЕМ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за паричниот систем, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 декември 1986 година. 

П бр. 645 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПА-

РИЧНИОТ СИСТЕМ 

Член 1 
Во Законот за паричниот систем („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82) во член 20 став 1 се заменува со 
четири нови става, кои гласат: 

„Собранието на СФРЈ секоја година донесува одлука 
за целите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка. 

Во одлуката од став 1 на овој член се утврдуваат: ос-
новните цели и задачи на монетарно-кредитната политика 
што се однесуваат на растежот на основните монетарно-
- кредитни агрегати, на основните правци на политиката 
за пласмани на банките и на заедничките основи на кре-
дитната политика, во согласност со утврдените приорите-
ти на економската политика, на насочувањето на примар-
ната емисија, на политиката на каматните стапки и на ин-
струментите на кредитно-монетарната политика со кои се 
регулира обемот на паричната маса, како и други праша-
ња од значење за утврдувањето на монетарно-кредитната 
политика. 

Во согласност со одлуката од ст. 1 и 2 на овој член, на 
предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет, во соработка со надлежните органи на репуб-
ликите и на автономните покраини, донесува одлука за ос-
тварување на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика. 

Одлуката од став 2 на овој член Сојузниот извршен 
совет ја донесува во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на одлуката од став 1 на овој член." 

Досегашниот став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 2 
Во член 22 зборот: „највисока" се заменува со зборо-

вите: „најниска, односно највисока", а по зборот: „креди-
ти" се додаваат зборовите: „или на одделни видови депо-
зити". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1012. 
Врз основа на член 315 точка 3) од Уставот на Соци-

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

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

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот 

обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 26 декември 
1986 година. 

П бр. 658 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХО 

ДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот обем на расходите на Буџетот на федераци 

јата за 1987 година се утврдува во износ о, 
1.963.638,500.000 динари. 

Член 2 
Средства за делумно покритие на вкупниот обем н 

расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 годину ќе е 
обезбедат од изворните приходи на федерацијата, во изно 
од 1.567.538,500.000 динари. 

Член 3 
Разликата меѓу износот на вкупниот обем на расх< 

дите од "член 1 на овој закон и износот на изворните пр] 
ходи на федерацијата од член 2 на овој закон, во износ е 
396.100,000.000 динари, ќе се обезбеди од придонесот I 
републиките и автономните покраини. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1987 годин 

1013. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социј 

листичка Федеративна Република Југославија, Претсед 
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ј 
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАН 
НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 19 
ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТ« 

ПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за утврдување на приходи 

на федерацијата што во 1987 година се користат за пот* 
бите на стопанството, што го усвои Собранието на СФЈ 
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на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
26 декември 1986 година. 

П бр. 659 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО 1987 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 

За потребите на стопанството во 197 година од оства-
рените приходи на федерацијата од царина и други увозни 
давачки се отстапуваат и при секоја уплата се пренесуваат 
на посебни сметки кај Службата на општественото книго-
водство на Југославија: 

1) 45,93% за поврат на царината и другите увозни да-
вачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите. 

За поврат на царината и другите увозни давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
се отстапува во целост и приходот остварен од посебните 
давачки при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води и при секоја уплата се пренесува на посебна сметка 
на сојузниот орган на управата надлежен за работи на фи-
нансиите; 

2) 0,70% за општа стопанска пропаганда и општа ту-
ристичко-информативна дејност спрема странство, а нај-
многу до 6.266,000.000 динари - на посебна сметка на Сто-
панската комора на Југославија; 

3) 0,16% за претставништвата на Стопанската комора 
на Југославија, а најмногу до 1.464,000.000 динари - на по-
себна сметка на Стопанската комора на Југославија; 

4) 2,98% за регрес за вештачки ѓубрива, за квалитетно 
сортно семе на пченица и маслодајна репка, а најмногу до 
26.670,000.000 динари - на посебна сметка на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на земјоделството. 

Повеќе издвоените средства од износот за одделни 
намени утврдени во овој член ќе се пренесат на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансиите за поврат на царината и другите увозни да-
вачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат. По издвојувањето на средствата за одделни 
намени до износите утврдени во овој член, ќе се издвојува-
ат средства според утврдените проценти за одделни наме-
ни и ќе се пренесуваат на посебна светка на сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите за по-
врат на царината и другите увозни давачки во корист на 
организациите на здружен труд што извезуваат. 

Член 2 
Стопанската комора на Југославија пренесените 

средства на посебна сметка од член 1 одредба под 2) на 
овој закон, најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот 
на средствата, ќе ги пренесе на посебни потсметки, и тоа: 
54,53%, а најмногу до 3,417.000,000 динари на потсметката 
за општа стопанска пропаганда и 45,47%, а најмногу до 
2.849,000.000 динари на потсметката за општа туристичко-
-информативна дејност спрема странство. 

Член 3 
Средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон се 

користат сразмерно со остварениот извоз и девизниот 
прилив, предвидени со Одлуката за утврдување на Проек-
цијата на платниот биланс на Југославија за 1987 година. 

Средствата од член 1 одредба под 2) на овој закон се 
користат во согласност со извршувањето на програмата 
за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-ин-
формативна дејност спрема странство. « 

Средствата од член 1 одредба под 3) на овој закон ќе 
се издвојуваат и ќе се користат за финансирање на пре-
тставништвата на Стопанската комора на Југославија до 
30 јуни 1987 година. 

Средствата од член 1 одредба под 4) на овој закон се 
користат во согласност со посебен сојузен закон. 

Член 4 
Со средствата од член 1 одредба под 1) на овој закон 

ќе се исплатуваат обврските настанати по основ на повра-
тот на царината и другите увозни давачки по налозите за 
плаќање до 31 декември 1987 година, примени во Служба-
та на општественото книговодство на Југославија до 10 ја-
нуари 1988 година. На износот на ненамирените обврски 
по примените барања во Службата на општественото кни-
говодство на Југославија нема да се пресметува камата. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија и Народната банка на Југославија вршат контрола 
над користењето на средствата за потребите на стопан-
ството, водат евиденција и поднесуваат извештаи за ко-
ристењето на тие средства. Начинот на водење евиденција 
и поднесување извештаи за користењето на средствата за 
поврат на царината и другите увозни давачки во корист на 
организациите на здружен труд што извезуваат и за оп-
шта стопанска пропаганда и општа туристичко-информа-
тивна дејност спрема странство ги пропишува Сојузниот 
извршен совет. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
за квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка 
се вршат во согласност со посебен сојузен закон. 

Член 6 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

финансиите, сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на земјоделството и Стопанската комора на Југосла-
вија, за средствата од посебните сметки од член 1 на овој 
закон, водат книговодства и донесуваат завршни сметки 
за 1987 година. 

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки 
од став 1 на овој член. 

Член 7 

Приходите од царина, од други увозни давачки и од 
посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи за стоките увезени до 31 декември 1987 година, 
што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1988 година, се упла-
туваат во корист на посебните сметки од член 1 на овој за-
кон за 1987 година. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со работењето на средствата за потре-
бите на стопанството што се утврдуваат со овој закон се 
покриваат од тие средства. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 
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1014. 
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 ОДЛАГАЊЕ 
НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ 
ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТО-
НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ КОИ ВТАСУВААТ НА 1 ЈАНУАРИ 1987 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на 
ануитетите по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд од територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини кои втасуваат на 1 јануари 
1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 26 де-
кември 1986 година. 

П бр.660 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ 
ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ КОИ ВТАСУВААТ НА 1 

ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА 

Член 1 
На организациите на здружен труд од територијата 

на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка 
Република Македонија и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово им се одлага до 31 март 1987 година враќа-
њето на ануитетите по кредитите од средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерација-
та) кои втасуваат на 1 јануари 1987 година. 

Се одлага до 31 март 1987 година исплатата на купо-
ните на корисниците на општествени средства - иматели 
на обврзници на Фондот на федерацијата, и тоа: купонот 
број 10 од 1974 година, купонот број 4 од 1980 година, ку-
понот број 3 од 1981 година, купонот број 2 од 1982 година 
и купонот број 1 од 1983 година, кои втасуваат на 1 јану-
ари 1987 година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

1015. 
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 ДЕВИЗНОТО РА-

БОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за девизното работење, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 26 декември 1986 година. 

П бр. 662 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕ-

ВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизното работење („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 66/85) во член 42 на крајот на став 1 наместо 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а по ос-
нов на дадените услуги во железничкиот и ПТТ сообраќај 
во роковите и по постапка пропишана со меѓународен до-
говор". 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, извезените стоки 

и извршените услуги на странски лица во рамките на сто-
панските дејности во царинските зони, домашните лица се 
должни да ги наплатат во договорениот рок.". 

Досегашните ст. 4 до 10 стануваат ст. 5 до 11. 

Член 2 
Во член 46 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Плаќање на увозот на стоки и услуги во рамките на 

стопанските дејности во царинските зони се врши во сог-
ласност со договорениот предвиден рок.". 

Член 3 
Во член 55 во став 1 по точка 2) се додава нова точка 

3) која гласи: 
„3) од заедничкото работење по основ на учеството 

во доходот на име надомест за стопанисување со вложени-
те средства во домашна организација на здружен труд, во 
согласност со сојузен закон". 

Досегашната точка 3) станува точка 4). 
По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Организациите на здружен труд не можат со стран-

ски лица да склучуваат зделки на купување и продажба на 
стоки и услуги со плаќање односно со наплата во динари 
според курсевите утврдени на странските пазари.". 

Член 4 
Во член 80 по став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може по исклучок да про-

пише обврска за странските физички лица при влегување-
то во Југославија да заменат ефективни странски пари, 
ако земјата чиишто се граѓани тие пропишала слични 
мерки за граѓаните на СФРЈ.". 

/ 
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Член 5 
Во член 99 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Во условите на примена на член НО од овој закон 

банката овластена за работи со странство е должна, два 
дена пред извршувањето на налогот на организацијата на 
здружен труд односно на друго општествено правно лице 
за плаќање во странство, да ја повика организацијата на 
здружен труд односно друго општествено правно лице да 
ја уплати динарската противвредност на износот на 
странската валута.". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 6 
Во член 100 во став 1 по точка 5) се додава нова точка 

6) која гласи: 
„6) повлекување на девизни средства од кредити на 

меѓународните финансиски организации со кои се извршу-
ваат обврски на домашни корисници на кредитите спрема 
странските изведувачи што добиле работа на меѓународно 
јавно наддавање по тие кредити.". 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може за одделни основи од 

овој член да пропише поблиски услови и критериуми за 
држење девизи на сметка кај банката овластена за работи 
со странство.". 

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

Член 7 
Во член 103 став 1 по зборот: „граѓани" се додаваат 

зборовите: „и странски физички лица". 

Член 8 
Во член 104 во став 4 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „и тоа по секој елемент 
за утврдување на курсот на динарот утврден во став 2 на 
овој член". 

Член 9 
Во член ПО во став 1 на крајот на алинеја 1 наместо 

точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„како и обврските што се плаќаат со девизи од девизни 
сметки одобрени во смисла на член 100 од овој закон". 

Член 10 

Во член 114 во став 2 се бришат зборовите: „како и", 
а по зборовите: „слободен увоз" се додаваат зборовите: 
„како и увоз на суровини и репродукционен материјал 
што се наоѓаат на режимот на условно слободен увоз а кој 
се врши врз основа на меѓународните спогодби за мало-
граничниот и соседниот прекуморски промет и врз основа 
на меѓународни саемски компензациони договори". 

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат: 
„Обемот на извозот и увозот на стоки во рамките на 

меѓународните спогодби за малограничниот и соседниот 
прекуморски промет и врз основа на меѓународни саемски 
компензациони договори, се определува посебно во резо-
луцијата за политиката на остварувањето на среднорочни-
от општествен план на Југославија за тековната година. 
Во рамките на вака утврдениот обем на извозот и увозот, 
организациите на здружен труд сообразно со член 33 од 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство во 
Стопанската комора на Југославија ги распределуваат 
правата на увоз и плаќање на стоките по овој основ, со тоа 
што ако станува збор за стоки што се увезуваат по основ 
на континѓенти, дозвола односно согласност на организа-
циите на здружен труд мораат да располагаат и со кон-
тингент односно дозвола. Реализација на увозот по овој 
основ организациите на здружен труд можат да вршат са-
мо до вредноста на извршениот извоз по тој основ. 

Извозот остварен по основот од став 3 на овој член 
не влегува во основот за зголемување односно намалува-
ње на општествено признатите репродукциони потреби во 
смисла на член 119 од овој закон.". 

Член 11 
Во член 115 по став 5 се додаваат нови ст. 6 и 7 кои 

гласат: 

„Организациите на здружен труд што имаат склучена 
самоуправна спогодба за заедничко производство, извоз и 
увоз од член 122 на овој закон или што се учеснички на из-
возната програма во смисла на член Нба од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство, можат обедине-
то да ги користат правото на плаќање и правото на увоз 
на опрема. 

За организациите на здружен труд од став 6 на овој 
член може кај една банка овластена за работи со стран-
ство да се пресмета обемот на плаќањето на увозот на оп-
рема во согласност со став 2 на овој член, на ниво на из-
возната програма во целост.". 

Член 12 
Во член 117 по став 4 се додаваат нови ст. 5,6 и 7 кои 

гласат: 
„Сојузниот извршен совет во согласност со сојузен 

закон, на предлог од Народната банка на Југославија што 
таа го подготвува во соработка со надлежниот сојузен ор-
ган за работи на надворешната трговија, надлежниот соју-
зен орган за работи на финансиите и со Сојузната управа 
за царини, го утврдува единствениот начин на пресметува-
ње, зголемување, намалување и користење на општестве-
но признатите репродукциони потреби. 

По исклучок од одредбите на овој член, општествено 
признатите репродукциони потреби на организациите на 
здружен труд што имаат подолг циклус на производство 
од една година се пресметуваат односно зголемуваат и на-
малуваат врз основа на податоците за просечниот увоз на 
стоки остварен во изминатите три години, зголемен за 
вредноста на услугите и на другите нестоковни плаќања 
во смисла на член 114 од овој закон, како и податоците за 
просечниот извоз на стоки остварен во претходните три 
години зголемен за вредноста на извршените услуги во 
претходната бодина. 

Стопанската комора на Југославија ги утврдува по-
себните критериуми врз основа на кои се определува што 
во смисла на став 6 од овој член се подразбира под под-
олг циклус на производство.". 

Член 13 
По член 117 се додава нов член 117а кој гласи: 

„Член 117а 
За организациите на здружент труд, учеснички на из-

возната програма по склучените извозни зделки, можат 
кај една овластена банка за работи со странство да се пре-
сметаат општествено признатите репродукциони потреби 
на ниво на програмата. 

Банката овластена за работи со странство која ги 
пресметува општествено признатите репродукциони по-
треби за извозната програма, по склучените извозни здел-
ки, води евиденција во смисла на член 126 од овој закон за 
сите учеснички на извозната програма. 

Сојузниот извршен совет може, заради извршување 
на извозните програми по склучените извозни зделки, врз 
основа на предлог од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија, однапред да ја 
зголеми пресметаната општествено призната репродукци-
она потреба сразмерно со очекуваното зголемување на не-
то девизниот ефект во однос на височината на нето девиз-
ниот ефект утврдена со извозната програма. 

Барањето за зголемување на општествено признати-
те репродукциони потреби, како и податоците од став 3 на 
овој член, организациите на здружен труд ги доставуваат 
до сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија. 

За утврденото зголемување на општествено призна-
тите репродукциони потреби од став 3 на овој член, сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на надвореш-
ната трговија ја известува банката од став 2 на овој член.". 

Член 14 
Во член 119 во став 1 точка 1 по зборовите: „во рам-

ките" се додаваат зборовите: „на височината на проценту-
алниот". 

Во став 3 зборовите: „точ. 1 и 2" се заменуваат со збо-
ровите: „точка 1", а по зборот: „износ" што се брише, се 
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додава зборот: „процент". На крајот на овој став наместо 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а на ор-
ганизациите на здружен труд од став 1 точка 2 на овој 

. член, за износот на намалениот извоз". 

Член 15 
Во член 122 во став 1 по зборот: „контингенти" се до-

даваат зборовите: „и права од член 127 на овој закон". 

Член 16 
Во член 126 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„По исклучок од одредбите ка став 1 од овој член, а 

заради водење евиденција што служи исклучително за ут-
врдување на статусот на организациите на здружен труд 
во смисла на член 119 од законот, банката овластена за ра-
боти со странство ќе го евидентира како остварен извозот 
на организациите на здружен труд што се занимаваат со 
давање услуги во меѓународниот стоковен промет и изно-
сите што тие организации ќе ги наплатат од домашни ли-
ца за давање услуги на превоз на домашни стоки на стран-
ски релации, а според документацијата што тие организа-
ции ја поднесуваат при пресметката на даночните, царин-
ските и други поврати.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 17 
По член 127 се додава нов член 127а кој гласи: 

„Член 127а 
Организациите на здружен труд што ќе добијат рабо-

та кај домашен инвеститор на меѓународни лицитации 
што се распишани врз основа на условите од финансиски-
те кредити одобрени од страна на меѓународни финансис-
ки организации, го плаќаат слободно увозот на стоки и ус-
луги потребен за извршување на работите, а до височина 
на девизните средства утврдени во договор со домашниот 
инвеститор.". 

Член 18 
Во член 129 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Плаќањата во согласност со став 1 од овој член се 

извршуваат под истите услови како и плаќањата во стран-
ство што.се извршуваат во конвертибилни девизи.". 

Член 19 
Во член 148 во став 1 пред зборовите: „Народната 

банка на Југославија" се додаваат зборовите: „Сојузниот 
девизен инспекторат". 

Член 20 
Во член 172 во став 1 по точка 4) се додава нова точка 

4а) која гласи: 
„4а) ако во склучениот договор со странско лице за 

купување или продажба на стоки или вршење услуги, 
спрема кое наплатата ќе се врши во динари, утврди таква 
наплата според курсот на динарот кој е утврден на стран-
скиот пазар (член 55 став 5);". 

По точка 14) се додава нова точка 14а) која гласи: 
,,14а) ако банката овластена за работи со странство 

држи девизи на девизна сметка спротивно на условите 
пропишани со овој закон или со пропис донесен врз осно-
ва на овој закон (член 100 став 4);". 

Во точка 18) по зборовите: „со овој закон" се додава-
ат зборовите: „и со пропис на Сојузниот извршен совет". 

Член 21 
По члећ 186 се додава нов член 186а кој гласи: 

„Член 186а 
По исклучок од одредбите на член 109 став 1 на овој 

закон, ако организацијата на здружен труд не дала налог 
за уплата на динарска противвредност на име намирување 
на обврските во девизи спрема странско лице по изврше-
ните судски пресуди на југословенски судови, овластената 
банка од член 108 на овој закон е должна да изврши плаќа-
ње во странство и за динарската противвредност на плате-

ната обврска да ја блокира жиро-сметката на организаци-
јата на здружен труд. 

За износот на платените обврски во девизи по осно-
вот од став 1 на овој член, овластената банка ги намалува 
општествено признатите репродукциони потреби на орга-
низацијата на здружен труд, како и правата на плаќање во 
странство утврдени врз основа на чл. 127, 132 и 134 од овој 
закон, доколку истите веќе не се намалени.". 

Член 22 
Член 195 се менува и гласи: 
„За време на применувањето на одредбите на чл. 93 

до 145 на овој Мкон, контрола на документацијата во 
смисла на член 1®0 од овој закон вршат народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини.". 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1016. 
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 НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕ-
ТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕ-

ПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 декември 1986 година. 

П бр. 663 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИН-
СТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОД-
НИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Југославија и за 

единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) член 5 
став 1 се менува и гласи: 

„Народната банка на Југославија поднесува, по по-
треба, а најмалку полугодишно, извештај до Собранието 
на СФРЈ и до Сојузниот извршен совет за спроведувањето 
на заедничката емисиона, парична и девизна политика, на 
политиката на кредитните односи со странство и на заед-
ничките основи на кредитната политика. Кон годишниот 
извештај Народната банка на Југославија поднесува и би-
ланс кој го опфаќа нејзиното целокупно работење.". 
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Член 2 
Во член 6 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Резултатите од следењето и проучувањето од став 1 

на овој член се основа Народната банка на Југославија, со 
примена на методологијата на монетарно планирање, да 
му предлага на Сојузниот извршен совет цели и задачи на 
заедничката емисиона, парична и девизна политика, на по-
литиката на кредитните односи со странство и на заеднич-
ките основи на кредитната политика. 

Методологијата од став 2 на овој член ја утврдува 
Советот на гувернерите на Народната санка на Југослави-
ја.". 

Член 3 * 
Во член 7 став 2 по зборот: „член" се додаваат зборо-

вите: „пред Собранието на СФРЈ". 
Член 4 

Во член 17 став 1 на крајот по зборот: „организации" 
се додаваат запирка и зборовите: „како и од порастот на 
кредитот над определио ниво во текуштата година, во сог-
ласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика". 

Во став 2 по зборовите: „за сите видови" се додава 
зборот: „кредити", а по зборовите: „на определни" се до-
дава зборот:„кредити". 

Во став 3 по зборот: „вид" се додава зборот: „креди-
ти". 

Во став 4 по зборот: „видови" се додава зборот: „кре-
дити". 

Во став 8 зборовите: „за помалку пресметаниот и из-
двоениот износ на задолжителната резерва по 0,1% за се-
кој ден од помалку пресметаниот и издвоениот износ" се 
заменуваат со зборовите: „за секој ден на помалку пресме-
таниот и издвоениот износ на задолжителната резерва 
зголемен надомест во однос на надоместот од став 7 на 
овој член". 

Член 5 
Во член 22 став 1 на крајот, точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „како и каматните стапки 
на сите други побарувања на Народната банка на Југосла-
вија". 

Член 6 
Во член 27 став 1 точка 5) се менува и гласи: 
„5) ги утврдува условите под кои се формира посебна 

разерва на ликвидноста кај основните банки што даваат 
авал на хартиите од вредност што ги издаваат организа-
циите на здружен труд, даваат гаранции за нивните обвр-
ски и издаваат сопствени хартии од вредност, како и рам-
ките за вршење на тие работи.". 

Точка 7 се менува и гласи: 
„7) ги пропишува поблиските услови за утврдување 

на неликвидноста на банката и на друга финансиска орга-
низација, како и мерките спрема неликвидни-ѓе банки и 
други финансиски организации.". 

Член 7 
Во член 44 став 2 зборовите: „нови банкноти" се заме-

нуваат со зборовите: „издавање на банкноти". 

Член 8 
Член 45 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија донесува одлука за 

пуштање во оптек и за повлекување од оптек на банкноти 
и ковани пари". 

Член 9 
Во член 50 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: „На-

родната банка на Југославија, преку Воениот сервис, може 
да ги кредитира организациите на здружен труд што про-
изведуваат вооружување и воена опрема и воените устано-
ви од средствата на примарната емисија, кога тоа креди-
тирање се однесува на извршување на меѓународни обвр-
ски на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, за што оцена дава Сојузниот извршен совет. 

Условите за користење на средствата на примарната 
емисија за намените од став 3 на овој член ги утврдува На-
родната банка на Југославија, во согласност со целите и 
задачите на заедничката емисиона, парична и девизна по-
литика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка.". 

Член 10 
Во член 57 став 1 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, во рамките утврдени со срјузен закон, вршат контро-
ла над спроведувањето на мерките на заедничката емисио-
на, парична и девизна политика и на заедничките основи 
на кредитната политика, на прописите со кои се уредени 
девизното работење и кредитните односи со странство, 
прометот на стоки у услуги со странство и вршењето на 
стопански дејности во странство од страна на банките, на 
Југословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка и на други финансиски организации.". 

Во став 2 по зборовите: „документација на банките" 
се додаваат запирка и зборовите: „на Југословенската бан-
ка за меѓународна економска соработка". 

Во став 3 по зборовите: „од банките" се додаваат за-
пирка и зборовите: „од Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка", а на крајот точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „како и со пре-
глед на податоците и другата документација со која рас-
полагаат, а која се однесува на примената на прописите од 
страна на банките, на Југословенската банка за меѓународ-
на економска соработка и на други финансиски организа-
ции". 

Член 11 
По член 57 се додава нов член 57а, кој гласи: 

„Член 57а 
Народната банка на Југославија ја врши контролата 

од член 57 на овој закон и преку контролори на Народна-
та банка на Југославија. 

Гувернерот на Народната банка на Југославија на-
значува контролори во овластените банки заради контро-
ла на спроведувањето на прописите од областа на економ-
ските односи со странство.". 

Член 12 
Во член 58 став 1 се менува и гласи: 
„Ако утврдат дека банката, Југословенската банка за 

меѓународна економска соработка или друга финансиска 
организација не ги спроведува мерките на заедничката 
емисиона, парична и девизна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика и прописите со кои се уре-
дуваат девизното работење и кредитните односи со стран-
ство, прометот на стоки и услуги со странство и вршење-
то на стопански дејности во странство, Народната банка 
на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини преземаат спрема 
таа банка, спрема Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка односно спрема друга финансиска 
организација, мерки и го определуваат рокот за усогласу-
вање на работењето со тие прописи.". 

Во став 2 зборовите: „опфаќаат: запирање" се замену-
ваат со зборовите: „се: запирање". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Решение за преземање на мерките од став 2 на овој 

член, за нивното траење, како и за рокот од став 1 на овој 
член, донесува гуверенерот на народната банка и тоа е ко-
нечно во управна постапка.". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4 по зборови-
те: „Ако банката" се додаваат запирка и зборовите: „Југо-
словенската банка за меѓународна економска соработка". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, бројот: „3" 
се заменува со бројот: „4". По зборот: „банката", во вто-
риот и осмиот ред, се додаваат запирка и зборовите: „на 
Југословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка", а зборовите: „и ќе и го одземат правото да врши де-
визно работење" се заменуваат со зборовите: „а Народна-
та банка на Југославија ќе и го одземе овластувањето за 
вршење девизно работење". 
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Досегашните ст. 5 и 6 се бришат. 
Во досегашниот став 7, кој станува став 6, зборот: 

„утврдува" се заменува со зборовите: „пропишува начи-
нот на вршење контрола и", а по зборовите: „сите банки" 
се додаваат запирака и зборовите: „Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка". 

Во досегашниот став 8, кој станува став 7, по зборот: 
„банки" се додаваат запирка и зборовите: „Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка". 

Во досегашниот став 9, кој станува став 8, по зборот: 
„Ако" се додаваат зборовите: „со контролата", а по зборо-
вите: „во работењето на банката" се додаваат запирка и 
зборовите: „на Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка". 

Член 13 
Во член 59 став 1 по зборовите: „девизното работе-

ње" зборовите: „на организациите на здружен труд" се 
бришат. 

По став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5 кои гласат: 
„Контрола на спроведувањето на законот со кој се 

уредува девизното работење и на другите прописи со кои 
се уредени девизното работење и кредитните односи со 
странство, прометот на стоки и услуги со странство и 
вршењето на стопански дејности во странство, Народната 
банка на Југославија врши врз основа на одредбите од чл. 
57 и 57а на овој закон. 

Ако утврди дека овластената банка не ги спроведува-
ла прописите, контролорот на Народната банка на Југо-
славија составува записник со кој ја констатира фактичка-
та состојба и веднаш и го доставува на Народната банка 
на Југославија на натамошна постапка. 

Кога контролорот на Народната банка на Југослави-
ја, поради непридржување кон сојузниот закон со кој се 
уредува девизното работење и другите прописи со кои се 
уредени девизното работење и кредитните односи со 
странство, прометот на стоки и услуги со странство и 
вршењето на стопански дејности во странство, ќеи го за-
пре на овлстената банка плаќањето во странство, по бара-
ње на банката, издава писмено образложение за причини-
те за запирање на плаќањето на кое овластената банка 
има право на приговор до гувернерот на Народната банка 
на Југославија. 

Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката 
на контролорот на Народната банка на Југославија.". 

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 14 
Член 60 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија врши контрола на 

спроведувањето на мерките на заедничката емисиона, па-
рична и девизна политика и на заедничките основи на кре-
д и т н а т а политика, на прописите со кои се уредени девиз-
ното работење и кредитните односи со странство, проме-
тот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопан-
ски дејности во странство од страна на народните банки 
на републиките и на народните банки на автономните по-
краини. 

Контролата од став 1 на овој член Народната банка 
на Југославија ја врши со контрола на документацијата и 
на другите податоци со кои располага Народната банка 
на Југославија и со непосредна контрола кај народните 
банки на републиките односно народните банки на авто-
номните покраини. 

Начиниот на вршење контрола од став 2 на овој член 
го пропишува Советот на гувернерите на Народната бан-
ка на Југославија.". 

Член 15 
Член 61 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини се должни да обезбедат редовно следење на податоци-
те што се однесуваат на работењето на банките и на дру-
гите финансиски организации, како и навремено да вршат 
контрола и да преземаат мерки спрема банките односно 
другите финансиски организации за кои, врз основа на 
следењето на тие податоци или со непосредна контрола, 
*с утврдат дека не се придржуваат кон прописите. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина не извршила контро-
ла на банката односно на друга финансиска организација 
или не презела мерки спрема банката односно другата фи-
нансиска организација, Народната банка на Југославија е 
должна да ја изврши таа контрола и да ги преземе тие 
мерки. 

Народната банка на Југославија за извршените кон-
троли и преземените мерки, во смисла на став 2 од овој 
член двапати годишно го известува Собранието на 
СФРЈ.". 

Член 16 
Член 61 а се менува и гласи: 
„Гувернерот на Народната банка на Југославија, гу-

вернерите на народните банки на републиките и гуверне-
рите на народните банки на автономните покраини се од-
говорни за законито и ефикасно остварување на контрол-
ната функција на тие банки. 

Службите за контрола на Народната банка на Југо-
славија, на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини се самостојни во из-
вршувањето на своите законски овластувања и се одговор-
ни за спроведувањето на контролата." 

Член 17 
По член 61а се додава нов член 616, кој гласи: 

„Член 616 
Советот на гувернерите на Народната банка на Југо-

славија обезбедува единствена примена на мерките на за-
едничката емисиона, парична и девизна политика и на за-
едничките основи на кредитната политика и на прописите 
со кои се уредени девизното работење и кредитните одно-
си со странство, прометот на стоки и услуги со странство 
и вршењето на стопански дејности во странство од страна 
на Народната банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни. 

Гувернерот на Народната банка на Југославија доне-
сува упатства за единствена примена на прописите^ и един-
ствено постапување на народните банки во вршењето на 
контрола.". 

Член 18 
По член 64 се додава нов член 64а, кој гласи: 

„Член 64а 
Во управувањето со работите на Народната банка на 

Југославија што се однесуваат на спроведувањето на заед-
ничката емисиона, парична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика, покрај прашања-
та од чл. 5, 6, 12, 13, 17, 68 и 81 на овој закон, Советот на 
гувернерите одлучува и за следните прашања: 

1) ограничувањето на обемот на пласманите на бан-
ките за определено време (член 16 став 2 точка 8); 

2) определувањето на активните и пасивните каматни 
стапки на Народната банка на Југославија, како и за усло-
вите на купување и наплата на хартии од вредност и за ус-
ловите на кредитите што им се одобруваат на банките 
(член 16 став 2 точка 6); 

3) утврдувањето на височината на задолжителната 
резерва на банките и на другите финансиски организации, 
утврдувањето на роковите за пресметување и издвојување 
на задолжителната резерва и пропишувањето на височи-
ната и условите под кои банките и другите финансиски ор-
ганизации можат средствата на задолжителната резерва 
да ги користат во текот на месецот за одржување на своја-
та дневна ликвидност (член 17); 

4) издавањето на благајничките записи на Народната 
банка на Југославија (член 18); 

5) утврдувањето на обемот, роковите и другите усло-
ви за купување на преносливи хартии од вредност преку 
банките (член 19); 

6) утврдувањето на височината, роковите на користе-
ње и враќање и другите услови за давање краткорочни 
кредити на банките (чл. 20 и 32); 

7) утврдувањето на височината, на роковите на ко-
ристење и враќање и на другите услови за давање кредити 
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на банките со залог на обврзниците на федерацијата што 
втасуваат во рок до една година и на благајничките записи 
на Народната банка на Југославија (член 21); 

8) пропишувањето на обврските на банките и на дру-
гите финансиски организации во поглед на одржување на 
минималната ликвидност, одржување на структурата на 
пласманите според роковите на втасаност во определени 
рамки и усогласувањето на роковите на пласманите со 
структурата на изворите на средствата според нивната 
рочност (член 28); 

9) пропишувањето на поблиски услови и начини на 
користење на задолжителната резерва на банките и на 
другите финансиски организации за одржување на нивна-
та дневна ликвидност (член 29); 

10) пропишувањето на начинот и условите за корис-
тење на резервниот фонд на банките и на другите финан-
сиски организации за одржување на нивната дневна лик-
видност (член 30); 

11) утврдувањето на височината, роковите на корис-
тење и враќање и на другите услови за давање на кратко-
рочни кредити на банките за одржување на нивната днев-
на ликвидност (член 32); 

12) пропишувањето на минималните општи услови 
на кредитната способност што мораат да ги исполнуваат 
банките и другите финансиски организации (член 33); 

13) пропишувањето на обврските на овластените бан-
ки да држат определен износ во девизи или во други де-
визна ликвидни пласмани како минимална резерва за 
одржување на ликвидноста во плаќањата спрема стран-
ство (член 37); 

14) издавањето на нови банкноти и ковани пари (член 
42); 

15) начинот и условите за купување и продажба на 
злато во странство во кована и непреработена форма и на 
други благородни метали и за извозот и изнесувањето на 
монетарно злато (член 53); 

16) одобрувањето на кредити на федерацијата за по-
требите на буџетот на федерацијата (член 55); 

17) утврдувањето на единствената тарифа по која се 
наплатува надомест за услугите што таа ги врши и за ус-
лугите што ги вршат по заедничките работи народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини (член 56); 

18) одлучува за купувањето на хартиите од вредност, 
што ги издава федерацијата; 

19) донесувањето на прописи во областа на девизното 
работење и кредитните односи со странство, како и на 
прописи со кои се уредува прометот на стоки и услуги со 
странство и вршењето на стопански дејности во стран-
ство, во согласност со сојузниот закон; 

20) утврдувањето на предлози на прописите и на дру-
гите општи акти за чие предлагање е надлежна Народната 
банка на Југославија врз основа на сојузниот закон.". 

Член 19 
Во член 65 зборовите: „своите членови" се заменува-

ат со зборовите: „сите членови на Советот на гувернери-
те", а зборовите: „освен ако со овој или со друг сојузен за-
кон" се заменуваат со зборовите: „ако со овој закон". 

Член 20 
Во член бб став 1, во уводната реченица, зборот: „ед-

ногласно" се заменува со зборовите: „со двотретинско 
мнозинство на сите свои членови". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За прашањата од член 64а став 1 точ. 1 до 7 и точ. 12, 

15 и 19, Советот на гувернерите одлучува на начинот ут-
врден во став 1 на овој член.". 

Во став 2, кој станува став 3, зборот: „едногласност" 
се заменува со зборовите: „потребна согласност". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 21 
Во член 70 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Гувернерот на Народната банка на Југославија до-

несува одлуки и други општи акти од областа на работе-
њето на Народната банка на Југославија што со овој закон 
не се ставени во надлежност на Советот на гувернерите и 
за тоа го известува Советот на гувернерите на првата на-
редна седница.". 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1017. 
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 ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за фи-
нансирање на федерацијата, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 декември 1986 година. 

П бр. 664 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

' Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на федерацијата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 71/85) во член 26 ст. 
1 и 2 зборовите: „надворешна трговија" се заменуваат со 
зборот: „финансии". 

Член 2 
Во член 33 став 1 процентот: „50%" се заменува са 

процентот: „75%". 

Член 3 
Приходите од основниот данок на промет што ќе се 

наплатат до 31 јануари 1987 година, а се однесуваат на 
прометот на произиводи остварен до 31 декември 1986 го-
дина му припаѓаат 50% на Буџетот на федерацијата за 
1986 година, а 50% на буџетите на републиките и на авто-
номните покраини. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1018. 
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 СИСТЕМОТ НА 

ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за системот на општествената контрола на цени-
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те, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 26 декември 
1986 година. 

П бр. 665 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА 

ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за системот на општествената контрола 

на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86) во 
член 5 став 2 по зборовите: „организираните потрошува-
чи" се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на 
добивање иницијатива односно предлог". 

Член 2 
Во член 5 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гла-

сат: 
„Разработка на заедничките елементи вршат органи-

зациите на здружен труд од став 1 на овој член во Заедни-
цата на југословенското електростопанство, Заедницата 
на југословенските железници, Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, односно во соодвет-
ните форми на организирање во рамките на Стопанската 
комора на Југославија за јаглен, нафта, нафтени деривати 
и земен гас, во соработка со самоуправните интересни за-
едници и другите форми на организирање на корисниците 
на тие производи односно услуги, што ќе ги определи 
Стопанската комора на Југославија. Сојузниот извршен 
совет, заради остварување на посебен општествен интерес 
во овие дејности, дава согласност на разработените заед-
нички елементи. 

Ако Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена не да-
де согласност за разработка на заедничките елементи, 
должен е во рок од 30 дена да го извести Собранието на 
СФРЈ.". 

Член 3 
Во член 7 став 3 по зборовите: „за зголемување" се 

додаваат зборовите: „на договореното". 
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Цените на основните зејоделски производи на дого-

вореното производство, при договарањето на производ-
ството и купувањето на тие производи од производители-
те, не можат да бидат пониски од заштитните цени.". 

Во став 4, кој станува став 5, по зборовите: „за наред-
ната година" се додаваат зборовите: „Сојузниот извршен 
совет, во соработка со извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, во првата половина на текуштата 
година ќе ги преиспита заштитните цени к, по потреба, ќе 
изврши нивно усогласување или менување". 

Член 4 
Во член 13 став 1 се менува и гласи: 
„Работниците во основните организации на здружен 

труд вршат општествена контрола на цените тргнувајќи 
особено од светските цени, движењето на производството 
и залихите односно обемот на услугите и користењето на 
капацитетите, од показателите на ефикасноста на стопани-
сувањето и наменската распределба на доходот, со ут-
врдување на политиката на цените на основната организа-

ција на здружен труд и со следење на спроведувањето на 
таа политика, во согласност со целите и задачите утврде-
ни со планските акти на општествено-политичките заедни-
ци.". 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Органот на управување на основната организација 

на здружен труд или соодветниот" орган на друга самоу-
правна организација и заедница, односно органот на упра-
вување овластен за донесување на одлука за цените е 
должен на работниците, заради вршење на општествена 
контрола на цените, пред намеруваното зголемување на 
цените, да им достави извештај за формирањето и за 
движењето на цените во организацијата односно заедни-
цата. Во извештајот посебно се даваат податоци за 
движењето на светските цени, на произиводството и зали-
хите, односно обемот на услугите, податоци за користење-
то на капацитетите и показатели за ефикасноста на стопа-
нисувањето и наменската распределба на доходот.". 

Член 5 
Во член 21 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Мерките на непосредна контрола на цените се одне-

суваат и на производите и услугите што првпат се произ-
ведуваат односно вршат, освен на производите што се ре-
зултат на домашната пронаоѓачка и развојна работа, а се 
заштитени со патент, модел или мостра, во смисла на со-
јузниот закон со кој се регулира заштитата на пронајдоци-
те, техничките унапредувања и знаците на разликување, а 
се пуштени првпат во промет на единствениот југословен-
ски пазар.". 

Член 6 
Во член 28 став 1 зборовите: „од 200.000 до 1,000.000" 

се заменуваат со зборовите: „од 1,000.000 до 5,000.000". 
По точка 1 се додаваат нови точ. 2, 3 и 4, кои гласат: 
„2) ако со самоуправна спогодба или со договор склу-

чен помеѓу организациите на здружен труд што произве-
дуваат исти видови производи, односно вршат исти видо-
ви услуги, ги утврди цените за тие производи односно ус-
луги (член 3 став 3); 

3) ако не ги формира цените на енергијата, енергет-
ските суровини и услугите на железничкиот и ПТТ сообра-
ќај во согласност со заедничките елементи за формирање-
то на тие цени и нивната разработка (член 6); 

4) ако договори производство или купи основни зем-
јоделски производи по цена пониска од заштитната цена 
(член 7 став 4).". 

Досегашните точ. 2) до 4) стануваат точ. 5) до 7). 
Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000" се'замену-

ваат со зборовите: „од 50.000 до 250.000". 

Член 7 
Во член 29 став 1 зборовите: „од 20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 500.000". 
По точка 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2) ако во рок од 15 дена за својот став не ги извести 

организираните потрошувачи (член 5 став 2).". 
Досегашната точка 2 се брише. 
Во став 2 зборовите: „од 5.000 до 20.000" се заменува-

ат со зборовите: „од 25.000 до 100.000". 

Член 8 
Член 30 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните: 

1) ако за определени производи и услуги не му доста-
ви на надлежниот орган за цени известување за цените за-
ради следење (член 15 став 1); 

2) ако продаде производи или услуги по цени повисо-
ки од цените формирани со примена на мерките на непо-
средна контрола на цените (чл. 19, 23 и 25).". 

Член 9 
Се овластува Законодавно-правнага комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да утврди пречистени текст на овој закон. 
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Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

1019. 
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 БУЏЕТОТ НА ФЕДЕР АЦИ-

ЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1987 годи-

на, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 декември 1986 година. 

П бр. 656 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

1,567.538,500.000 динари; 

1,963.638,500.000 динари; 

396.100,000.000 динари; 
396.100,000.000 динари. 

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
I. ОПШТИ ДЕЛ 

Член 1 
Буџетот на федерацијата за 1987 година содржи: 
1) изворни приходи на федерацијата во вкупен износ од 
2) вкупни расходи со средствата на текуштата буџетска резерва и износот што се 

издвојува во постојана буџетска резерва на федерацијата, во износ од 
3) разлика меѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните при-

ходи на федерацијата, во износ од 
4) придонес на републиките и автономните покраини во вкупен износ од 

Член 2 
Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојуваат 250,000.000 динари, а за текуштата буџетска 

резерва на федерацијата се издвојуваат 1.659,900.000 динари од изворните приходи на федерацијата предвидени за фи-
нансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата за 1987 година. 

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

приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1987 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 1987 ГОДИНА 

Класификационен 
број 

на фор- на пот-
мата на формата 

приходи-на прихо-
те дите 

Износ 

I. ПРИХОДИ 
на потформата на 

приходите 
на формата на 
приходите 

1 '4 

03-1 

06-1 

06-2 

08-1 

03-1-1 

06-2 -2 

06-2-3 
06-2-4 

08-1-1 

08-1-2 

Вид ОЗ. Даноци на промет на производи и на надомести 
за услуги 
Данок на промет 
Дел на основниот данок на промет на производи 762.830,300.000 
Вкупно вид 03. 
Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина 
Царина 
Посебни увозни давачки 
Посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки 
Давачки за царинско евидентирање 
Лежарина за стоки сместени во царински магацини 

91.115,951.000 
18.667,151.000 

4,941.000 
Вкупно вид 06. 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички заед-
ници 
Придонеси на републиките и автономните покраини 
Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина 
Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора 

36.706,301.000 
5.803,040.000 

762.830,300.000 

762.830,300.000 

178.950,057.000 
109.788,043.000 

228.738,100.000 

272.143,600.000 
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1 2 3 4 5 

08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска 71.274,641.000 
08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Македонија 15.604,344.000 
08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Словенија 46.424,307.000 
08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-

номните покраини 64.333,206.000 
08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-

во 1.344,390.000 
08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-

водина 30.653,371.000 
Вкупно вид 08. 272.143,600.000 
ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (Вид 03,06 и 08) 1,323.712,000.000 

Класификациони И з н о с 
број 

расло- распо- распоредна распоредна 
редна редна II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ подгрупа група 
група подгрупа 

1 2 3 4 5 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена са-
мозаштита 

02-1 Средства за Југословенската народна армија 1,323.712,000.000 
02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текушта-

та година 1,323.712,000.000 
Вкупно основна намена 02. 1,323.712,000,000 
Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на прихо-
дите и расходите на средствата за финансирање на Југо-
словенската народна армија 1,323.712,000.000 

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

ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И ЗА РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 

Класификационен 
број 

на фор- на по-
мата на тформата 

приходи-на прихо-
те дите 

Износ 

I . П Р И Х О Д И 

на потформата на на формата на 
приходите приходите 

1 

03-1 

05-1 

05-3 

06-1 
06-2 

03-1-1 

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

Вид ОЗ. Даноци на промет на производи и на надомест за 
вршење на услуги 
Данок на промет на производи 
Дел на основниот данок на промет 347.455,200.000 
Вкупно вид ОЗ. 

Вид 05. Такси 
Административни такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Други сојузни административни такси 
Судски такси 

6.520,000.000 
390,010.000 

89,790.000 

Вкупно вид 05. 

Вид Об. Царина и други увозни давачки и лежарина 
Царина 
Посебни увозни давачки 

06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезени стоки 

06-2-3 Давачка за царинско евидентирање 
06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магацини 

41.501,641.000 
8.502,544.000 

2,251.000 

347.455,200.000 

347.455,200.000 

6,999.800.000 

200.000 
7.000,000.000 

81.508,464.000 
50.006,436.000 

Вкупно вид Об. 131.514,900.000 
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07-2 

07-4 

08-1 

07-2-1 

08- 1-1 

08- 1-2 
08- 1-3 
08- 1-4 
08- 1-5 
08- 1-6 

08- 1-7 

08-•1-8 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на 
органите на управата и други приходи 
Приходи на органите на управата 
Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 
Вкупно вид 07. 

Вкупно вид 08. 
ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (вид 03, 05, 06. 
и 08.) 

20.000,000.000 
20.000,000.000 

10.000,000.000 
30.000,000.000 

123.956,400.000 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички заед-
ници 
Придонеси на републиките и автономните покраини 
Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина 16.719,045.000 
Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора 2.643,176.000 
Придонес на Социјалистичка Република Хрватска 32.464,287.000 
Придонес на Социјалистичка Република Македонија 7.107,490.000 
Придонес на Социјалистичка Република Словенија 21.145,419.000 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини 29.302,593.000 
Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во 612,344.000 
Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина 13.962,046.000 

123.956,400.000" 

639.926,500.000 

Класификационен 
број 

распоред- распо-
на група редна 

подгрупа 

Износ 

И. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИ 

распоредна 
подгрупа 

распоредна 
група 

1 

01-1 

01-2 
01-3 

04-2 

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

01-1-1 Средства за лични доходи 
01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка 

Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 

01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите и делегатите л 

01-3-2 Други посебни намени 
01-3-3 Средства за општи општествени потреби 

59.673,526.000 
58.628,526.000 

1.045,000.000 

2.683,390.000 
27.726,335.000 
30.927,113.000 

Вкупно основна намана 01. 

Основна намена 04. Трансферни средства на други оп-
штествено-политички заедници 
Дополнителни средства 

04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и ав-
158.627,900.000 

6.469,388.000 
61.336,838.000 

127.479,752.000 

158.627,900.000 

Вкупно основна намена 04. 158.627,900.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирање на општес-
твените дејности 

05-9 Пензиско-инвалидско осигурување 222.315,540.000 
05-11 Боречко-инвалидска заштита 51.210,100.000 

Вкупно основна намена 05. 273.525,640.000 

Основна намена 06. Други општи општествени потреби 
06-2 Општествено-политички организации 5.942,600.000 

06-11 Надомест на службите на општественото книговодство 412,500.000 
06-12 Друго 26.419,708.000 

Вкупно основна намена 06. 32.774,808.000 
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07-1 
07-2 

Основна намена 07. Средства на резервите на федерација-
та 
Издвојување во постојана буџетска резерва 250,000.000 

1.659,900.000 
Вкупно основна намена 07. 1.909,900.000 

08-4 

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

08-4-2 Долгорочни обврски од поранешните години 
45.608,500.000 

45.608,500.000 
Вкупно основна намена 08. 45.608,500.00 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ на Подбилансот 
на средствата за финансирање на другите функции и об-
врски на федерацијата како и за резервите на федерација-
та во 1987 година 639.926,500.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 
Расходите во износот од 1.323,712,000.000 динари, што се искажани во Подбилансот на приходите и расходите 

на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1987 година, се распоредуваат: 

Број на Расло- Основна и поблиска намена Износ 
позиција-

та 
редна. 

група и 
подгрупа 

позиција основна намена 

1 2 3 4 5 

1 

РАЗДЕЛ 1. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена са-
мозаштита 

02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текушта-
та година 

1,323.712,000.000 

Вкупно основна намена 02. 1,323.712,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1. 1,323.712,000.000 

Член 5 
Расходите во износ од 639.926,500.000 динари, што се искажани по основни намени во Подбилансот на прихо-

дите и расходите на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на фе-
дерацијата во 1987 година, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во следните износи: 

Број на Распо- Износ 
позиција Р е д н а Основна и поблиска намена група и 

подгрупа 
позиција основна намена 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

1 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 517,366.000 
2 01-2 Средства за материјалните трошоци 9,480.000 
3 01-3-1 Средства за личните доходи и други лични примања на 

функционерите 87,452.000 
4 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,520.000 
5 01-3-2 Патни трошоци 2,822.000 
6 01-3-2 Канцелариски материјал 17,000.000 

1-3-2 Поштенско-телеграфски, и телефонски трошоци 3,038.000 
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8 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3,446.000 
9 01-3-2 Патувања и посети 100,880.000 

10 01-3-2 Надомест на надворешните соработници 160.000 
11 01-3-2 Претплата на службени весници, списанија и печат 2,629.000 
12 01-3-2 Трошоци за изработка на ордени и одликувања 61,400.000 
13 01-3-2 Трошоци на услуги 98.000 
14 01-3-2 Надомест за ненормирано работно време 1,170.000. 
15 01-3-2 Набавка на службена и работна облека 732.000 
16 01-3-2 Опремање и уредување на службени станови 528.000 
17 01-3-2 Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот 

поредок > 235.000 
18 01-3-2 Трошоци на Советот за народна одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01. 811,106.000 
ВКУПНО ГЛАВА 1. 811,106.000 

Глава 2. Служба за репрезентативните објек-
ти на Претседателството на СФРЈ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

19 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 217,389.000 
20 01-2 Средства за материјалните трошоци 81,872.000 
21 01-3-2 Патни трошоци во земјата и странство 134.000 
22 01-3-2 Трошоци за одржување на објекти и инвентар 90,589.000, 
23 01-3-2 Лични доходи на сезонските работници 1,176.000 • 

24 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници 900.000 
25 01-3-3 Трошоци за одржување и користење на репрезентативни-

те вили на Бриони 190,256.000 
Вкупно основна намена 01. 582,316.000 
ВКУПНО ГЛАВА 2. 582,316.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 25) 1.393,422.000 

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

26 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 2.132,224.000 
27 01-2 Средства за материјалните трошоци 77,092.000 
28 01-3-1 Средства за личните доходи и други лични примања на 

1.572,790.000 функционерите 1.572,790.000 
29 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 86,304.000 
30 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 20,625.000 
31 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 2,997.000 
32 01-3-2 Трошоци за работа на делегатите и собраниските тела 252,000.000 
33 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги 1,000.000 
34 01-3-2 Претплата на службени весници, билтени и списанија 10,200.000 
35 01-3-2 Издавање на стенографски белешки 12,466.000 
36 01-3-2 Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, ин-

15,088.000 формации, билтени и други собраниски материјали 15,088.000 
37 01-3-2 Трошоци на парламентарните делегации 71,686.000 
38 01-3-2 Трошоци за репрезентација * 9,870.000 
39 01-3-2 Набавка на облека и обувки 7,174.000 
40 01-3-2 Услуги извршени од други 10,600.000 
41 01-3-2 Трошоци за одржување на возниот парк 70,418.000 
42 01-3-2 Трошоци на печатницата 59,643.000 
43 01-3-2 Партиципација за запазување на основната музејска по-

15,000.000 ставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ 15,000.000 
44 01-3-2 Средства за амортизација 267,523.000 
45 01-3-2 Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг 

168,320.000 потрошен материјал 168,320.000 
46 01-3-2 Трошоци за работа на посебни комисии 2,000.000 
47 01-3-2 Средства од 4% за станбена изградба на личните доходи 

62,911.000 и други лични примања 62,911.000 
48 01-3-2 Титов фонд за стипендирање на млади работници и ра-

1,175.000 ботнички деца на Југославија 1,175.000 
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49 

50 
51 
52 

53 

54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 

01-3-2 Уредување и наместување на станови за службени потре-
би 

01-3-2 Трошоци за спроведување на избори и отповик 
01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за уставни прашања 
01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за спроведување на 

Законот за здружениот труд 
01-3-2 

0 1 - 1 - 1 
01-2 

01-3-1 

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

7,933.000 
1,570.000 

15,000.000 

26,000.000 
7,500.000 

Вкупно основна намена 01 4.987,109.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции од 26 до 53) 4.987,100.000 

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за личните доходи на работниците 
Средст за материјалните трошоци 
Средствата за личните доходи и други лични примања 
на функционерите и на лицата со посебен статус 
Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
Патни трошоци во земјата 
Патни трошоци во странство 
Претплата на информативни материјали и друго 
Трошоци за репрезентација 
Набавка на облека 

210,335.000 
5,730.000 

13,000.000 
3,000.000 

600.000 
50.000 

1,800.000 ' 
60.000 

.650.000 
Вкупно основна намена 01. 235,225.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3. (позиции од 54 до 62) 235,225.000 

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

63 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 961,824.000 
64 01-2 Средства за материјалните трошоци 134,547.000 
65 01-3-1 Средства за личните доходи и други лични примања на 

функционерите 226,725.000 
66 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 8,820.000 
67 01-3-2 Надомест за надворешни соработници - 1,000.000 
68 01-3-2 Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница 20,000.000 
69 01-3-2 Патни трошоци во странство 182,616.000 
70 01-3-2 Средства за потребите на Комисијата на СЕВ 17,521.000 
71 01-3-2 Трошоци за репрезентација 14,000.000 
72 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка • 50,000.000 
73 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет 3,402.000 
74 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот економски совет 1,890.000 
75 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за 

прашања за општественото уредување 9,840.000 
76 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни 

односи 5,614.000 
77 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за 

стопански развој и економска политика 8,000.000 
78 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за чове-

ковата средина и просторното уредување и станбените и 
комуналните работи 7,758.000 

79 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со 
верските заедници 1,739.000 

80 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија 818.000 
81 01-3-2 Стипендии 280.000 
82 01-3-2 Уредување и опремање на службени станови 52,256.000 
83 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука 

4,040.000 
Вкупно основна намена 01. 1.712,690.000 
Вкупно глава 1. 1.712,690.000 

/ 
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84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 

01 -1 -1 

01-2 

01-3-1 

Глава 2. Служба за персонални работи 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за личните доходи на работниците 
Средства за материјалните трошоци 
Средства за личните доходи и други лични примања на 
функционерите на располагање и на лицата со посебен 

01 -1 -1 

01-2 

01-3-3 
01—3—3 

45,723.000 
2,604.000 

208.533.000 
Вкупно основна намена 01. 256,860.000 
Вкупно глава 2. 256,860.000 

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет 
за одбранбени подготовки 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за личните доходи на работниците 
Средства за материјалните трошоци 
Работи во врска со народната одбрана 
Средства што за определени потреби и се пренесуваат на 
Југословенската народна армија 

67,663.000 
2,607.000 

20,024.000 

95,000.000 
Вкупно основна намена 01. 185,294.000 
Вкупно глава 3. 185,294.000 

Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз 
Тито" 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата г 

91 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 445,093.000 
92 01-2 Средства за материјалните трошоци 161,000.000 
93 01-3-2 Патни трошоци во странство 15,000.000 
94 01-3-2 Дополнение и набавка на инвентар 35,000.000 
95 01-3-2 Трошоци за изложбени дејности 18,000.000 
96 01-3-2 Трошоци на текуштото и инвестиционото одржување 80,410.000 
97 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни празници и 

ненормирано работно време 1,200.000 
98 01-3-2 Надомести за работа на надворешните соработници 3,000.000 
99 01-3-2 Трошоци за работа и одржување на родната куќа Кумро-

вец 7,200.000 
100 01-3-2 Набавка на опрема за ОНО, ОСЗ и ЦЗ 11,000.000 
101 01-2-2 Трошоци за стручно образование 300.000 
102 01-3-2 Трошоци на научниот собир „Тито и неврзаните" 28,000.000 
103 01-3-2 Средства за одржување на островот Ванга 80,000.000 
104 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 35,000.000 
105 01-3-2 Надомест за работа на сезонски работници 3,000.000 

Вкупно основна намена 01. 923,203.00 
Вкупно глава 4. 923,203.00 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (Позиции од 63 до 105) 3.078,047.00 

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

106 01-1-1 Средства за личните доходи на работниците 167,554.000 
107 01-2 Средства за материјалните троцшци 14,000.000 
108 01-3-1 Средства за личните доходи и други лични примања на 

функционерите 98,415.000 
109 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,000.000 
НО 01-3-2 Трошоци за постапката 1,800.000 
111 01-3-2 Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот 

суд на Југославија" 6,000.000 
112 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 
ИЗ 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,890.000 

I 
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114 01-3-2 Трошоци за престој на делегации 100.000 
115 01-3-2 Трошоци за репрезентација 280.000 

Вкупно основна намена 01. 293,039.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (Позиции од 106 до 115) 293,039.000 

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

116 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 170,490.000 
П7 01-2 Средства за материјални трошоци 18,000.000 
118 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 83,080.000 
119 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,100.000 
120 01-3-2 Издавање „Збирка на судски одлуки" 1,000.000 
121 01-3-2 Патни трошоци во земјата 450.000 
122 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
123 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народностите 450.000 
124 01-3-2 Трошоци за советување, следење и проучување на оп-

1,200.000 штествените односи и појави 1,200.000 
125 01-3-2 Трошоци на судската постапка 100.000 
126 01-3-2 Текушто одржување на зградата и инвентарот 250.000 
127 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 700.000 
128 01-3-2 Трошоци за репрезентација 220.000 
129 01-3-2 Награди и надомести на судии-поротници 300.000 
130 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 140.000 

Вкупно основна намена 01. 277,980.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 116 до 130) 277,980.000 

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

131 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 72,157.000 
132 01-2 Средства за материјални трошоци 5,300.000 
133 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 51,016.000 
134 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 960.000 
135 01-3-2 Патни трошоци во странство 600.000 
136 01-3-2 Преведување на судски списи од странски и на странски 

јазици 100.000 
137 01-3-2 Трошоци за советувања, следење и проучување на оп-

100.000 штествените односи и појави 100.000 
138 01-3-2 Патни трошоци во земјата 500.000 
139 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 780.000 
140 01-3-2 Трошоци за репрезентација 75.000 
141 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 35.000 

Вкупно основна намена 01. 131,623.000 
ВКУПНО РАЗЕДЛ 7 (позиции од 131 до 141) 131,623.000 

-

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

142 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 54,278.000 
143 01-2 Средства за материјални трошоци 3,500.000 
144 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

13,903.000 функционерите 13,903.000 
145 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 320.000 
146 01-3-2 Трошоци на процесната и извршната постапка и застапу-

560.000 вањето во земјата 560.000 
147 01-3-2 Трошоци за водење на процеси во странство и патни 

1,150.000 трошоци 1,150.000 
148 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 300.000 
149 01-3-2 Трошоци за репрезентација 40.000 

• Ј 
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150 01-3-2 Трошоци за состаноци 300.000 
151 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 10.000 

Вкупно основна намена 01. 74,361.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 142 до 151) 74,361.000 

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИ-
ТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

152 01-1-1 Средства за лични'доходи на работниците 39,832.000 
153 01-2 Средства за материјални трошоци 4,800.000 
154 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите ' 19,130.000 
155 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 
156 01-3-2 Трошоци за советување и семинари 190.000 
157 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации 10.000 
158 01-3-2 Трошоци за репрезентација 70.000 
159 01-3-2 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01. 64,662.00 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9. (позиции од 152 до 159) 64,662.00 

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

160 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 79,057.000 
161 01-2 Средства за материјални трошоци 3,000.000 
162 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 320.000 
163 01-3-2 Патни трошоци во земјата 280.000 
164 01-3-2 Трошоци за работа на повремени членови на Советот 160.000 
165 01-3-2 Трошоци за печатење на Билтенот 500.000 

Вкупно основна намена 01. 83,317.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 160 до 165) 83,317.000 

РАЗДЕЛ И. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-
РЕШНИ РАБОТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

166 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5.713,448.000 
167 01-2 Средства за материјални трошоци 645,133.000 
168 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

204,664.000 функционерите 204,664.000 
169 01-3-2 Надомест за надворешни соработници 2,765.000 
170 01-3-2 Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на 

7,444.000 државните празници 7,444.000 
171 01-3-2 Трошоци за репрезентација 3,403.000 
172 01-3-2 Трошоци за делегации 122,853.000 
173 01-3-2 Трошоци за разграничување со соседните земји и на Ко-

8,862.000 мисијата за кодификација на меѓународното право 8,862.000 
174 01-3-2 Трошоци за консултации и состаноци на групата неврза-

15,192.000 ни земји 15,192.000 
175 01-3-2 Трошоци за учество на домашни делегации на Конферен-

46,842.000 цијата за европска безбедност и соработка 46,842.000 
176 01-3-2 Експлоатација на опремата на радиоврските 151,920.000 
177 01-3-2 Трошоци за привремено сместување 11,876.000 
178 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 10,128.000 
179 01-3-2 Собирање и обработка на архивска граѓа 6,550.000 
180 01-3-2 За потребите на документацијата 189,900.000 
181 01-3-2 Средства за амортизација 278,792.000 
182 01-3-2 Стручна обука на кадрите за службата на врските 1,152.000 
183 01-3-3 Средства за работа на дипломатските и конзуларните 

20.625,000.000 претставништва во странство 20.625,000.000 
184 01-3-3 Замена на патни исправи на југославенските граѓани во 

98,241.000 странство 98,241.000 
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185 01-3-3 Физичко и техничко обезбедување 21,522.000 
186 01-3-3 Изработка на публикации и документи за надворешна 

8,626.000 политика 8,626.000 
187 01-3-3 Разни помошти во согласност со принципите на меѓуна-

родната солидарност 4,200.000 
188 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 443,100.000 
189 01-3-3 Стручно образование на кадрите \ 14,179.000 
190 01-3-3 Учество на СФРЈ во финансирање на мировните сили на 

ООН на Блискиот Исток 84,000.000 
191 01-3-3 Средства за научноистражувачка работа 386,650.000 

Вкупно основна намена 01. 29.106,442.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ И (позиции од 166 до 191) 29.106.442.000 

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШ-
НИ РАБОТИ 

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

192 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 7.740,762.000 
193 01-2 Средства за материјални трошоци 759,160.000 
194 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 7,160.000 
195 01-3-2 За определени потреби 1.500,000.000 
196 01-3-2 Набавка на облека и обувки 140,700.000 
197 01-3-2 Школување на кадри 25,600.000 
198 ' 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите за посебни намени 93,880.000 
199 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 12,300.000 
200 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 20,650.000 
201 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 10,000.000 
202 01-3-2 Надомест за ноќна работа 26,343.000 
203 01-3-2 Обврски спрема член 52 од Законот за вршење на внат-

решните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 40,800.000 

204 01-3-2 Средства за амортизација 100,254.000 
205 01-3-3 Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци 12,200.000 
206 01-3-3 Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи 

на САП Косово 1.050,000.000 
207 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 33,500.000 
208 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата 114,000.000 

Вкупно основна намена 01 11.687,309.000 
Вкупно Глава 1. 11.687,309.000 

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

209 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.852,535.000 
210 01-2 Средства за материјални трошоци 300,000.000 
211 01-3-2 Средства за определени потреби 738,000.000 
212 01-3-2 Школување на кадри 11,000.000 
213 01-3-2 Здравствена превентива, осигурување на работниците и 

еднократна помош спрема член 51 од Законот за вршење 
на внатрешни работи од надлежноста на сојузните орга-
ни на управата 3,000.000 

214 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите 70,000.000 
215 01-3-2 Селидбени трошоци и испратнина 3,000.000 
216 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
217 01-3-2 Надомест за повремени, привремени и други работи 1,200.000 
218 01-3-2 Трошоци на секторот за школување, стручно усовршува-

ње и за изучување на историјата на службата за безбед-
ност 8,000.000 

219 01-3-2 Обврски спрема член 52 од Законот за вршење на внат-
решните работи од надлежноста на сојузните органи на 
управата 1,500.000 

4 
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220 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 8,000.000 
221 01-3-3 Средства за трошоците на Институтот за безбедност во 

врска со давање услуги на службите за безбедност во зем-
135,000.000 јата и на трети лица во земјата и во странство 135,000.000 

Вкупно основна намена 01. 3.132,235.000 
Вкупна Глава 2. 3.132,235.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 192 до 221) 14.819,544.000 

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАН-
СИИ 

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

222 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 610,652.000 
223 01-1-2 Средства за делумно покривање на трошоците за корис-

тење на годишен одмор 855,000.000 
224 01-1-2 Средства за други потреби за заедничката потрошувачка 190,000.000 
225 01-2 Средства за материјални трошоци 40,975.000 
226 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 7,385.000 
227 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,400.000 
228 01-3-2 Патни трошоци во странство 15,000.000 
229 01-3-2 Слободна зона кај Сежана 26,000.000 
230 01-3-2 Курсни разлики 375,541.000 
231 01-3-2 Членарини на меѓународните организации 4.841,790.000 
232 01-3-2 Соработка со меѓународните финансиски организации 700.000 
233 01-3-2 За определени потреби 8,801.000 
234 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во органи-

те на федерацијата 674,409.000 
235 ,01-3-2 Средства за работа на Фондот на солидарноста со не-

3,361.000 врзаните земји и со земјите во развој 3,361.000 
236 01-3-3 Надомест за национализиран имот во земјата 15,300.000 
237 01-3-3 Надомест и провизија на Службата на општественото 

книговодство 60,000.000 
238 01-3-3 Трошоци на закуп на зградата на амбасадата на Етиопи-

ја 1,312.000 
239 01-3-3 Работи во брека со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01. 7.728,726.000 

Основна намена 04. Трансферни средства на други оп-
штествено-политички заедници 

240 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина 43.012,500.000 

241 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Република 
Македонија 19.606,200.000 

242 04-2 Дополнителни средства на СР Црна Гора 16.467,500.000 
243 04-2 Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна 

Покраина Косово 70.628,200.000-
244 04-2 Посебни средства на САП Косово 8.913,500.000 

Вкупно основна намена 04. 158.627,900.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирање на општес-
твените дејности 

245 05-9 Дополнителни наменски средства за Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора за 
покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување 2.115,240.000 

246 05-9 Средства за бенефицирани пензии на воени лица во смис-
ла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата 
за пензиите на борците 21.921.200.000 

247 05-9 Средства за валоризација на воените пензии 24.356,900.000 
248 05-9 Дополнителни наменски средства за покривање на дефи-

цитот во Фондот на пензиското осигуравање на воените 
75.506,400.000 лица 75.506,400.000 

Вкупно основна намена 05. 123.899,740.000 

\ 
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Основна намена Об. Други општоопштествени потреби 
Надомест за покривање на трошоците на Службата на 
општественото книговодство за работи на евиденцијата, 
работи на контрола и информативно-аналитички работи 412,500.000 
Средства за материјални резерви 18.359,708.000 
Средства за изградба на објектите од интерес за федера-
цијата и за опремање на сојузните органи и сојузните ор-
ганизации 8.060,000.000 
Вкупно основна намена 06. 26.832,208.000 

Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата 
252 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федерацијата 250,000.000 
253 07-2 Текушта буџетска резерва 1.659,900.000 

Вкупно основна намена 07. 1.909,900.000 

Основна намена 08. Орочени, издвоени средстава, обвр-
ски и други потреби од интерес за федерацијата 

254 08-4-2 Обврски по странски заеми 257,700.000 
255 08-4-2 Преземена обврска на САП Косово за отплата на стран-

ски заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенец" 1.701,000.000 
256 08-4-2 Средства за покривање на курсните разлики од поранеш-

ните години 2.797,900.000 
257 08-4-2 Средства за отплата на меѓународните кредити за сооб-

раќајници за територијата на СР Црна Гора 1.445,800.000 
258 08-4-2 Придонес на Меѓународното здружение за развојни ДА) 178,000.000 
259 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Интерамериканската банка 540,200.000 
260 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој 350,000.000 
261 08-4-2 Општо зголемување на капиталот на Меѓународната 

банка за обнова и развој 1.230,000.000 
262 08-4-2 IV. Општо пополнување на средствата на Африканскиот 

фонд за развој 231,000.000 
263 08-4-2 Членски влог на СФРЈ на Заедничкиот фонд за примарни 

производи 242,000.000 
264 08-4-2 Обврски спрема Народната банка на Југославија 28,857,700.000 
265 08-4-2 Зголемување на капиталот на Меѓународната финансис-

ка корпорација (1РС) 167,500.000 
266 08-4-2 Средства за амортизација на обврзниците 7.609,700.000 

Вкупно основна намена 08. 45.608,500.000 
Вкупно Глава 1. 364.606,974.000 

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

267 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 643,040.000 
268 01-2 Средства за материјални трошоци 44,314.000 
269 01-3-2 Надомест за работа на хонорарни соработници во девиз-

ните инспекторати на републиките 59.000 
270 01-3-2 Патни трошоци на девизните инспектори во земјата 18,384.000 
271 01-3-2 Закупи и одржување на деловните простории 18,441.000 
272 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,800.000 
273 01-3-2 Трошоци за репрезентација 48.000 
274 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 60.000 

Вкупно основна намена 01. 727,146.000 
Вкупно Глава 2. 727,146.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13. (позиции од 222 до 274) 365.334,120.000 

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-
РЕШНА ТРГОВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

275 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 594,168.000 
276 01-2 Средства за материјални трошоци 33,587.000 
277 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,698.000 
278 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 
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279 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрасци за 
спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот 
режим 235.000 

280 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации 15,000.000 
281 01-3-2 Надомест за преведување од странски јазици на разни 

стручни материјали и странски лубликации 200.000 
282 01-3-2 Набавка на облека и обувки 150.000 
283 01-3-2 Трошоци на програмите за усовршување на работници 280.000 
284 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 284.000 
285 01-3-3 Трошоци на Комитетот за преговори за Глобалниот сис-

тем на трговските преференцијали на ниво на министри 
што ќе се одржи во Југославија 75,583.000 
Вкупно основна намена 01. 727,025.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14. (позиции од 275 до 285) 727,025.000 

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И 
ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 

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

286 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 289,011.000 
287 01-2 Средства за материјални трошоци 16,712.000 
288 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,040.000 
289 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 840.000 
290 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,740.000 
291 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 126.000 
292 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со ана-

14,000.000 лиза и прогноза на стопанските движења 14,000.000 
293 01-3-2 Студии и анализи 5,000.000 
294 01-3-2 Средства за работа на стручните совети 3,000.000 
295 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 154.000 

Вкупно основна намена 01. 336,623.000 
Вкупно Глава 1. 336,623.000 

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

296 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 319,478.000 
297 01-2 Средства за материјални трошоци 15,025.000 
298 01-3-2 Надомест за продолжена работа и за работа во деновите 

798.000 на државните празници 798.000 
299 01-3-2 Патни трошоци во странство 50.000 
ЗОО 01-3-2 Надомест на овластени организации и стручни лица за 

вршење на контрола на квалитетот на производите што 
1,350.000 се увезуваат 1,350.000 

301 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот 2,000.000 
302 01-3-2 Закупи 4,000.000 
303 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 
304 01-3-2 Надомест за вештачење и експертизи 1,000.000 
305 01-3-2 Набавка на стручни публикации 500.000 
306 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата 14,800.000 
307 01-3-2 Трошоци за репрезентација 17.000 
308 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 
309 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1,520.000 

Вкупно основна намена 01. 361,158.000 
Вкупно Глава 2. 361,158.000 

310 
311 

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

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

699,819.000 
41,980.000 

I V 
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312 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
313 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство 6,913.000 
314 01-3-2 Трошоци за репрезентација 60.000 
315 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентар и набавка на опрема 6,700.000 
316 01-3-2 Студии, анализи и списанија 1,000.000 
317 01-3-2 Стипендии 192.000 
318 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01. 757,814.000 
Вкупно Глава 3. 757,814.000 

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

319 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 131,288.000 
320 01-2 Средства за материјални трошоци 7,214.000 
321 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации 160.000 
322 01-3-2 Трошоци за одржување седници на боветот 4,825.000 
323 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите за цени на 

републиките и покраините 200.000 
324 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали за разработка на 

178.000 претстојните подзаконски прописи 178.000 
325 01-3-2 Преведување на јазиците на народите и народностите 126.000 
326 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,000.000 
327 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01. 145,091.000 
Вкупно Глава 4. 145,091.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15. (позиции од 286 до 327) 1.600,686.000 

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 
01-3-3 
01-3-3 

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО-
СУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРА-
ВА 

Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата ' 
Средства за лични доходи на работниците 183,235.000 
Средства за материјални трошоци 7,000.000 
Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите 5,856.000 
Надомест за одвоен живот од семејството 480.000 
Трошоци за екстрадиција 4,450.000 
Патни трошоци во странство 700.000 
Преведување од странски јазици на замолници и доку-
менти 60.000 
Трошоци на вештачење и процесни трошоци 150.000 
Трошоци во врска со изработката на прописи 1,500.000 
Средства за амортизација 1.674,483.000 
Трошоци за работа на координациониот одбор за имот-
ни односи 120.000 
Средства за купување на станови 2.000,000.000 
За определени потреби 340,000.000 
За работа на стручните совети 2,0°0.000 
Учество во финансирање на меѓународните состаноци 250.000 
Работи во врска со народната одбрана 60.000 
Вкупно основна намена 01. 4.220,344.000 
Вкупно Глава 1. ' 4.220,344.000 

344 
345 

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

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

51,552.000 
2,000.000 

Г 1 
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346 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 320.000 
347 01-3-2 Патни трошоци во странство 70.000 
348 01-3-2 Набавка на стручна литература 40.000 
349 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на со-

500.000 јузните органи и сојузните организации 500.000 
350 01-3-2 Трошоци за издавање на Билтенот 400.000 
351 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии 36.000 

Вкупно основна намена 01. - 55,018.000 
Вкупно Глава 2. к 55,018.000 

Глава 3. Завод за информатика на сојузните 
органи 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

352 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 166,620.000 
353 01-2 Средства за материјални трошоци 15,640.000 
354 01-3-2 Патни трошоци во странство 420.000 
355 01-3-2 Набавка на стручна литература 3,900.000 
356 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чување на 

400.000 документационен и информационен материјал 400.000 
357 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач 12,304.000 
358 01-3-2 Трошоци за изработка на проекти на информациониот 

500.000 систем 500.000 
359 01-3-2 Специјализации, стручно усовршување во странство 2,000.000 

Вкупно основна намена 01. 201,784.000 
Вкупно Глава 3. 201,784.000 

Глава 4. Финансирање на програмите за ра-
бота на самостојните институции и организа-
ции 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на I 

управата 
360 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на Ин-

ститутот за споредбено право 17,500.000 
361 01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање услуги на 

работниците во сојузните органи 4,500.000 
362 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на Му-

зејот на револуцијата на народите и народностите на Ју-
гославија 140,000.000 

363 01-3-2 Средства за Наградата АВНОЈ 11,000.000 
364 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша 

Пијаде" 15,000.000 
365 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по предметите со ли-

кот на Јосип Броз Тито 450.000 
366 01-3-2 Наградата „Едвард Кардељ" 3,000.000 

Вкупно основна намена 01. 191,450.000 
Вкупно Глава 4. 191,450.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции од 328 до 366) 4.668,596.000 

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

367 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 347,210.000 
368 01-2 Средства за материјални трошоци 15,937.000 
369 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,382.000 
370 01-3-2 Претплата за печат, списанија и публикации 2,724.000 
371 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и публицисти 8,564.000 
372 01-3-2 Посети на странски новинари во придружба 2,520.000 
373 01-3-2 Школување на новинари од неврзаните земји 10,160.000 

1 I 
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375 

376 

377 

378 

379 

380 
381 
382 
383 
384 
385 

386 

387 
388 
389 
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01-3-2 

01-3-2 

01-3-2 

01-3-3 

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

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

Издавање на билтени и трошоци за одржување на конфе-
ренции за печат и издавачка дејност врзана за работата 
на Сојузниот извршен совет 6,683.000 
Извршување на програмата на меѓународните врски на 
Сојузот на новинарите на Југославија 1,750.000 
Трошоци за работа на Советот на општествениот систем 
за информирале на СФРЈ 1,960.000 
Трошоци за работа на Советот за сателитска и кабловска 
телевизија 2,000.000 
Трошоци за соработка на мултилатерален план во облас-
та на информирањето меѓу неврзаните земји 490.000 
Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, от-
куп на издание за Југославија на странски јазици, инфор-
мативно-документарни филмови, фотоинформации, из-
ложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретарија-
тот и трошоци за транспорт на информативно-пропаган-
ден материјал 90,666.000 
Откуп на периодични публикации наменети за странство 247,168.000 
Радиопрограма за странство ^ 1.154,680.000 
Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство 3,650.000 
Новинско-агенииски услуги 2.446,718.000 
Трошоци за изработка на „Филмски новости" 155,000.000 
Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност 
наменета за нашите работници и иселеници во странство 42,040.000 
Информирање на странската јавност преку радиото и те-
левизијата 30,256.000 
Меѓународен прес-центар во Белград 55,210.000 
Работи во врска со народната одбрана 18,700.000 
Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот на јавното информирање | 814,000.000 
Вкупно основна намена 01. 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции од 367 до 389) 

5.465,468.000 
5.465,468.000 

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 
ИНДУСТРИЈА 

Основна намена 01. Средства за работи на органите на 
управата 

390 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 338,606.000 
391 01-2 Средства за материјални трошоци 14,690.000 
392 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,659.000 
393 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 5,750.000 
394 01-3-2 Патни трошоци во странство 10,280.000 
395 01-3-2 Надомест за работа на членовите на комисиите и на со-

1,300.000 работниците 1,300.000 
396 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на Комитетот 700.000 
397 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,800.000 
398 01-3-2 Трошоци на реализација на Програмата за работа на Ко-

1,700.000 мисијата на СИС за нуклеарна енергија 1,700.000 
399 01-3-2 Изработка на студии и анализи 1,200.000 
400 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 500.000 

Вкупно основна намена 01. 384,185.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции од 390 до 400) 384,185.000 

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

401 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 
402 01-2 Средства за материјални трошоци 
403 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните стани-

ци 
404 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 

920,846.000 
16,180.000 

50,963.000 

6,472.000 
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405 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството 2,500.000 
406 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита на расте-

нијата 500.000 
407 01-3-2 Трошоци за контрола на средствата за заштита за доби-

токот 168.000 
408 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посебни комисии . 700.000 
409 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа на 

6,500.000 ветеринарството и на заштитата на растенијата 6,500.000 
410 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и 

5,000.000 шумарството 5,000.000 
411 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 1,000.000 
412 01-3-2 Трошоци за одржување на семинари, курсеви и за под-

готвување на прописи од областа на ветеринарството и 
3,300.000 заштитата на растенијата 3,300.000 

413 01-3-2 Надомест на надворешни соработници во областа на за-
500.000 штитата на растенија на граничните премини 500.000 

414 01-3-2 Трошоци за следење на движењето на карантински бо-
лести и штетници во областа на заштитата на растенија-
та 2,000.000 

415 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 
400.000 во областа на ветеринарството на граничните премини 400.000 

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

417 01-3-2 »Признавање на новосоздадени сорти и одобрување на во-
ведување во производство на семе и на посадочен мате-
ријал 5,500.000 

418 01-3-2 Надомест на надворешни соработници за вршење на ве-
750.000 теринарска контрола на границата 750.000 

419 01-3-2 Трошоци за проверка и примена на нови технологии и 
техники во земјоделството и шумарството, во согласност 
со политиката на економскиот развој во 1987 година 5,000.000 

420 01-3-2 Трошоци за пресметување и печатење на упатства за 
спроведување на прописите и мерките од надлежноста на 
федерацијата 2,300.000 

421 01-3-2 Трошоци за одржување на саеми, изложби, советувања, 
симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјо-
делството 2,200.000 

422 01-3-2 Трошоци за следење на утврдувањето и спроведувањето 
на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни 
комитети, а посебно со земјите во развој 1,200.000 

423 01-3-2 Трошоци за утврдување и за однесување на активните 
700.000 1 супстанции на пестицидите 700.000 

424 01-3-2 Трошоци за работа на комисиите на работните тела на 
Комитетот 1,200.000 

425 01-3-2 Трошоци за дијагностика ва вирусните заболувања 600.000 
426 • 01-3-2 Трошоци за доработка на интегралните мерки за зашти-

та на растенијата и воведување на непестицидни мерки 
за сузбивање на растителни болести и штетници 2,000.000 

427 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,200.000 
428 01-3-2 Трошоци за учество во изработката на иницијативната 

програма за утврдување на причинителите и за презема-
ње мерки за санација на масовното сушење на поважни 
видови дрвја 1,200.000 

429 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на државните * 
празници во областа на ветеринарството на граничните 
премини 1,000.000 

430 01-3-2 Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за 
2,300.000 земјоделство за аграрна политика 2,300.000 

431 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на државните 
празници во областа на заштита на растенијата на гра-
ничните премини 1,000.000 

432 01-3-2 Трошоци на инспекцијата на Комитетот во врска со пре-
1,000.000 гледот на кланиците што извезуваат 1,000.000 

433 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на авиони за гасне-
ње на шумските пожари К500,000.000 

434 01-3-2 Трошоци за учество во изработката на прирачникот 
„Пестицидите во замјоделството и шумарството на Југо-
славија". 400.000 
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Трошоци за одржување на деловните просторни на гра-
ничните станици 
Трошоци за печатење на билтен за состојбата и движење-
то на заразните болести на животните 
Трошоци за работа на Југословенската комисија за сора-
ботка со Организацијата на обединетите нации за исхра-
на и земјоделство (ФАО) _ 
Трошоци за испитување на биорезидуи и интерлаборато-
риска контрола 
Дневници за работа и престој на граничните ветеринар-
ски инспекции во ззаедничките гранични станици во Ун-
гарија 
Придонес за светската програма за храна (\\ТР) 
Тошоци за спроведување на декларацијата за соработка 
на подунавските земји за водостопанските прашања на 
Дунав, посебно за заштитата на неговите води од загаду-
вање 
Трошоци за извршување на обврските што произлегува-
ат од Спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и 
нејзините притоки од загадување во ^987 година 
Трошоци на Југословенската комисија за заштита од за-
гадување на морето и водите на внатрешните водни па-
тишта во 1987 година 
Набавка на облека и обувки на граничните инспектори 

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

Глава 1. Комитет 
Основна намена 01. - Средства за работа на органите на 
управата 
Средства за лични доходи на работниците 
Средства за материјални трошоци 
Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите 
Трошоци за изработка на технички прописи 
Трошоци за меѓународна соработка 
Патни трошоци во странство 
Надомест за работа на членовите на комисиите и на над-
ворешните соработници 
Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот 
Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар врз 
работи од интерес за федерацијата 
^Надомест за одвоен живот од семејството 
Средства за определени потреби 
Трошоци за седници на Комитетот 
Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југо-
словенските граѓани привремено вработени во Секрета-
ријатот на Дунавската комисија 
Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај 
Белград-Тирана и обратно 
Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај 
Белград-Малта и обратно 
Трошоци за одржување на редовен воздушен сообраќај 
Белград-Кипар и обратно 
Надомест за работа на аеродромите за потребите на без-
бедноста на воздушниот сообраќај 
Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот со-
обраќај 
Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сооб-
раќај 
Работи во врска со народната одбрана 
Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз ра-
боти од интерес за федерацијата 

1,200.000 

840.000 

4,500.000 

750.000 

250.000 
142,846.000 

2,000.000 

200.000 

6,000.000 
5,000.000 

Вкупно основна намена 01. 2.712,065.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19. (позиции од 401 до 445) 2.712,065.000 

330,927.000 
30,762.000 

6,220.000 
1,690.000 
2,500.000 
11,880.000 

400.000 
3,500.000 

10,700.000 
2,500.000 

500.000 
1,180.000 

2,000.000 

34,605.000 

40,055.000 

41,202.000 

50,729.000 

400,000.000 

706,000.000 
500.000 

162,400.000 
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467 01-3-3 Средства за покритие на обврските за повластено возење 
во патничкиот сообраќај 500,000.000 
Вкупно основна намена 01. 2.340,250.000 
ВКУПНО ГЛАВА 1. 2.340,250.000 

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

468 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 5.251,984.000 
469 01-2 Средства за материјални трошоци 189,623.000 
470 01-3-2 Трошоци на погонот 1.594,600.000 
471 01-3-2 Закупи 9,970.000 
472 01-3-2 Трошоци за користење на авиони 170,000.000 
473 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во деновите на државните 

празници за продолжена работа 165,000.000 
474 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 140.000 
475 01-3-2 Трошоци за користење на возилата 60,000.000 
476 01-3-2 Трошоци за осигурување 46,200.000 
477 01-3-2» Патни трошоци во земјата 90,000.000 
478 01-3-2 Трошоци на печатницата 9,800.000 
479 01-3-2 Набавка на облека и обувки 40,000.000 
480 01-3-2 Трошоци за банкарска провизија 33,000.000 
481 01-3-2 Патни трошоци во странство 11,000.000 
482 01-3-2 Набавка на средства за заштита при работата 15,400.000 
483 01-3-2 Средства за амортизација 425,139.000 
484 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 275,800.000 
485 01-3-2 Трошоци за чување и обезбедување на имотот 30,000.000 
486 01-3-2 Трошоци за лекарски прегледи на контролорите, летачи-

те, техничарите и возачите 24,700.000 
487 01-3-2 Трошоци за набавка на учила и учебници за обука 1,300.000 
488 01-3-2 Трошоци за репрезентација 208.000 
489 01-3-2 Трошоци што се плаќаат според воените прописи 19,600.000 
490 01-3-2 Школување на кадри 78,000.000 
491 01-3-2 Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти 11,600.000 
492 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 400.000 

Вкупно основна намена 01. 8.553,464.000 
ВКУПНО ГЛАВА 2. 8.553,464.000 

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

493 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 277,250.000 
494 01-2 Средства за материјални трошоци 13,005.000 
495 01-3-2 Надомест за ноќна работа 70.000 
496 01-3-2 Трошоци за одржување на контролномерните центри 2,800.000 
497 01-3-2 Осигурување на имотот 9,800.000 
498 01-3-2 Трошоци на возниот парк 5,600.000 
499 01-3-2 Патни трошоци во земјата 5,900.000 
500 01-3-2 Патни трошоци во странство 6,000.000 
501 01-3-2 Набавка на облека и обувки 240.000 
502 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и ела-

борати 100.000 
503 01-3-2 Информационо-документациона обработка на податоци 2,600.000 
504 01-3-2 Трошоци за текушто и инвестиционо одржување на 1/6 

од деловниот простор во КМЦ Риека 1,120.000 
505 01-3-2 ~ Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 3,500.000 
506 01-3-2 Адаптација на простории за сместување на сметачката 

опрема 1,200.000 
507 01-3-2 Обврски спрема Меѓународната унија за телекомуника-

4,200.000 ции и други плаќања 4,200.000 
508 01-3-2 Средства за материјални трошоци на контролно-мерните 

центри 2,800.000 
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509 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството 1,000.000 
510 01-3-2 Трошоци за соработка со Сојузот на радиоаматерите на 

Југославија 300г000 
511 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 195.000 

Вкупно основна намена 01. 337,680.000 
ВКУПНО ГЛАВА 3. 337,680.000 

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

512 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 170,234.000 
513 01-2 Средства за материјални трошоци 12,595.000 
514 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили 16,000.000 
515 01-3-2 Набавка на облека и обувки 1,640.000 
516 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 20.000 
517 01-3-2 Патни трошоци во странство 4,800.000 
518 01-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници 100.000 
519 01-3-2 Патни трошоци во земјата 7,100.000 
520 01-3-2 Трошоци за преведување 21.000 
521 01-3-2 Трошоци за организирање на советувања 42.000 
522 01-3-2 Трошоци за стручно образование 100.000 
523 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државни празни-

ци 100.000 
524 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 
525 01-3-2 Надомест за превоз на работници на работа и од работа 1,851.000 
526 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 30.000 

Вкупно основна намена 01. 214,663.000 
ВКУПНО ГЛАВА 4. 214,663.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20. (позиции од 446 до 526) 11.446,057.000 

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-
СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

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

527 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 595,209.000 
528 01-2 Средства за материјални трошоци 25,133.000 
529 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,880.000 
53 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 600.000 
531 01-3-2 Патни трошоци во странство 8,512.000 
532 01-3-2 Патни трошоци во земјата 2,772.000 
533 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни 

што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците 
и преговорите со странските делегации, дипломатски и 
други претставници 1.146.000 

534 01-3-2 Надомест за работа на членовите на постојаните стручни 
комисии 2,000.000 

535 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и него-
вите тела за подготовка на здравството за општонародна 
одбрана 892.000 

536 01-3-2 Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на 
трудот и на санитарната инспекција 200.000 

537 01-3-2 Трошоци за определени работи од областа на фармацев-
тската служба и медицинското снабдување од интерес за 
федерацијата што ќе се договараат со соодветните струч-
ни институции 927.000 

538 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време 
500.000 во врска со вршењето на санитарен надзор на границата 500.000 

539 01-3-2 Закуп и одржување на деловни простории за граничен са-
нитарен надзор 5,742.000 

540 01-3-2 Трошоци за подготвување на прописи за помошни леко-
вити средства и на други придружни прописи на Законот 

320.000 за пуштање на лековиве промет 320.000 
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541 01 -3-2 Набавка на службена облека за граничните санитарни ин-
спектори 2,000.000 

542 01 -3-2 Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни 
болести 20,132.000 

543 01 -3-2 Трошоци за анализа на лекови ,1,294.000 
544 01 -3-2 Трошоци во врска со вршењето на надзор на границата 15,340.000 
545 01 -3-2 Трошоци за лекување на странци во Југославија 1,176.000 
546 01 -3-2 Заштита од јонизирачки зрачења 504.000 
547 01 -3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци 17,669.000 
548 01 -3-2 Трошоци за определени работи од областа на здравстве-

ната заштита од непосреден интерес за остварување на 
функцијата на федерацијата што ќе се договарат со Со-

81,200.000 јузниот завод за здравствена заштита 81,200.000 
549 01 -3-2 Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и 

меѓурепубличките води 8,000.000 
550 01 -3-2 Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за 

координација на работата на сојузните органи врз реали-
зација на одлуката на Светската конференција на Меѓу-
народната година на жените на ООН 2,222.000 

551 01 -3-2 Надомест на работниците со неполно работно време и 
на надворешни соработници 2,780.000 

552 01 -3-2 Обврски на Југославија како членка на Светската здрав-
150.000 ствена организација 150.000 

553 01 -3-2 Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја 2,200,000 
554 01--3-2 Трошоци за подготвување на прописи за здравствената 

исправност на животните намирници и на предметите за 
841.000 општа употреба 841.000 

555 01--3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за сора-
ботка со Меѓународната организација на обединетите на-

4,000.000 ции за помош на децата (ОМСЕР^) 4,000.000 
556 01--3-3 Финансирање на активностите спрема југословенските 

16,000.000 работници- на работа во странство 16,000.000 
557 01--3-3 Средства за првомајски награди 12,140.000 
558 01 -3-3 Трошоци за изработка на номенклатура на занимањата 2,500.000 
559 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 450.000 
560 01 -3-3 Придонес на Фондот на ОН за популациони активности 555.000 
561 01 -3-3 Средства за остварување на Програмата за активности и 

за работа на Југословенскиот одбор за декадата на инва-
3,500.000 лидите на ОН од 1983 до 1992 година 3,500.000 

562 01 -3-3 Средства за работа на Југословенската комисија за сора-
600.000 ботка со Светската здравствена организација 600.000 

Вкупно основна намена 01. 846,086.000 
ВКУПНО ГЛАВА 1. 846,086.000 

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

563 01--1-1 Средства за лични доходи на работниците 178,854.000 
564 01-2 Средства за материјални трошоци 12,088.000 
565 01--3-2 Материјални трошоци на постојаните југословенско-

4,740.000 -странски комисии 4,740.000 
567 01 -3-2 Надомест за одвоен живот на социјалните работници во 

странство и трошоци за упатување на тие работници во 
6,120.000 странство 6,120.000 

567 01 -3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи 2,270.000 
568 01 -3-2 Патни трошоци во земјата 1,031.000 
569 01 -3-2 Патни трошоци во странство 5,434.000 
570 01 -3-2 Набавка на стручна литература 110.000 
571 01 -3-2 Трошоци за образование и воспитување на децата на ју-

гословенските граѓани на привремена работа во стран-
2,200.000 ство 2,200.000 

572 01 -3-3 Работи во врска со народната одбрана 89.000 
Вкупно основна намена 01. 212,936.000 
ВКУПНО ГЛАВА 2. 212,936.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21. (позиции од 527 до Ѕ72) 1.059,022.000 

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

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

573 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 66,254.000 
574 01-2 Средства за материјални трошоци 3,500.000 
575 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,872.000 
576 01-3-2 Патни трошоци во странство 5,114.000 
577 01-3-2 Патни трошоци во земјата 357.000 
578 01-3-2 Трошоци за одржување седници на Комитетот 500.000 
579 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југословенски-

40,800.000 те борци 40,800.000 
Вкупно основна намена 01. 123,397.000 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на оп-
штествените дејности 

580 05-9 Средства за бенифицирани пензии (без воените пензии) 
во смисла на одредбите од Законот за обврските на феде-
рацијата за пензиите на борците 98.415,800.000 

581 05-11 Средства за инвалидски примања на воените инвалиди 43.452,700.000 
582 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инвалиди 2.715,500.000 
583 05-11 Средства за бањско и климатско лекување 3.171,700.000 

^ 584 05-11 Средства за боречки додаток 44,000.000 
585' 05-11 Надомест на носителите на „Партизанска споменицу 

к 1941" и на други одликувани лица 1.403,200.000 
586 05-11 Инвалидски примања во странство 420,000.000 , 
587 , 05-11 Средства за изработка на Методологијата за континуира-

но следење на здравствената состојба на борците и вое-
3,000.000 ните инвалиди 3,000.000 

Вкупно основна намена 05. 149.625,900.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22. (позиции од 573 до 587) 149.749,297.000 

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

588 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 167,684.000 
589 01-2 Средства за материјални трошоци 6,650.000 
590 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 6,268.000 
591 01-3-2 Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и 

на неговите тела 1,400.000 
592 01-3-2 Трошоци за репрезентација 56.000 
593 01-3-2 Комисија за правни прашања на СЕВ 3,000.000 

Вкупно основна намена 01. 185,058.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23. (позиции од 588 до 593) 185,058.000 

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХ-
НОЛОГИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

594 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 38,445.000 
595 01-2 Средства за материјални трошоци 5,660.000 
596 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 7,455.000 
597 01-3-2 Средства за работа на седниците на Комитетот 2,500.000 
598 01-3-2 Средства за работа на стручните совети и на комисиите 2,500.000 
599 01-3-2 Средства за експертизи 30,000.000 
600 01-3-2 Патни трошоци во странство 500.000 
601 01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачките про-

екти и на научните студии 200,600.000 
Вкупно основна намена 01. 287,660.000 
ВКУПНО РЕЗДЕЛ 24. (позиции 594 до 601) 287,660.000 

/ к 
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РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

602 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 51,098.000 
603 01-2 Средства за материјални трошоци 7,690.000 
604 01-3-1 Средства за лични доходи на функционерите 6,088.000 
605 01-3-21 Надомест за одвоен живот од семејството 1,400.000 
606 01-3-1 е Патни трошоцТГво странство 6,000.000 
607 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 4,000.000 
608 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот 2,000.000 
609 01-3-2 Трошоци за стручниот совет на Комитетот 2,000.ф00 
610 01-3-2 Патни трошоци во земјата 3,000.000 
611 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 500.000 
612 01-3-2 Набавка на стручни публикации 500.000 
613 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 150.000 

Вкупно основна намена 01. 84,426.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25. (позиции од 602 до 613) 84,426.000 

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

614 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 14.746,034.000 
615 01-2 Средства за материјални трошоци 2.000,000.000 
616 01-3-2 Надомест на штета во царинска^ постапка 850.000 
617 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,620.000 
618 01-3-2 Закупи 45,000.000 
619 01-3-2 Средства за амортизација 685,530.000 
620 01-3-2 Набавка на облека и обувки 234,400.000 
621 01-3-2 Осигурување на имот 35,531.000 
622 01-3-2 Трошоци за посебна контрола 13,000.000 
623 01-3-2 Награди за откривање на царински прекршоци 9,318.000 
624 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството на функционе-

рите 1,115.000 
625 01-3-2 Трошоци за одржување на патните објекти на меѓународ-

2,000.000 ните гранични премини 2,000.000 
626 01-3-2 Трошоци за физичко обезбедување на објекти и имот 5,000.000 
627 01-3-2 Набавка на обрасци во царинската постапка 200,000.000 
628 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 6,000.000 

Вкупно основна намена 01. 17.987,398.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26. (позиции од 614 до 628) 17.987,398.000 

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

629 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 472,652.000 
630 01-2 Средства за материјални трошоци 29,535.000 
631 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на 

функционерите 12,247.000 
632 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,000.000 
633 01-3-2 Надомест на надворешни соработници и трошоци за ан-

кети 430.000 
634 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,000.000 
635 01-3-2 Трошоци за стручни консултации и советувања 800.000 
636 01-3-2 Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот 

и нивното влијание врз стопанството на Југославија" 6,900.000 
637 01-3-2 Методолошки истражувања 5,560.000 
638 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 160.000 

Вкупно основна намена 01. 531,384.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27. (позиции од 629 до 638) 531,384.000 
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РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

639 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.261,019.000 
640 01-2 Средства за материјални трошоци 111,242.000 
641 01-3-2 Противпожарна и хигиенско-техничка заштита 429.000 
642 01-3-2 Патни трошоци во странство 3,388.000 
643 01-3-2 Трошоци за статистички истражувања 6,500.000 
644 01-3-2 Трошоци за Центарот за автоматска обработка на пода-

тоци 100,000.000 
645 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност 90,000.000 
646 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите и инвентарот 200,000.000 
647 01-3-2 Закупи 18,800.000 
648 01-3-2 Закуп-лизинг машина за автоматска обработка на пода-

тоци 1.000,000.000 
649 01-3-2 Трошоци за стручно издигнување на кадрите 3,800.000 
650 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 350.000 
651 01-3-2 Партиципација на трошоци со ОЕС© 2,800.000 
652 01-3-2 Трошоци за подготовка на пописот на населението во 

1991 година 60,000.000 
653 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 840.000 

Вкупно основна намена 01. 2.859,168.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28. (позиции од 639 до 653) 2.859,168.000 

РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НА-
УЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СО-
РАБОТКА 
Основна намена 01. Средства за средства за работа на ор-
ганите на управата 

654 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 344,182.000 
655 01-2 Средства за материјални трошоци 27,233.000 
656 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 432.000 
657 01-3-2 Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија 35,000.000 
658 01-3-2 Трошоци за работа на Југославенската комисија за сора-

ботка со Организацијата на обединетите нации за про-
света, наука и култура (1ЖЕЅКО) 25,000.000 

659 01-3-3 Трошоци за редовно школување, специјализација и сту-
диски престој на странски граѓани во Југославија 300,000.000 

660 01-3-3 Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за 
партиципации во платите на југословенските стручњаци 
и помош во организирањето на Центарот за обука на 
кадри во земјите во развој 100,000.000 

661 01-3-3 Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка 
документација, публикации, меѓународни семинари, по-
себни курсеви за земјите во развој и изработка на филмо-
ви 11,600.000 

662 01-3-3 Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во 
развој 25,000.000 

663 01-3-3 Меѓународен семинар „Универзитетот денес" - трошоци 
500.000 за учество на претставници од земјите во развој 500.000 

664 01-3-3 Меѓународни преговори. и заседанија на мешовитите комисии -
патни трошоци во земјата и во странство 34,000.000 

665 01-3-3 Трошоци за преведување и умножување на елаборати, 
1,120.000 извештаи, анализи и други материјали 1,120.000 

666 01-3-3 Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот 
на Претставништото на ООН во Југославија 150.000 

667 01-3-3 Надомест за вршење на определени работи од над-
лежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот 
библиографски институт 3,500.000 

668 01-3-3 Информативна дејност 3,000.000 
669 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓусебната со* 

работка на неврзаните земји во областа на науката и тех-
нологијата 20,000.000 

670 01-3-3 100.000 

Вкупно основна намена 01. 930,817.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции од 654 до 670) 930,817.000 
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РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗА-
ВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

671 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 600,799.000 
672 01-2 Средства за материјални трошоци 74,998.000 
673 01-3-2 Надомест за работа во недела, ноќе и во денови на 

државни празници 10,816.000 
674 01-3-2 Надомест на Радио Белград за емитирање на водостојот 

на Дунав 3,600.000 
675 01-3-2 Трошоци за телекомуникационите врски 90,000.000 
676 01-3-2 Патни трошоци во странство 2,886.000 
677 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 420.000 
678 01-3-2. Трошоци за печатење на Годишникот на атласот на кли-

мата и на други стручни публикации 13,200.000 
679 01-3-2 Финансирање на меѓународната програма по посебни од-

луки на СИС („„Р1ЕК2А", „А1.РЕХ", „НОМЅ", „ЕМЕК", 
„МЕО-РОГ." и „У1Т1ЈКГ) 28,000.000 

680 01-3-2 Трошоци за одржување на зградите и инвентарот 15,000.000 
681 01-3-2 Патни трошоци во земјата 3,500.000 
682 01-3-2 Трошоци за одржување на моторни возила и гориво 4,680.000 
683 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација 280.000 
684 01-3-2 Трошоци на координационата група за реализација на 

оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓу-
народен план произлегуваат како обврска од Конвенција-
та за прекуграничното загадување на воздухот на гблеми 
далечини 200.000 

685 01-3-2 Трошоци за одржување на Тринаесеттото заседание на 
Советот за проблемот „Метеоролошки аспекти на зага-
деноста на атмосферата" во рамките на научно-техничка-
та соработка на СФРЈ и земјите-членки на СЕВ во облас-
та на заштитата и унапредувањето на човековата 
средина 383.000 

686 01-3-2 Работи на следење на загаденоста на реката Сава со ми-
нерални масла 786.000 

687 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 400.000 
Вкупно основна намена 01. 849,948.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 671 до 687) 849,948.000 

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА "Ј 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

688 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 569,776.000 
689 01-2 Средства за материјални трошоци 28,764.000 
690 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенски-

20,000.000 те стандарди и технички прописи 20,000.000 
691 01-3-2 Трошоци за преведување на југословенските стандарди 

на јазиците на народите и народностите на Југославија 22,000.000 
692 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни 

возила 5,000.000 
693 01-3-2 Патни трошоци во странство 6,000.000 
694 01-3-2 Трошоци за изработка на прописи од областа на алар-

мните системи 2,500.000 
695 01-3-2 Патни трошоци во земјата 6,000.000 
696 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот на атестирање 8,000.000 
697 01-3-2 Трошоци за финансирање на проектите **а информацио-

ниот систем 8,000.000 
698 01-3-2 Меѓународна соработка за ОУН, СЕВ и ЗУР 11,000.000 
699 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 10,700.000 
700 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 260.000 

Вкупно основна намена 01. 698,000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 688 до 700) 698,000.000 
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РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

701 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 351,762.000 
702 01-2 Средства за материјални трошоци 27,558.000 
703 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи и документаци-

ја 10,000.000 
704 01-3-2 Патни трошоци во странство 1,123.000 
705 01-3-2 Трошоци за печатење на латентен гласник 7,000.000 
706 01-3-2 Трошоци за изработка на обрасци и материјали за фото-

2,300.000 копирање 2,300.000 
707 01-3-2 Трошоци за прием и испраќање на патентна документа-

ција 980.000 
708 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка со СЗП, ОУР-МРО, 

СЕВ 2,00.000 \ 
709 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 800.000 
710 01-3-2 Трошоци за информациониот систем 8,800.000 
711 01-3-2 Трошоци за работа на Советот 180.000 
712 01-3-2 Трошоци за одржување и сервисирање на опремата 560.000 
713 01-3-2 Закупи 8,558.000 
714 01-3-2 Набавка на стручна литература 3,000.000 
715 01-3-2 Трошоци за преведување на меѓународна патентна доку-

ментација 120.000 
716 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен одбор за тво-

400.000 рештво 400.000 
717 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација 600.000 
718 01-3-2 Трошоци за информациони услуги на Југословенскиот 

1,800.000 центар за техничка и научна документација 1,800.000 
719 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 40.000 

Вкупно основна намена 01. 427,581.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позициии од 701 до 719) 427,581.000 

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕ-
НИ МЕТАЛИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

720 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.513,335.000 
721 01-2 Средства за материјални трошоци 97,722.000 
722 01-3-2 Закупи 5,222.000 
723 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар 15,000.000 
724 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата 1,600.000 
725 01-3-2 Патни трошоци во земјата 91,000.000 
726 01-3-2 Патни трошоци во странство 8,500.000 
727 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка 350.000 
728 01-3-2 Трошоци за издавање на публикации 3,000.000 
729 01-3-2 Трошоци за текушто одржување на згради 45,300.000 
730 01-3-2 Трошоци за телекомуникациони врски 5,100.000 
731 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, подзаконски ак-

ти и упатства во обалста на метрологијата 1,000.000 
732 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните тела за 

координација на работата и остварување на соработка во 
областа на метрологијата 1,000.000 

733 01-3-2 Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабо-
20,000.000 раториската опрема и инвентарот 20,000.000 

734 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигурување на ра-
ботниците што работат под посебни услови 1,370.000 

735 01-3-2 Трошоци за одржување на товарни возила 18,200.000 
736 01-3-2 Трошоци за репрезентација 30.000 
737 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки 2,730.000 1 
738 01-3-2 Набавка на стручни публикации и литература 1,300.000 
739 01-3-2 Трошоци за механографска обработка на податоци 1,200.000 
740 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите и на-

родностите на Југославија, на странски јазици и од 
странски јазици 

1 

840.000 

• 
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741 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување 
на приходи 18,000.000 

742 01-3-2 Трошоци за информативната дејност 550.000 
743 01-3-2 Набавка на резервни делови и технички материјал 20,000.000 . 
744 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 440.000 
745 01-3-2 Средства за работа на Југословенскиот центар за технич-

ка и научна документација 1,300.000 
746 01-3-2 Трошоци за изработка на стручен елаборат и студии од 

областа на метроЛогијата 8,000.000 
747 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 520.000 

Вкупно основна намена 01. 1.882,609.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 7220 до 747) 1.882,609.000 

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

748 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 48,827.000 
749 01-2 Средства за материјални трошоци 2,741.000 
750 01-3-2 Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ 

за геологија 1,675.000 
751 01-3-2 Трошоци за изработка и печатење на комплексна гео-

лошка карта на Југославија 30,000.000 
752 01-3-2 Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта 

на Југославија 980.000 
753 01-3-2 Трошоци за составување на биланс на минералните суро-

вини и подземните води на СФРЈ и изработка на анализа 
на суровинската база на СФРЈ 3,970.000 

754 01-3-2 Средства за работи на координирањето на билатерална-
та соработка во областа на геолошките истражувања на 
нашата земја со земјите-членки на СЕВ 840.000 

755 01-3-2 Средства за остварување на соработка со невладини ме-
150.000 ѓународни геолошки организации 150.000 

Вкупно основна намена 01. 89,183.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34. (позиции од 748 до 755) 89,183.000 

РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

756 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 231,822.000 
757 01-2 Средства за материјални трошоци 22,360.000 
758 01-3-2 Трошоци за репрезентација 150.000 
759 01-3-2 Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на 

војна 560.000 
760 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот 800.000 
761 01-3-2 Патни трошоци во странство , 1,211.000 
762 01-3-2 Трошоци за издавачката дејност 2,853.000 

Вкупно основна намена 01. 259,756.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35. (позиции од 756 до 762) 259,756.000 

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

763 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 573,565.000 
764 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објек-

тите и опремата 264,680.000 
765 01-3-2 Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот 

воз 123,724.000 
766 01-3-2 Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти 

64,200.000 цѓто ги користи федерацијата 64,200.000 
767 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шум-

6,000.000 ското стопанство „Копривнице" Бугојно 6,000.000 

I 
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768 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 2,400.000 
769 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 1,340.000 

Вкупно основна намена 01. 1.035,909.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36. (позиции од 763 до 769) 1.035,909.000 

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

770 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 818,440.000 
771 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објек-

140,603.000 тите и опремата 140,603.000 
772 01-3-3 Работа во врска со народната одбрана 300.000 

Вкупно основна намена 01. 959,343.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37. (позиции од 770 до 772) 959,343.000 

РАЗДЕЛ 38. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

773 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 161,082.000 
774 01-2 Материјални трошоци и трошоци за одржување на објек-

533,220.000 тите и опремата 533,220.000 
775 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основна намена 01. 694,402.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38. (позиции од 773 до 775) 694,402.000 

РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИ-
ЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-
ВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

776 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 478,037.000 
777 01-2 Средства за материјални трошоци 18,928.000 
778 01-3-2 Средства за репродуционен материјал и резервни делови 18,000.000 
779 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 168.000 

Вкупно основна намена 01. 515,133.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39. (позиции од 776 до 779) 515,133.000 

РАЗДЕЛ 40. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

780 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 679,298.000 
781 01-2 Средства за материјални трошоци 70,232.000 
782 01-3-2 Трошоци за франкирање на пошта 33,600.000 
783 01-3-2 Трошоци за печатење и препис на материјали 44,320.000 
784 01-3-2 Средства за набавка на канцелариски и друг потрошен 

15,000.000 материјал за сојузните органи 15,000.000 
Вкупно основна намена 01. 842,450.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40. (позиции од 780 до 784) 842,450.000 

РАЗДЕЛ 41. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

785 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1.670,680.000 
786 01-2 Средства за материјални трошоци 110,150.000 
787 01-3-2 Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други 

услуги 1.171,415.000 
788 01-3-2 Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите 

и опремата 187,375.000 
789 01-3-2 Трошоци за осигурување на зградите и опремата 50,000.000 
790 01-3-2 Трошоци за заедничките телефонски централи 9,200.000 
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791 01-3-2 Трошоци за противпожарна и техничка заштита на објек-
тите 195,000.000 

792 01-3-2 Набавка на облека, обувки и опрема за заштита при ра-
- ботата 12,520.000 

793 01-3-2 Придонес за користење на градежно земјиште 250,700.000 
794 01-3-2 Трошоци за транспортни услуги 4,080.000 
795 01-3-2 Трошоци за специјални телефонски врски 20,000.000 
796 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 600.000 

Вкупно основна намена 01. 3.681,720.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции од 785 до 796) 3.681,720.000 

РАЗДЕЛ 42. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на 
управата 

797 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 589,430.000 
798 01-2 Средства за материјални трошоци 15,774.000 
799 01-3-2 Надомест за работа во денови на државни празници 2,500.000 
800 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други намени 210,386.000 
801 01-3-2 Набавка на алати и уреди 500.000 
802 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потребите на народ* 

ната одбрана 14,220.000 
Вкупно основна намена 01. 832,810.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции од 797 до 802) 832,810.000 

РАЗДЕЛ 43. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА 
ПРЕВЕДУВАЊЕ • 

Основна намена 01. Средства за работа на органите на / 
\ управата 

803 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 606,592.000 
804 01-2 Средства за материјални трошоци 36,900.000 
805 01-3-2 Надомест на надворешни соработници 8,718.000 
806 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 2,500.000 
807 01-3-2 Патни трошоци во странство 843.000 
808 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација на 

1,000.000 преведувачите за странски јазици 1,000.000 
809 01-3-2 Средства за „устројување" на банката на термини 1,200.000 
810 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана 100.000 

Вкупно основа намена 01. 657,853.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции од 803 до 810) 657,853.000 

811 
812 

813 

814 

815 

816 

817 
818 

819 
820 

06-2 
06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 

06-2 
06-2 
06-2 
06-2 

РАЗДЕЛ 44. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Основна намена Об. Други општи општествени потреби 
Општествено-политичките организации 
Дотација на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Југославија 
Финансирање на меѓународните дејности 
Финансирање на Програмата за научна документација 
од меѓународното работничко движење 
Програма за финансирање на издавачките дејности за 
странство 
Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип 
Броз Тито" во Кумровец 
Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито 
Дотација на Сојузната конференција на Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на Југославија 
Финансирање на Програмата за работа на Сојузната 
конференција 
Средства за Центарот „Едвард Кардељ" 
Средства за спомен подрачјето „Сремски фронт" 
Дотација на весникот „Борба" 
За списанието „Југословенски преглед" - српскохрватско 
издание 

18,000.000 

15,000.000 

25,000.000 

54,000.000 
3,500.000 

1.070,174.000 
56,000.000 
15,000.000 

876,000.000 

32,886.000 

I 
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821 06-2 За списанието „Меѓународна политика" - српскохрват-
ско издание 

822 06-2 За списанието „Жена данас" 
823 06-2 Финансирање на програмата за работа на Советот на СК 

на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата сре-
дина 

824 06-2 Конференција за развој на месните заедници на Југосла-
вија 
Дотација за Претседателството на Конференцијата на 
Сојузот на социјалистичката младина на Југославија 

825 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конференција-
та 

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

ните членови на ССМЈ 
828 06-2 За весникот „Младост" 
829 06-2 За списанието „Идеи" 
830 06-2 За младинскиот фестивал на трудот 
831 06-2 За другите активности 
832 06-2 Средства за работа на Комисијата со младината на при-времен престој во странство 
833 06-2 Издавачка дејност на Претседателството (ЦИДИД) 

Дотација за Сојузот на здруженијата на борците на На-
родноослободителната војна на Југославија 

834 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
835 06-2 За весникот „4 јул" 

Дотации за Црвениот крст на Југославија 
836 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претседател-

ството 
837 06-2 Служба за потраги 
838 06-2 Членарина на Лигата, МКЦК 
839 06-2 Работи во врска со народната одбрана 
840 06-2 Центар за обука на кадри на Црвениот крст и Црвениот 

полумесец од земјите во развој и неврзаните земји 
841 06-2 Меѓународни хуманитарни помошти во случај на еле-

ментарни и други масовни несреќи 
Дотација на Југословенската лига за мир, независност и 
рамноправност на народите 

842 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата 
Дотација за Сојузот на здруженијата за Обединетите на-
ции на Југославија 

843 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на 
Југославија 

844 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот 
Сојуз за физичка култура на Југославија 

845 06-2 Трошоци за меѓународни активности во областа на фи-
зичката култура на Југославија 

846 06-2 Вонредни програми на спортски манифестации, што се 
одржуваат во 1987 година 

847 06-2 Средства за СПЕНС 
848 06-2 Средства за Универзијадата Загреб '87 

Народна техника - Сојуз на организациите за техничка 
култура на Југославија 

849 06-2 За меѓународни активности во областа на техничката 
култура на: Југославија 
Противпожарен сојуз на Југославија 

850 06-2 За противпожарна заштита 

20,503.000 
4,698.000 

32,480.000 

26,142.000 

675,359.000 
107,394.000 

16,250.000 
143,318.000 

12,528.000 
8,445.000 

60,060.000 

9,952.000 
9,975.000 

242,958.000 
119,770.000 

* 

134,662.000 
4,445.000 

29,399.000 
3,494.000 

8,190.000 

2,535.000 

16,856.000 

2,366.000 

93,776.000 

886,000.000 

196,000.000 
300.000 

870,500.000 

33,925.000 

4,760.000 
Вкупно основна намена 06. 5.942,600.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции од 811 до 850) 5.942,600.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 6 
Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1987 година. 

40 
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1020. 
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 1987 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на 
федерацијата за 1987 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 декември 
1986 година. 

П бр. 657 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за извршување на обврските утврдени во 

Буцетот на федерацијата за 1987 година (во натамошниот 
те,кст: Буцетот) ќе се обезбедат од царината и другите 
увозни давачки, сојузните такси, основниот данок на про-
мет на производи, приходите што со својата дејност ги ос-
тваруваат органите и организациите на федерацијата, 
придонесите на републиките и на автономните покраини 
и од други приходи што се остваруваат врз основа на со-
јузни закони. 

Член 2 
Приходите на Буцетот што ќе се остварат од сојузни-

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 резерви на 
федерацијата за 1987 година. 

Приходите на Буџетот што ќе се остварат од основ-
ниот данок ^а промет на производи, од царините и други-
те увозни давачки и лежарини и од придонесите на репуб-
ликите и покраините, Службата на општественото книго-
водство ќе ги распореди на Подбилансот на приходите и 
расходите на средствата за финансирање на Југословен-
ската народна армија во 1987 година и на Подбилансот на 
приходите и расходите на средствата за финансирање на 
другите функции и обврски на федерацијата, како и за ре-
зерви на федерацијата за 1987 година, сразмерно со нивно-
то учество во вкупниот обем на расходите на Буџетот на-
малено 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 од една двана-
есеттина на 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-
уплатените придонеси од претходниот месец да се прене-
сат од остварените приходи на републиката односно на 

автономната покраина во корист на соодветната потфор-
ма на приходи 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 

органите и организациите на федерацијата, како и другите 
приходи што му припаѓаат на Буџетот бидат погрешно 
наплатени или наплатени во износ поголем од пропиша-
ниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот из-
нос ќе се врати првенствено врз товар на формата на при-
ходи на која се уплатени, а ако такви приходи нема - врз 
товар на другите 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 
работникот 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 ги 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 сојузниот закон и во границите на средствата дозначе-
ни од Буџетот. 

Член 7 
Ако врз закон заснованите права на носителите и на 

корисниците на средствата на Буџетот не можат да се на-
мират со рамномерна динамика на извршување на расхо-
дите, Сојузниот извршен совет може на тие носители од-
носно корисници да им ги зголеми средствата за 1987 го-
дина во границите на вкупно одобрените средства. 

Член 8 
Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџе-

тот во „Службен лист на СФРЈ", корисниците на средства-
та ќе ги усогласат своите предлози на пресметките на 
средствата и на финансиските планови со височината на 
средствата предвидени за определени намени во Буџетот 
и ќе ги достават до сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

Член 9 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на ор-

ганите и организациите на федерацијата ќе се користат: 
1) за 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 ја донесу-
ва функционерот кој раководи со органот односно органи-
зацијата на федерацијата, ако задачите за кои се одобрени 
средствата непосредно ги извршува тој орган односно ор-
ганизација, односно врз основа на програмата за користе-
ње на средствата за посебни намени што ќе ја утврди фун-
кционерот кој раководи со органот односно организација-
та на федерацијата ако тој орган односно оргнаизација не 
ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени сред-
ствата. 

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 решение што го донесува 
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функционерот кој раководи со органот односно организам 
цијата на федерацијата, односно врз основа на договор 
што тој функционер ќе го склучи со непосредниот корис-
ник 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 и на средствата за изградба на објекти од 
интерес за федерацијата и за Опремање на сојузните орга-
ни и организации, врши Сојузниот извршен совет. Измена 
на намената и на височината на средствата за работа на 
Собранието на СФРЈ врши Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, а за Претседателството 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 вршат прием на работници односно 
избор или именување на функционери, односно назначува-
ње на раководни работници ќе се користат од денот на 
приемот на работа односно на избор или именување, од-
носно на назначување врз основа на решение на функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата надз 
лежен за работи на финансиите. 

- Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на 
личните доходи можат да се користат: врз основа на акт 
на Административната комисија на Собранието на СФРЈ 
- за функционерите што ги избира или именува Собрание-
то на СФРЈ и за раководните работници што ги назначива 
надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на 
акт на Претседателството на СФРЈ - за неговите членови, 
за членовите на Советот на федерацијата и за раководните 
работници што тоа ги назначува; врз основа на акт на СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет - за работниците во органите и ор-
ганизациите на федерацијата и за раководните работници 
што тој ги назначува. 

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

Член 11 
Сојузниот извршен совет му поднесува на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ извештај за извршувањето 
на Буџетот на федерацијата за 1987 година за секое триме-
сечје, во рок од 30 дена по истекот на тримесечје! о. 

Изештајот за извршувањето на Буџетот на федераци-
јата од став 1 на овој член содржи податоци за остварени-
те приходи, извршените расходи и извршените промени 
на намените и на височината на средствата од став 1 на 
член 10 од овој закон. 

Член 12 
Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на 

научноистражувачки проекти и научни студии ќе се корис-
тат врз основа на програма што ја донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 13 
Средствата предвидени за изградба на објекти од ин-

терес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и 
сојузните организации ќе се користат врз основа на сојуз-
ни закони и одлука на Собранието на СФРЈ. 

Одлуката од став 1 на овој член ќе се донесе најдоцна 
до 31 јануари 1987 година. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може, до 
донесувањето на одлуката од став 2 на овој член, да става 
на располагање средства за покритие на создадените обвр-
ски од став 1 на овој член. 

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 
1986 година за изградба на објекти од интерес за федера-
цијата и за опремање на сојузните органи и организации и 
за замена и дополнение на опремата, што се ангажирани а 
не се потрошени до крајот на 1986 година, можат во 1987 
година да се користат за тие намени. 

Член 14 
Средствата предвидени за прибавување на станови за 

потребите на сојузните органи и сојузните организации ќе 
се користат врз основа на одлука на Собранието на СФРЈ. 

Одлуката од став 1 на овој член ќе се донесе најдоцна 
до 31 јануари 1987 година. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може, до 
донесувањето на одлуката од став 2 на овој член, да става 
на располагање средства за извршување на создадените 
обврски од став 1 на овој член, за прибавување станови за 
потребите на Собранието на СФРЈ, на Претседателството 
на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет. 

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 
1986 година за намените од став 1 на овој член, што нема 
да се потрошат до крајот на 1986 година, можат во 1987 
година да се користат за тие намени. 

Член 15 
Средствата за амортизација на органите и организа-

циите на федерацијата ќе се користат врз основа на пропи-
сите на Сојузниот извршен совет, освен средствата за 
амортизација за Собранието на СФРЈ, Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи, Сојузната управа за контрола на лета-
њето и Сојузната управа за царини. Непотрошените сред-
ства за амортизација можат да се користат за таа намена 
и во наредните години. 

Член 16 
Средствата предвидени во Буџетот за курсни разлики 

Сојузниот извршен совет ќе ги распореди тримесечно, врз 
основа на барањата на корисниците на средствата. 

Член 17 
Средствата на Буџетот што им се распоредени на но-

сителите и на корисниците на средства, а не се потрошени 
во годината за која е донесен Буџетот, се враќаат во Буџе-
тот најдоцна до 20 јануари 1988 година, на распоредната 
група односно подгрупа на расходи од која се распореде-
ни. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата на Буџетот што се распоредени на носителите 
и корисниците на* средствата од член 22 став 2 на овој за-
кон, а не се потрошени во годината за која е донесен Буџе-
тот, се враќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1988 го-
дина, на распоредната група односно подгрупа на расходи 
од која се распоредени. 

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 им се намират обврските на федера-
цијата од поранешните години на самоуправните интерес-
ни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на ре-
публиките и на автономните покраини, според решението 
што го донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финасниите, по 
прегледот на пресметките на обврските на федерацијата 
што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот сек-
ретаријат за финансии, а преостанатите средства, на пред-
лог од сојузниот орган на управата надлежен за прашања 
на борците и на воените инвалиди, ќе им ги распореди Со-
јузниот извршен совет на самоуправните интересни заед-
ници за пензиско и инвалидско осигурување на републики-
те и на автономните покраини, како аконтација за 1987 
година. 

Член 19 
Средствата утврдени во Буџетот за покритие на об-

врските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе 
се употребат за исплатување на надоместите на организа-
циите на здружен труд што се занимаваат со превоз на 
патници, за извршените бесплатни и повластени превози 
на лицата на кои тие права им се признаени со сојузни 
прописи, на начинот што ќе го пропише функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите. 
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Член 20 
Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пре-

сметува камата на износот на ненамирените обврски на 
федерацијата. 

Член 21 
Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не 

престанува дисциплинската, материјалната и кривичната 
одговорност на функционерот кој раководи со органот од-
носно организацијата на федерацијата или на овластениот 
работник за незаконито и несовесно користење и распола-
гање со средствата на Буџетот. 

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

Член 22 
Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 

1987 година. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 

31 јануари 1988 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 Царината и од другите 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1987 го-
дина, приходите од основниот данок на промет на произ-
води, на прометот остварен до 31 декември 1987 година и 
од придонесите на републиките и на автономните покра-
ини во Буџетот, што ќе се наплатат до 31 јануари 1988 го-
дина, се уплатуваат во Буџетот. Тие приходи можат да се 
распоредуваат на носители и корисници на средствата нај-
многу до износите што се утврдени во Буџетот. 

Член 23 
Средствата обезбедени во Буџетот на федерацијата 

по стапка од најмалку 4% за плаќање на придонесот за 
станбена изградба од надоместот на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ што го остваруваат во 
постојан месечен износ и на личните дохоци на функцио-
нерите и на раководните работници што ги избира или 
именува односно назначува Собранието на СФРЈ, Претсе-
дателството на СФРЈ, како и Сојузниот извршен совет, ќе 
се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, 
Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет. 

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

Член 24 
Приходите што ќе ги остварат органите и организа-

циите на федерацијата по основа на вратените депозити 
на инвестиции и по основа на вратените средства 
здружени за изградба на енергетски објекти, се уплатуваат 
во Буџетот. 

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-
нови за службени потреби на органите и организациите на 
федерација, давачите на тие станови на користење можат 

» да ги користат во текот на годината за истите намени. 

Член 25 
Заради обезбедување на законито и правилно из-

вршување на Буџетот, Сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на финансиите врши непосредна контро-
ла над наплатувањето на приходите и над потрошокот на 
средствата за одделни намени, како и над финансиското и 
материјалното 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 над наплатувањето на при-
ходите и над потрошокот на средствата за одделни наме-
ни, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат: 

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

2) контролата на пресметувањето, исплатувањето и 
на 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 незакаонитости односно неправил-
ности, ќе се донесе решение со кое ќе му се наложи: 

1) на обврзникот на уплата на приходот на федераци-
јата - во оставениот рок да го уплати во Буџетот неупла-
тениот приход на федерацијата; 

2) на корисникот на средствата - да ги врати во Буџе-
тот ненаменски потрошените односно незаконито испла-
тените 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 ќе го овласти тој и е конечно во управната по-
стапка. 

Решението со кое е определена мерката за уплата на 
неуплатениот приход на федерацијата и за враќање на 
средствата во Буџетот го извршува службата на општес-
твеното книговодство кај која се води жиро-сметката од-
носно другата сметка на должникот. 

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот ин-
спектор е должен да го извести функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган 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 26 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1987 година. 

1021. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СО-
ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 

1985 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви за 1985 година. 

2. Рваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 140 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Такева-
-Григориевиќ, е. р. 

* 
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1022. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗМЕНАТА НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТО-

КОВИН РЕЗЕРВИ ЗА 1986 ГОДИНА 
1. Се одобрува Измената на финансискиот план на 

Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1986 година, 
што Советот на Сојузната дирекција за стоковни резерви 
ја донесе на седницата одржана на 5 декември 1986 годи-
на. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 140/1 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Милка Такева-

-Григориевиќ, с. р. 

1023. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната ди-

рекција за стоковни резерви за 1987 година, што Советот-
на Сојузната дирекција за стоковни резерви го донесе на 
седницата одржана на 5 декември »986 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниов ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 140/2 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Милка Такева-

-Григориевиќ, с. р. 

1024. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 26 декември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1987 ГОДИНА 
1. Монетарно-кредитната политика ќе биде во фун-

кција на остварувањето на планираната стапка на стопан-

скиот растеж, подобрувањето на платниот биланс - посеб-
но на зголемувањето на извозот и соборувањето на стап-
ката на инфлацијата, како и на остварувањето на другите 
цели на економската политика утврдени со Резолуцијата 
за остварувањето на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1986 до 1990 година во 1987 година (во на-
тамошниот текст: Резолуцијата за 1987 година). Во сог-
ласност-^ тоа, ќе_се обезбеди поефикасно дејствување на 
монетарно-кредитната политика врз остварувањето на 
предвидените цели на економската политика. 

2. Заради остварување на целите и задачите од тока I 
на оваа одлука, со мерките на монетарно-кредитната по-
литика ќе се обезбеди растежот на паричната маса да биде 
значително побавен од номиналниот растеж на општес-
твениот производ. 

Во согласност со став 1 на оваа точка, ќе се обезбеди 
паричната маса во I тримесечје на 1987 година да се зголе-
ми најмногу до 4,5%, а вкупните динарски пласмани на 
банките до 5,5% во однос на нивната состојба на 31 декем-
ври 1986 година. 

Сојузниот извршен совет, најдоцна во рок од петна-
есет дена пред истекот на секое тримесечје, ќе му пред-
ложи на Собранието на СФРЈ усогласување на растежот 
на паричната маса и на вкупните динарски пласмани на 
банките во [зависност од проценетите стопански движења 
и стоковнојпаричните трансакции, така што стапките на 
растежот на овие монетарно-кредитни агрегати да бидат 
во согласност со определбата од став 1 на оваа точка. 

3. Со деловната политика на банките ќе се обезбеди: 
1) приоритет да имаат пласманите за финансирање 

на тековната репродукција, а пред се: за извоз на стоки и 
услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз 
што се остварува во рамките на заедничките програми за 
производство и извоз, за извоз на клириншког.подрачје 
што се остварува по меѓудржавни аранжмани, за извоз во 
рамките на долгорочната производствена кооперација, за 
кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведува-
ње на инвестициони работи во странство на кредит, за 
производство и подготвување на стоки и услуги за извоз, 
за производство, залихи и резерви на основните земјодел-
ски и прехранбени производи и за производство и залихи 
на вештачки ѓубрива, за производство на енергија, енер-
гетски суровини, други суровини и репродукционен мате-
ријал со кој се супституира увозот и за продожба односно 
купување на домашна опрема, бродови и шински возила, 
како и краткорочни кредити за обртни средства на органи-
зациите на здружен труд за изградба на станови за паза-
рот и за увоз на слабови и старо железо наменети за пре-
работка за извоз, со тоа што банките да обезбедат креди-
тите за производство и подготвување на стоки и услуги за 
извоз да бидат во функција на зголемувањето на извозот 
на стоки и услуги. 

2) во рамките на инвестиционите пласмани на банки-
те приоритет да имаат инвестиционите кредити на банки-
те што ги'следат пласманите од постојаните средства на 
Фондот на федерацијата а кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини - во делот што се формира со здружува-
ње на труд и средства на организациите на здружен труд, 
инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат 
кредити на Меѓународната банка за обнова и развој и не-
јзините афилијации, на Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМА, кредити што се даваат од средствата што 
меѓународните или националните финансиски институции 
или одделни земји ги одобруваат заради поттикунување 
на побрзиот развој на вработеноста и за вработување на 
повратниците од работа во странство, инвестиционите 
кредити на банките за основни средства за приоритетите 
утврдени со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година, кредитите за обртни средства 
заради обезбедување трајни извори на обртни средства во 
смисла на Законот за обезбедување обртни средства, кре-
дити за станбена изградба, како и кредити за комунална 
изградба што непосредно е врзана за изградбата на стано-
ви, инвестиционите кредити за изградба на објекти за во-
доснабдување што се неопходни заради спречување на 
растројство во снабдувањето нџ градовите со вода и кре-
дити за инвестиции од средствата собрани заради оствару-
вање на политиката на вработување. 

4. Народната банка на Југославија со мерките на мо-
нетарно-кредитната политика со кои се регулира количи-

44 
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ната на пари ао оптек, ќе пропише ограничување на обе-
мот и динамиката на порастот на динарските пласмани на 
банките во 1987 година заради обезбедување порастот на 
тие пласмани да се остварува во согласност со одредбите 
од точка 2 став 1 на оваа одлука. Во спроведувањето на 
мерките за ограничување на порастот на динарските плас-
мани на банките, нема да се изземаат од обврската за ог-
раничување на порастот пласманите на банките за оддел-
ни намени, со тоа што во границите на рамките на порас-
тот на пласманите на, банките, ќе се подржи остварување-
то на политиката од точка 3 на оваа одлука. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, обврската за ог-
раничување на порастот на пласманите нема да се приме-
нува на: 

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билното подрачје, посебно за извоз што се остварува во 
рамките на заедничките програми за производство и из-
воз, за извоз на клириншкото подрачје што се остварува 
по меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долго-
рочната производствена кооперација, пласманите за кре-
дитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит и за произ-
водство и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклу-
чувајќи ги и подготовкита за вршење на туристички услу-
ги на странски туристи, со тоа што да се обезбеди нивно 
строго наменско користење во функција на зголемување 
на извозот на стоки и услуги; 

2) пласманите за производство на основни земјодел-
ски производи и за гоење на добиток, пласманите за зали-
хи на основни земјоделски производи што се формираат 
кај производителите на тие производи со рок за кредити-
рање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјо-
делски и прехранбени производи што се формираат кај ор-
ганизациите за стоковни резервни (општиски, републички 
односно покраински и сојузни стоковни резерви), пласма-
ните на залихи на основните земјоделски и прехранбени 
производи кај прометните организации (што се занимава-
ат со промет на тие производи на големо), како и пласма-
ните за залихи на основни земјоделски производи што се 
формираат кај организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со индустриска преработка, доработка, односно 
гоење на добиток; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
погодени од земјотресот и, пласманите од дополнителни-
те и посебните средства што се користат за побрз развој 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а нај-
многу до височина на остварениот прилив на средствата 
за тие намени, во согласност со законите и другите пропи-
си; 

4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба до височина на порастот на собраните средства на-
менети за таа изградба; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредити на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, на најзините афилијации, Европската инвестициона 
банка и ЕУРОФИМА; 

6) пласманите на банките за кредитирање на изград-
бата и за завршување на објектите наменети за одржување 
на Универзијадата во Загреб 1987 година. 

5. Заради обезбедување поголема флексибилност и 
ефикасност на монетарно-кредитната политика во фун-
кција на обезбедување на потребната количина пари, во 
комбинација со инструментот за ограничување на пласма-
ните на банките, ќе се користи и инструмент за за-
должителна резера на порастот на пласманите на банките 
над определеното ниво. 

6. Примарна емисија ќе се користи за регулирање на-
растежот на пласманите на банките и на паричната маса 
во согласност со одредбите на точка 2 став 1 од оваа одлу-
ка. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, примарна емиси-
ја ќе се користи за купување на краткорочни преносливи 
хартии од вредност што ги издаваат организациите на 
здружен труд во областа на стопанството или нивните ин-
терни банки по работи на купопродажба на стоки и врше-
ње на услуги во Југославија, за давање кредити на банките 
врз основа на тие хартии и за давање кредити на банките 
на подлога на определени исправи што произлегуваат од 

стоковно-паричните работи на организациите на здружен 
труд заради поттикнување на насочувањето на кредитни-
от потенцијал на банките за остварување на селективните 
цели на економската политика, и тоа: за извоз на стоки и 
услуги и за производство и подготвување на стоки и врше-
ње на услуги за извоз; за производство, залихи и резерви 
на основни земјоделски и прехранбени производи, и тоа: 
пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни кул-
тури (вклучувајќи и соја), сурово масло, оризова арпа и 
ориз; за организирано гоење на добиток (говеда, свињи, 
овци и живина), риба, месо во ладилници, млеко и млечни 
преработки од домашно производство, и тутун, грозје и 
вино во винарски визби во општествениот сектор, јаболка 
во л а д и л н и к ; за производство и залихи на минерални 
ѓубрива, за залихи на јаглен; за продажба односно купува-
ње на домашна опрема, бродови и шински возила на кре-
дит во земјата и за увоз на најважни суровоини од земјите 
во развој и други земји на определени валутни подрачја, 
според списокот на суровини и земји што ќе ги утврди Со-
јузниот извршен совет. Примарната емисија, по исклучок, 
ќе се користи и за кредитирање на увозот на други произ-
води, вклучувајќи го и реекспортот на тие производи од 
земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, 
и тоа елмо заради намалување на побарувачкото салдо во 
размената со тие земји, според списокот на производите 
што ќе го утврди Сојузниот извршен совет. 

Примарна емисија ќе са користи и за давање кредити 
на банките на подлога на кредити што банките ќе им ги 
даваат на граѓани за станбена изградба, купување на ста-
нови и изградба и опремање на занаетчиски работилници, 
земјоделски деловни објекти и други деловни објекти за 
вршење редовни дејности на граѓани, врз основа на дефи-
нитивна продажба на девизи од нивните девизни сметки и 
девизни штедни влогови, и тоа под услов банките да ги да-
ле тие кредити врз основа на документација за извршува-
њето на овие работи и исплатите во готово да не се пого-
леми од 10% од износоот на дадениот кредит. 

7. Пласманите од средствата на општествено-поли-
тичките заедници депонирани кај народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини ќе 
се остваруваат во рамките на порастот на вкупните динар-
ски пласмани на банките од точка 2 став 1 на оваа одлука. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе даваат пласмани од оваа точ-
ка исклучително преку банките за намените што ќе се ут-
врдат со кредитната политика на републиките односно на 
автономните покраини, а во согласност со заедничките ос-
нови на кредитната политика од оваа одлука, со тоа што 
тие пласмани кај секоја народна банка да можат да се 
движат најмногу до височината на расположливите сред-
ства. 

Народната банка на Југославија ќе го пропише мини-
мумот на резервата на ликвидноста што народните банки 
на републиките односно народните банки на автономните 
покраини се должни да ја држат како непласирани сред-
ства на депозитите на општествено-политичките заедни-
ци. 

8. За да се остварат целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика утврдени со оваа одлука, банките се 
должни, согласно со закон, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето на оваа одлука во сила, да ја спроведат по-
стапката за самоуправно спогодување заради: 

1) обезбедување средства за дополнително кредити-
рање на извозот на опрема и бродови и изведување на ин-
вестициони работи во странство на кредит преку Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработка; 

2) обезбедување средства за кредитирање продажба 
односно купување на домашна опрема, бродови и шински 
возила во земјата на кредит. 

9. Во согласност со политиката на реалните каматни 
стапки утврдена со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1986 до 1990 година и со Резолуцијата за 1987 
година, есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија ќе се усогласува со остварената стапка на инфлација-
та. 

Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја, во смисла на став 1 од оваа точка, ќе ре усогласува на 
почетокот од секое тримесечје со стапката на инфлацијата 
врз основа на оствареното Движење на цените на произво-
дителите на индустриските производи во изминатите 
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шест месеци, така што есконтната стапка ќе биде поголе-
ма за еден процентен поен од утврдената стапка на инфла-
цијата. 7 

Каматните сапки на кредити од примарна емисија за 
определени приоритетни намени ќе се утврдуваат дифе-
ренцирано на пониско ниво во однос на есконтната стап-
ка, и тоа: 

- на кредити за извоз на стоки и услуги на конвери-
билното подрачје, за извоз што се остварува во рамките 
на заедничките програми за производство и извоз, за из-
воз на клиринишкото подрачје што се остварува по ме-
ѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на долгороч-
ната производствена кооперација и за производство и 
подготвување на стоки и услуги за извоз - во височина од 
75% од есконтната стапка; 

- на кредити за производство, залихи и резервни на 
пченица, пченка, шеќерна репка - шеќер, маслодајни кул-
тури (вклучувајќи и соја) - сурово масло, оризова арпа -
ориз и тутун и за производство и залихи на вештачки ѓуб-
рива - во височина од 65% од есконтната стапка; 

- на кредити за гоење говеда, свињи, овци, живина и 
риба и за производство на млеко - во височина од 55% од 
есконтната стапка; 

- на другите кредити за намени во земјоделството во 
височина од 75% од есконтната стапка. 

Каматната стапка на банките на динарските депозит 
ти на граѓаните и стопанството ненаменски орочени на 12 
месеци не може да биде пониска од есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија. 

На девизните депозити на граѓаните и девизните 
штедни влогови банкие ќе плаќаат камата по каматни 
стапки во земјата на домицилната валута, зголемени за 
два процентни поена. 

Во согласност со политиката на каматните стапки 
утврдена со Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година, банките со самоуправна спо-
годба ќе ја разработат политиката на активните каматни 
стапки, така што активните каматни стапки на банките да 
бидат селективни и диференцирани. 

Заради усогласување на каматните стапки, во смисла 
на оваа точка, банките ќе поведат постапка за склучување 
на самоуправна спогодба на банките за политиката на ка-
матните стапки. 

10. Банките се должни со својата деловна политика 
да обезбедат првенство во намирувањето на обврските 
спрема странство, да обезбедат уредно плаќање на об-
врските во земјата и да преземаат ефикасни мерки за на-
плата на сите свои побарувања во рокот на нивното втасу-
вање. Заради тоа, банките во спроведувањето на својата 
деловна политика, ќе обезбедат кредити и други пласмани 
да даваат само на кредитно способен заемобарател во 
смисла на Законот за основите на банкарскиот и кредит-
ниот' систем. 

Народната банка на Југославија ќе им го запре корис-
тењето на дадените кредити и давањето на нови кредити и 
други пласмани од примарната емисија на банките што 
постапуваат спротивно на одредбите одхстав 1 на оваа 
точка. ^ 

Мерката за запирање користење и давање на нови 
кредити и други пласмани од примарна емисија ќе се при-
менува додека банката не ги отстрани неправилностите од 
став 2 на оваа точка, со тоа што мерката за запирање не 
може да трае помалку од 30 дена од денот на утврдување-
то на неправилноста. 

11. Со мерките на монетарно-кредитната политика и 
деловната политика на банките ќе се влијае врз остварува-
њето на општествената контрола на цените. 

Банките не можат да ги кредитираат залихите на го-
тови производи кај производителските организации на 
здружен труд, освен залихите на основни земјоделски и 
прехранбени производи во чие кредитирање учествува 
примарна емисија. 

Банките не можат да даваат кредити на организации 
на здружен труд и други корисници на општествени сред-
ства за кои надлежниот орган на пазарната инспекција 
или надлежниот орган за работи на општествена контро-
ла на цените ќе утврди: 

1) дека, при формирањето на цените или при утврду-
вањето на елементите за формирање на цените во само-
управната спогодба или договор, користат монополска 

положба или на друг противзаконит начин ја доведуваат 
во нерамноправна положба друга организација на 
здружен труд, друга самоуправна организација или зајед-
ница; 

2) дека држат залихи на стоки заради создавање веш-
тачки недостиг на единствениот југословенски пазар; 

3) дека при формирањето на цените на своите произ-
води и услуги не се придржуваат кон прописите за мерки-
те на непосредна контрола на цените; 

4) дека не доставуваат известувања за цените, во 
смисла на прописите со кои се уредува системот на оп-
штествената контрола на цените. 

Сојузниот извршен совет поблиску ќе ја пропише 
примената на мерките од оваа точка. 

12. Како забрана на кредитирање, во смисла на оваа 
одлука, се смета запирање давање на нови кредити, вклу-
чувајќи го и обновувањето на втасаните кредити, односно 
продолжувањето на нивниот рок за враќање, како и презе-
мањето на мерки за наплата на веќе искористените креди-
ти. 

13. Банките можат да им даваат кредити на траганите 
по основ на продажба на девизи на граѓани и тоа само за 
станбена изградба, купување на станови и изградба, купу-
вање и опремање на занаетчиски работилници, земјодел-
ски и деловни објекти и други деловни објекти за вршење 
редовна дејност на граѓаните, и тоа како документациони 
кредити со готовински исплати најмногу до 10% од изно-
сот на дадениот кредит. 

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 115 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

републиките и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

1025. 
Врз основа на ^лен 279 став 5, член 281 став 1 точка 

18 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 
од Законот за обезбедување на средства за регрес за веш-
тачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и за 
квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/86 и 43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 26 декември 1986 
година, донесе. 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА И ЗА КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕ-

МЕ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за регрес, 

за вештачки ѓубрива, средствата за заштита на растенија-
та и за квалитетно сортно семе за 1987 година, во износ од 
80.000,000.000 динари. 

2. Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 30%, за 
средствата за заштита на растенијата - 10% и за квалитет-
но сортно семе - 20% од продажната цена формирано во 
согласност со политиката на цените, односно цената што 
важела на ден 31 декември 1986 година зголемена за изно-
сот на регресот што го остварил производителот во 1986 
година. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбе-
дуваат, и тоа: една третина од изворните приходи на феде-

I 
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рацијата - во износ од 26.670,000.000 динари и две третини 
од придонесите на републиките и автономните покраини -
во износ од 53.330,000.000 динари. 

4. Придонесот од точка 3 на оваа одлука, по одделни 
републики и автономни покраини изнесува, и тоа: 

3. Оваа одлука влегува ро сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 198 / година. 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Динари 
7.050,220.000 
2.997,140.000 
8.916,770.000 

12.356,600.000 
5.887,630.000 
1.317,250.000 

13.689,800.000 
1.114,590.000 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 123 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

ИвоВрандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 122 
26 декември 1986 година 
Белград 

140 млрд. динари 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

1026. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, на член 279 ст. 
1, 3 и 5 и на член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 4 од Законот за покритие на курсните разлики по 
странски кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 26 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАН-

СКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Приходите на претсметката на приходите и расхо-

дите на курсните разлики по определени странски кредити 
за 1987 година се утврдуваат во износ од 191 млрд динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од 
следните извори: 

1) придонес на републиките и ав-
тономните покраини 58,6 млрд. динари; 

2) дел од царини и други увозни 
давачки 18,4 мл рд. динари; 

3) дел од таксата на сите плаќања 
спрема странство 84 млрд. динари; 

4) посебна такса на увезени опре-
делени стоки 10 млрд. динари; 

5) други приходи утврдени со со-
јузен закон 20 млрд. динари; 

2. Расходите на претсметката на приходите и расхо-
дите на курсните разлики по определени странски кредити 
се утврдуваат во износ од 191 мл рд. динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за: 
1) делумно покритие на реализи-

раните курсни разлики по 
странски конвертирани креди-
ти 

2) делумно покритие на реализи-
раните курсни разлики по 
странски стоковни кредити — 48 млрд. динари 

3) делумно покритие на курсните 
разлики по определени нами-
рени девизни побарувања 3 млрд. динари 

1027. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, на член 279 ет. 
1, 3 и 5 и на член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 2 од Законот за привремени мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за 
пренесување врз федерацијата на дел од побарувањата 
според билансот на девизните резерви кај Народната бан-
ка на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 26 декември 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

25 МАЈ 1987 ГОДИНА 
1. Приходите на претсметката на приходите и расхо-

дите на девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија за периодот од 1 јануари до 25 мај 1987 година се 
утврдуваат во износ од 258.243,000.000 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се обезбедат од 
следните извори: 
1) пренесени побарувања врз феде-

рацијата за реализираните кур-
сни разлики во 1987 година, што 
се однесуваат на периодот до 31 
декември \985 година 53.935,000.000 динари 

2) реализирани позитивни курсни 
разлики кај Народната банка на 
Југославија по девизни резерви и 
по клириншко работење 74.784,000.000 динари 

3) камати по кредитите дадени на 
банките врз основа на депонира-
ни девизи на граѓаните кај На-
родната банка на Југославија — 115.437,000.000 динари 

4) дел од каматата на кредитите од 
примарната емисија 14.087,000.000 динари 

2. Расходите на претсметката на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната банка на Југо-
славија за периодот од 1 јануари до 25 мај 1987 година се 
утврдуваат во износ од 258.243,000.000 динари. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за: 
1) реализираните текушти курсни 

разлики за периодот до 31. XII 
1985 година по отплатата на 
странските кредити на Народна-
та банка на Југославија во 1987 
година 

2) реализираните текушти курсни 
разлики од 1. I 1987 година по 
отплатите на кредитите на На-
родната банка на Југославија во 
1987 година 

3) реализираните курсни разлики 
по отплатите на странските кре-
дити на организациите на 

53.935,000.000 динари 

— 18.917,000.000 динари 
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здружен труд врз основа на до-
говорени обврски на Народната 
банка на Југославија 

4) реализираните курсни разлики 
по намаленото девизно штедење 
повлечено од депозитите кај На-
родната банка на Југославија — 

5) реализираните курсни разлики 
по повлечените девизни депози-
ти на организациите на здружен 
труд кај Народната банка на Ју-
гославија — 

6) камата на депонираното девизно 
штедење на граѓаните кај На-_ 
родната банка на Југославија —Т73.316,000.000 динари 

3. Приходите од точка 1 одредба под 3) на оваа одлу-
ка се остваруваат од каматата што банките и ја плаќаат на 
Народната банка на Југославија на искористениот износ 
на кредитот добиен врз основа на депонирани девизи на 
граѓаните кај Народната банка на Југославија, а по камат-
ната стапка, на начинот и во роковите што ги утврдува 
Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите од 
член 10 на Законот за привремени мерки за покритие на 
курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за 
пренесување врз федерацијата на дел од побарувањата 
според билансот на девизните резерви кај Народната^бан-
ка на Југославија. 

4. Приходите од точка 1 одредба под 4) на оваа одлу-
ка Народната банка на Југославија ги пренесува од делот 
на своите приходи за 1987 година тримесечно во еднакви 
износи, почнувајќи од пресметката за првото тримесечје 
1987 година, на начинот што ќе го утврди со посебна одлу-
ка Советот на гувернерите. 

5. Расходите од точка 2 одредба под 6) на оваа одлука 
се остваруваат со плаќање камата на банките на износот 
на динарските обврски на Народната банка на Југославија 
по депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стап-
ка, на начин и во рокови што ги утврдува Сојузниот из-
вршен совет со одлуката од точка 3 на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 135 ј 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

1028. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, а во врска со чл. 10 и 62 
од Законот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 46/85), Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 26 де-
кември 1986 година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1987 ГОДИНА 
Тргнувајќи од условите и можностите за развој, со 

оваа резолуција, како годишен плански акт за остварува-
ње на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година, се утврдуваат задачите, мерките и ак-
тивностите во остварувањето на целите на политиката на 
општествено-економскиот развој во 1987 година. 

Резолуцијата, тргнувајќи од Долгорочната програма 
за економска стабилизација, од Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и од доне-
сените мерки на економската политика за нивна реализа-
ција кои дејствуваат, вклучувајќи ги и мерките донесени 
во јуни и јули, што остануваат во сила, ги утврдува само 
новите задачи, мерки и активности што треба да се реали-
зираат во 1987 година или оние за кои се отвора процес за 
реализација, со оглед на нивниот развоен карактер. 

I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЦЕ-
ЛИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-

НОМСКИОТ РАЗВОЈ 
1. Повеќегодишните економски тешкотии и сложени-

те надворешноекономски услови при недоследно спрове-
дување на Долгорочната програма за економска стабили-
зација, објективно наметнуваат големи обврски и бараат 
исклучително ангажирање на сите општествени субјекти, 
организации на здружен труд, работни луѓе и граѓани. 

Во 1987 година е неопходно да се оствари еден дел од 
целите и задачите утврдени со Општествениот план, за на 
линијата на спроведување на одлуките од 13 конгрес на 
СКЈ да се обезбеди нагорна линија на развојот, повисок 
степен на економска ефикасност и унапредување на соци-
јалистичкото самоуправување во целост. Врз основа на 
подлабоки промени во стопанскиот систем ќе јакнат па-
зарното стопанисување и единствениот југословенски па-
зар и ќе се афирмира ефикасноста на планирањето. Во сог-
ласност со тоа, а заради поефикасно остварување на заед-
ничките цели на развојот, реално ќе се вреднуваат произ-
водствените фактори, ќе јакне материјалната положба на 
организациите на здружен труд, мотивационата улога на 
личните доходи и самоуправната економска интеграција, 
со поефикасно остварување на заедничките цели на разво-
јот. Планирањето и активната антиинфлациона економска 
и развојна политика ќе се приспособуваат кон таа ориен-
тација, што ќе обезбеди нивна поголема ефикасност, по-
себно во правец на неопходните структурни промени во 
стопанството. 

2. Економската политика во оваа година ќе има упо-
риште, пред се, во следните промени во стопанскиот сис-
тем: 

- во системот на стекнување и распоредување на до-
ходот и распределба на средствата за лични доходи: вос-
поставување урамнотежени односи во примарната распре-
делба, пред се со дејствување на пазарот и постапно от-
странување на диспаритетот на цените, со мерки на еко-
номската политика; изградба на стимулативен механизам 
на распределбата на доходот врз база на ефикасната упот-
реба на општествените средства; воспоставување поусог-
ласени и поцврсти односи во наменската распределба на 
доходот врз база на објективни критериуми (бруто личен 
доход по работник и акумулација според ангажираните 
средства и др.); распределба на средствата за лични дохо-
ди врз основа на квантитетот и квалитетот на текуштиот 
труд и рационалноста на стопанисувањето со средствата 
на општествената репродукција и резултатите од минати-
от труд; приспособување на општата и заедничката по-
трошувачка за да се движат сите форми на потрошувачка 
во рамките на реалниот доход на стопанството; 

- во пресметковниот систем: заострување на услови-
те за стопанисување, со примена на реалните цени на фак-
торите на производството; со реално вреднување на сред-
ствата на организациите на здружен труд и со реална ре-
валоризација и амортизација ќе се обезбеди зачувување на 
општествената сопственост; 

- во системот на општественото планирање: зголему-
вање на усогласеноста на општествените планови и еко-
номската и развојната политика и на нивната ефикасност 
во реализацијата; 

- во системот на санација и престанок на организаци-
ите на здружен труд: ќе јакне економската одговорност на 
организациите на здружен труд и ќе се прекине практика-
та на социјализација на загубите, ќе јакне улогата на сана-
торите ц на нивните економски интереси во постапката на 
санација на организациите на здружен труд со загуби; 

- во фискалниот систем: обезбедување единство на 
даночниот систем и на даночната политика во целата зем-
ја; јакнење на економската и социјалната функција на да-
ноците и придонесите тргнувајќи, пред се, од прогресив-

4.025,000.000 динари 

8.050,000.000 динари 
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ното оданочување; преориентација од посредните кон не-
посредни даноци и оданочување според реалната економ-
ска моќ; поттикнување на производството и продуктив-
носта на трудот и ограничување на прекумерната потро-
шувачка со мерки на даночната политика; изградба на 
единствен информативен систем во оваа област; 

- во монетарно-кредитниот и банкарскиот систем: ќе 
се обезбеди поголема ефикасност од дејствувањето на мо-
нетарно-кредитната политика, ќе се прошири и подобри 
структурата на нејзините инструменти, ќе се обезбеди по-
голема ефикасност од спроведувањето на контролната 
функција на Народната банка на Југославија и на народ-
ните банки на републиките и на автономните покраини, ќе 
се забрза ефикасноста на постапката за санација или сте-
чај на банките во случај на неликвидност, попрецизно ќе 
се дефинира кредитната способност на стопанските и оп-
штествените субјекти, ќе се заостри одговорноста на бан-
ките за нивното работење; 

- во областа на цените и пазарот: ќе се обезбеди поце-
лосно дејство на пазарните законитости, самостојност и 
одговорност на организациите на здружен труд на паза-
рот, ќе се разработат заеднички елементи за формирање 
на цените и ќе се обезбеди нивна општествена верификаци-
ја, ќе се изгради поефикасен законски механизам против 
монополското однесување и нелојалниот натпревар; 

- врз основа на промените во трудовото законодав-
ство ќе се поттикнува јакнењето на одговорноста и струч-
носта на сите вработени и ефикасноста на носителите на 
работоводните функции, ќе се утврдат санкции за неодго-
ворноста и неквалитетната работа и ќе се стимулираат си-
те форми на подигање на продуктивноста на трудот и ква-
литетот на стопанисувањето. 

3. Тргнувајќи од тие и од други основни услови за 
стопанисување, ќе зајакне самостојноста и одговорноста 
во одлучувањето и стопанисувањето на организациите на 
здружен труд во услови на економска мотивација и приси-
ла, со намалување на администрирањето во стопанството, 
како и стимулативниот и селективниот карактер на еко-
номската политика. 

4. Тежиштето на економско-финансиската консолида-
ција ќе биде во организациите на здружен труд, нивните 
асоцијации и банките. Притоа, ќе се преземат ефикасни 
мерки за воспоставување финансиска дисциплина, посеб-
но во поглед на намирувањето на втасаните финансиски 
обврски, оневозможувањето на должничко-доверителски-
те односи без реално покритие, разните форми на ^регу-
ларна емисија на пари, ненаменско користење на кредити-
те и др. 

5. Економската политика, антиинфлационо насочена, 
доследно ќе се заснова врз економските законитости и ре-
алните економски вредности и ќе биде насочена кон под-
дршка на подлабоките промени на развојната ориентација 
и на начинот на стопанисувањето. Во тоа светло, а тргну-
вајќи од фактот дека стопанските движења позначително 
отстапуваат од Општествениот план и Резолуцијата за 
1986 година, основните задачи на сите носители на стопан-
нки и општествени активности во 1987 гдоина ќе бидат: (1) 
обезбедување на приближно достигнатото тепмо на рас-
теж на производството во 1986 година и позначително за-
брзување на растежот на извозот (2) зголемување на про-
дуктивноста на трудот и ефикасноста на стопанисувањето 
во целост, (3) сушествено намалување на инфлацијата. 

(1) Зголемувањето на производството и забрзувањето 
на растежот на извозот за своја основа треба да ја имаат 
ориентацијата кон тоа забрзаниот растеж на извозот да 
стане суштествен фактор на растежот на производството 
пред се врз основа на зголемено користење на изградените 
капацитети и забрзано активирање и рационално користе-
ње на работните, научните, развојните и природните по-
тенцијали и резервите, со уважување на еколошкиот фак-
тор. 

Трајното и стабилно зголемување на извозот, посеб-
но на конвертибилното подрачје, ќе има приоритет. 
Тежиштето на извозната ориентација ќе биде врз создава-
њето услови за поголемо поврзување и мотивираност на 
организациите на здружен труд за извоз и зголемување на 
нето девизните ефекти. Во целост, офанзивата ориента-
ција кон извоз ќе создаде услови за ефикасно обезбедување 
надворешна ликвидност на земјата, а остварувањето суфи-
цит на платниот биланс е една од основните цели на поли-

тиката. Покрај општата поддршка на извозот, која, по ос-
нов на курсот и поттикот, ќе биде на нивото достигнато на 
крајот на 1986 година, ќе се развиваат и форми на додат-
на, селективна поддршка на извозните програми од долго-
рочен карактер според утврдените критериуми. Зголему-
вањето на увозот ќе биде во функцијата на технолошкиот 
развој и извозната ориентација на стопанството. Економ-
ските односи со странство ќе се ослободуваат од преголе-
миот нормативизам и администрирање и ќе се обезбедува 
економска стабилност на извозниците. Трајната извозна 
ориентација ќе биде основа на развојната политика. 

Поддршка на економската политика ќе имаат сите 
оние организации на здружен труд што имаат здрава, про-
сперитетна и економски оправдана основа за развој, потоа 
организациите што извезуваат, пред се на конвертибилно-
то подрачје, како и заедничктие планови и заедничките 
програми за производство, технологија и извоз на стоки и 
услуги, со исполнување на критериумите за општествено-
-економската оправданост. Истовремено, ќе се разработат 
и применат специфични поттици за потребите на забрза-
ниот секторски и регионален развој, посебно од гледиште 
на оптималната комбинација на работно интензивните и 
капитално и технолошки интензивните технологии, зара-
ди поуспешно совладување на проблемите на невработе-
носта. Ќе се поддржуваат промените во структурата на 
стопанството, посебно во индустријата, земјоделството, 
туризмот и сообраќајот, врз основа на критериумите за 
намалување на потрошокот на енергија и суровини, тех-
нолошката пропулзивност и трајната извозна ориентира-
ност. Со посебни мерки и со измени на законските пропи-
си ќе се поддржува значително побрзиот и поширок развој 
на малото стопанство од општествениот и индивидуални-
от сектор. 

Врз основа на поефикасниот систем на формирање и 
употреба на акумулацијата, ќе се поттикнува, во рамките 
На целата земја, поголема мобилност, рационалност и се-
лективност во политиката на насочување на распложиви-
те средства. Притоа, претежен дел од инвестиционите 
средства ќе се насочи кон инвестиционо одржување, техно-
лошки развој, отстранување на тесните грла и завршува-
ње на објектите што се во завршна фаза, а се наоѓаат на 
основите правци на развојот утврдени со среднорочниот 
план, како и кон средни и мали инвестициони програми. 

(2) Подигање на продуктивноста на трудот и ефикас-
носта на стопанисувањето во целост. Со оглед на изврше-
ните промени во стопанскиот систем и неговата натамош-
на разработка и усовршување во сите републики и авто-
номни покраини, економската политика ќе биде во што 
поголема мера насочена кон зголемување на продуктив-
носта на трудот и на другите квалитативни фактори од-
носно на ефикасноста на стопанисувањето во целост. Ќе се 
разработат и применат модалитети за поттикнување во 
зависност од зголемувањето на производството и извозот, 
реализацијата на заштедите во материјал, енергија и тран-
спорт, подоброто користење на капацитетите и работното 
време, воведувањето на повеќесменска работа, зголемува-
њето на обртот на општествените средства, техничко-тех-
нолошките иновации, рационалната супституција на уво-
зот на опрема и репродукционен материјал, поврзувањето 
со малото стопанство и др. Таквата ориентација во свет-
лото на поефикасно приспобување кон потребите на паза-
рот, јакнење на единството на југословенскиот пазар и ус-
логласеност на планирањето и економската политика соз-
дава услови за запирање на досега нагласено влошување 
на квалитетивните фактори на развојот и за нивно посте-
пено јакнење. Во согласност со ориентацијата дека наука-
та и образованието се производна сила, неопходно е да се 
даде поголема поддршка и да се обезбеди поголема ефи-
касност на научната, образовната и технолошко-развојна-
та работа, посебно од гледиште на поголемата конкурен-
тска способност на нашето стопанство. Дел од таа задача 
е неопходно да се реализира во 1987 година. 

(3) Суштествено намалување на инфлацијата. Одлуч-
но ќе се спроведува антиинфлационата политика на един-
ствениот југословенски стопански простор, како услов за 
остварување на сите други цели и задачи на самоуправни-
от општествено-економски развој. Основата на антиин-
флационата политика је даваат промените во стопанскиот 
систем, што во практиката ги афирмираат реалните вред-
ности и пазарниот начин на стопанисување. Мерките и ак-
тивностите, во услови на зголемување на понудата на до-
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матниот пазар и стабилизација на пазарот, ќе се концен-
трираат на следните правци: 

- нормализација на монетарните и финансиските те-
кови и воспоставување дисциплина во овие области за да 
се елиминира дефицитарното финансирање на производ-
ството, потрошувачката и побарувачката од странство, ка-
ко и заради спречување на изворите на фиктивна побару-
вачка и сведување на куповната моќ во реални рамки; 

- во тие услови ќе се спроведува економско-финансис-
ка консолидација и реализација на санационите програми, 
така што финансиска и друга поддршка да им се обезбеди 
на просперитетните организации на здружен труд, на бан-
ките и на други корисници на општествен имот, а таму ка-
де што за таква поддршка нема основа ќе се пристапи кон 
ликвидација, со преземање на мерки за вработување или 
преквалификација на работниците од тие организации. Во 
постапката за санација и ликвидација ќе се уважува специ-
фичноста на инфраструктурните дејности и на организа-
циите на здружен труд што поради неповолната положба 
во примарната распределба работеле со загуби; 

јакнење на пазарната самостојност и одговорноста 
на организациите на здружен труд, отстранување на при-
чините за работење со загуби и санирање на загубите; 

- намалување на трошоците на стопанството, пред 
се, од страна на самите организации на здружен труд, и 
јакнење на неговата материјална позиција, што ќе овоз-
можи постапно совладување на трошочниот притисок врз 
растежот на цените и стопанството ќе се оспособува за по-
успешни пазарни, производствени и технолошки потфати. 
Во областа на општата и заедничката потрошувачка оваа 
ориентација подразбира доследно да се рационализира 
мрежата на институции, да се стеснат правата и намалат 
непроизводствените трошоци, како и вкупната режија во 
организациите на здружен труд и во општеството во це-
лост; 

- за стабилизација на пазарот ќе се зголемат пазарни-
те резерви на сите нивоа и ќе се обезбедат трајни и стабил-
ни извори за нивно финансирање, како и увоз на стоките 
неопходни за снабдување на населението и за процесот на 
репродукцијата; 

- зголемување на ефикасноста на општествената кон-
трола на цените и политиката на цените, поврзани во ан-
тиинфлациона смисла со другите области на економската 
и развојната политика. 

6. Основната проекција на општествено-економскиот 
развој во 1987 година се заснова врз тоа дека реалниот 
растеж на општествениот производ од најмалку 3% треба 
да се оствари во услови на растеж на вработеноста во оп-
штествениот сектор од 2,0%, на продуктивноста на трудот 
во општествениот сектор 1,1%, бруто инвестициите во ос-
новни средства 4,0% и животниот стандард 1,2%. Притоа е 
нужно да се оствари растеж на индустриското производ-
ство од околу 3,5%, земјоделското производство околу 
2,5%, извозот на стоки и услуги од околу 4,5%, а увозот на 
стоки и услуги од околу 4%, за да се оствари суфицит во 
платниот биланс и да се осигури надворешна ликвидност. 

Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и 
услуги треба да достигне ниво од 16.375 мил. долари ЃОко-
лу 4,5%), во што извозот на стоки 11.995 мил. долари (око-
лу 4%), а приходот по основ на услуги 4.380 мил. долари 
(6%), од тоа приходот по основ на туризмот 1.605 мил. до-
лари (9%), сообраќајот 1.975 мил. долари (5%), додека до-
знаките од странство би изнесувале 4.125 мил. долари. Од 
Друга страна, увозот на сток и услуги би достигнал 15.620 
мил. колари (4%), а во Тоа увозот на стоки 14.205 мил. до-
лари (4%). 

Се предвидува зголемување на потрошувачката во 
енергетскиот комплекс од 3,5%, што ќе обезбеди енергет-
ска снабденост на производството и населението. Ќе се 
произведат околу 82 млрд к\\Т1 електрична енергија, око-
лу 76 милиони тони јаглен, 4,3 милиони тони нафта и 3,1 
млрд Иш3 природен гас и ќе се увезат 3;9 милиони тони 
јаглен за коксираН>е, 10,4 милиони тони нафта, 1 милион 
тони деривати на нафта и 4,8 млрд Н т 3 природен гас. 

Во областа на земјоделството треба да се оствари 
производство на пченица од околу 5 милиони тони, пчен-
ка близу 12 милиони тони и месо 1.365 илјади тони, откуп 
на пленица околу 3,3 мил. тони и откуп на пченка од око-
лу 5 мил. тони. треба да се зголеми извозот на земјодел-
ски и прехранбени производи за околу 6%. 

Со унапредување на туристичката понуда ќе се зголе-
ми странскиот туристички промет најмалку за 6%, а до-
машниот за околу 2%. 

Пресуден услов за остварување на политиката во 
1987 година е јакнење на материјалната положба на сто-
панството и зголемување на учеството на стопанството во 
распоредениот доход. 

Ке се обезбедат урамнотежени односи на понудата и 
побарувачката. Ќе се намали учеството во општествениот 
производ на општата, заедничката и личната потрошувач-
ка. Со примената на реална амортизација и други реални 
фактори на стопанисувањето ќе се зголеми репродуктив-
ната способност на стопанството. Учеството на вкупните 
инвестиции во основни средства во општествениот произ-
вод ќе сб зголеми од 23,5% на 23,6%, додека уделот на изво~-
зот на стоки и услуги ќе се зголеми од 27,6% на 28,2%. 

II. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИЗВОЗОТ 

7. Производство 
За остварување на предвидениот растеж на производ-

ството ќе, се преземат и следните мерки и активности: 
7.1. Ќе се интензивираат активностите на организаци-

ите на здружен труд, на научните институции и на стопан-
ските комори на изработката и донесувањето на заеднич-
ки програми за развој на производството, извозот и техно-
логијата. Надлежните органи на општествено-политички-
те заедници навремено ќе донесуваат поттикнувачки мер-
ки за реализацијата на овие програми. Ќе се поттикнува 
здружувањето на труд, и средства во реализацијата на за-
едничките програми. Ќе се разработат мерки за стимули-
рање на неценовните фактори на конкурентноста на извоз-
ните програми. 

7.2. Организациите на здружен труд во рамките на 
Стопанската комора на Југославија, во соработка со Со-
јузниот завод за општествено планирање и научните ин-
ституции, ќе подготват во 1987 година програма за пре-
структуирање на стопанството, тргнувајќи од основните 
развојни критериуми утврдени во Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, а особено 
од критериумите на извозната ориентација, технолошката 
пропулзивност, штедењето на енергија и суровини и за-
штитата на човековата средина. 

7.3. Ќе се донесат неопходни мерки на економската 
политика за остварување на стратегијата на развојот и 
стабилизација во агроиндустрискиот комплекс, туризмот, 
сообраќајот, малото стопанство, станбеното и комунално-
то стопанство, најдоцна до крајот на првото тримесечје 
1987 година. 

7.4. Сојузниот извршен совет до крајот на јануари ќе 
ја разгледа економската положба на индустријата на веш-
тачки ѓубрива и ќе предложи донесување на соодветни 
мерки со кои се регулираат условите за работење и развој 
на оваа индустрија во функција на поефтинување на про-
изводството на храна. 

7.5. Во согласност со Енергетскиот биланс на Југосла-
вија за 1987 година ќе се обезбеди производство на соод-
ветни количества енергија и увоз на недостигачките коли-
чества на одделни видови енергија. 

7.6. Во првото тримесечје,Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на републиките и на автономните по-
краини и Стопанската комора на Југославија ќе склучат 
општествен договор за реализација на Долгорочната про-
грама за развој на енергетиката на Југославија до 2000 го-
дина^ општествен договор за користење на хидроенергет-
скиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на ре-
ките Дрина и Морача и општествен договор за мерките за 
поттикнување на отворањето нови и модернизацијата на 
постојните рудници за јаглен и експлоатациони полиња 
на нафта и гас, како и истражување на нафта и природен 
гас во странство. 

7.7. Организациите на здружен труд и банките ќе пре-
земат мерки за интензивирање на завршувањето на из-
градбата на крупни енергетски и други објекти на базната 
индустрија со висок степен на довршеност, што ќе се под-
држува и со мерки на кредитната политика. 

7.8. Републиките и автономните покраини и општи* 
ките, ќе создадат поповолни услови за работење на 
граджништвото во земјата и во странство, пред се, со на-
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малување на даноците и придонесите и со дошколување и 
преквалификување на работиците заради вработување во 
други стопански области. Со мерки на кредитната полити-
ка ќе се поттикнува поефикасното и поквалитетно изведу-
вање на градежни работи, посебно во областа на станбена-
та изградба. 

7.9. Во првото тримесечје ќе се донесат прописите 
предвидени со Законот за изведување на инвестициони ра-
боти во странство, со кои ќе се разработат условите за 
вршење на овие работи. 

7.10. Со мерки на текуштата економска и на кредит-
но-монетарната политика и понатаму ќе се подобрува еко-
номската положба на производителите на основни земјо-
делски и прехранбени производи и ќе се остварува побрз и 
постабилен растеж на производството и извозот на храна. 
Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат мерки да се до-
стигне во 1987 година, во основа изедначување на услови-
те за стекнување на доход во земјоделството. 

7.11. До крајот на првото полугодие Собранието на 
СФРЈ и собранијата на републиките и на автономните по-
краини и Стопанската комора на Југославија ќе склучат 
општествен договор за остварување на Стратегијата на 
развојот на агроиндустриското производство до 2000 го-
дина. 

7.12. Во сите општествено-политички заедници ќе се 
проучи можноста за воведување посебни стимулации за 
одгледување на расен приплоден подмладок на говеда, ов-
ци, свињи и коњи. 

7.13. Ке се обезбеди единствено функционирање на 
стоковните резерви на пченица, пченка, шеќер, масло за ја-
дење, протеинска добиточна храна и месо, наменети за па-
зарни интервенции заради стабилизација на производ-
ството, цените и снабдувањето на пазарот. Во сите оп-
штествено-политички заедници на почетокот на годината 
ќе се донесат прописи за обезбедување на потребните 
средства за финансирање на стоковните резерви на нивото 
предвидено во Општествениот план и во Договорот за 
усогласување на меѓусебните односи во формирањето, об-
новувањето и користењето на стоковните резерви за ин-
тервенции на пазарот. 

7.14. Во Стопанската комора на Југославија, во прво-
то тримесечје, ќе се склучат самоуправни спогодби на про-
изводителите на земјоделски и прехранбени производи, 
индустријата на репродукционен материјал и опрема за 
земјоделството, туризмот, трговијата, извозните органи-
зации, банките и другите заинтересирани субјекти за 
вложувања во заеднички програми за развој на производ-
ството и извосот на земјоделски и прехранбени производи 
од интерес за складен стопански развој на земјата. 

До крајот на септември Сојузниот извршен совет и 
извршните совети на собранијата на републиките и на ав-
тономните покраини, Стопанската комора на Југославија 
и Задружниот сојуз на Југославија ќе склучат општествен 
договор за мерките за остварување на производството на 
основни земјоделски и прехранбени производи во економ-
ската 1987/88 година. 

Во првото тримесечје ќе се донесе закон за прометот 
на семе и посадечен материјал, со кој оваа материја един-
ствено ќе се регулира за целата земја. До крајот на првото 
тримесечје сите општествено-политички заедници ќе доне-
сат програми за организирање и работа на стручната 
служба за укапредување на производството на стопанства-
та на земјоделците. 

Банките во рамките на своето здружените ќе ја раз-
гледаат монжноста да се утврди процентот на учество на 
средствата наменети за вложувања во земјоделството во 
вкупните пласмани за инвестиции. 

7.15. Сојузниот извршен совет, во соработка со из-
вршните совети на републиките и на автономните покраи-
ни и со Задружниот сојуз на Југославија и задружните со-
јузи на републиките и на автономните покраини, ќе пред-
ложат целосна програма на мерки за поттикнување на 
системот на самоуправно здружавање на земјоделците, 
меѓусебно и со здружениот труд, заради поголемо и еко-
номски порационално земјоделско производство и сигур-
ност на пласманот на земјоделските производи. 

Во сите задружни сојузи во првиот квартал ќе се при-
готват програми за организирање на земјоделците, дого-
варање на стоковното производство и пласманот и пот-
тикнувачки мерки и активности за унапредување на земјо-
делското производство и зголемување на општествено ор-

ганизираното производство из заеднички програми на 
стопанствата на земјоделците, Ке се покрене и ќе се спро-
ведува соодветна активност и ќе се преземаат мерки за по-
осетно подобрување на кадровската и друга оспособеност 
на замјоделските задруги и на други самоуправни органи-
зации на земјоделците, како и за нивно образование и пер-
манентно усовршување. 

7.16. Ќе се поттикнува развојот на водостопанството 
во согласност со потребите на стопанството и население-
то заради насочување кон повеќенаменско користење на 
водите, заштита од штетно дејство и загадување на води-
те. 

7.17. Ке се утврди обемот на сушењето на шумите на 
големи површини според единствена методологија и ќе 
започне акција за заштита на шумите. Ќе се изврши про-
цена на загрозеноста на шумите од пожари и ќе се модер-
низира противпожарната служба, ќе се усогласи обемот на 
шумско-одгледувачките работи со обемот на сечата во 
согласност со Договорот за минималните критериуми за 
биолошка репродукција на шумите. 

7.18. Приоритетни задачи во развојот на сообраќајот 
и врските се: модернизација и отстранување на тесните 
грла на пругата Јесенице/Сежана - Гевѓелија/Димитров-
град, продолжение на изградбата на автопатот „Братство-
-единство", изградба на патишта според Осимските спо-
годби, изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-МАВ 
кај Суботица, завршување на изградбата на коаксијалниот 
кабелски систем „Централ", набавка на неопходни совре-
мени транспортни капацитети, посебно за зголемивање на 
конкурентноста на нашите стоки во надворешнотрговска-
та размена и зголемување на девизниот прилив по основ 
на транзитот. 

7.19. Заради реализација на претходно наведеното: 
- ќе се донесе општествен договор на републиките, 

автономните покраини и корисниците на услуги за финан-
сирање на изградбата и модернизацијата на објектите на 
инфраструктурата во железничкиот сообраќај и за учество 
во заедничкото финансирање на модернизацијата на ма-
гистралната пруга Јесенице/Сежана - Ѓевѓелија/Димит-
ровград и изградба на заедничка гранична станица ЈЖ-
-МАВ кај Суботица, до крајот ка јуни 1987 година; 

- ќе се донесе заедничка програма за изградба на ав-
топатот „Братство-единство", со динамика на работите и 
извори на средствата; 

- ќе се донесат мерки за изградба на патишта според 
Осимските спогодби; 

- ќе се донесе посебен сојузен закон за финансирање 
на завршувањето на изградбата на коаксијално-кабелски-
от систем „Централ"; 

- ќе се донесе заедничка програма за зголемување на 
девизниот прилив по основ на транзитот. 

7.20. Ќе се склучи договор на републиките и на авто-
номните покраини за усогласување на височината на на-
доместите за патишта при регистрацијата на моторните 
возила и надоместите за користење на автопатот на цело-
то југословенско подрачје. Ќе се утврдат нови критериуми 
за распределба на надоместот за патишта што го плаќаат 
странските возила во транзит преку нашата земја. 

,7.21. Кредитните средства од меѓународните финан-
сиски институции наменети на сообраќајот ќе се насочат, 
приоритетно, за модернизација на пругата Јесенице-
/Сежана - Ѓевѓелија/Димитровград, за изградба на заед-
ничка гранична станица ЈЖ-МАВ кај Суботица и про-
должение на изградбата на автопатот „Братство - един-
ство". 

7.22. Ќе се овозможи привремен увоз и закуп на тран-
спортни средства, што не се произведуваат во земјата, за 
превоз во меѓународниот сообраќај, како и набавка на 
бродови и авиони на хипотекарен кредит, под услов да се 
оствари девизен прилив најмалку во вредноста на отпла-
тата на кредитот. Набавката на авиони на кредит ќе се 
врзува и за извоз на југословенски стоки. 

7.23. Ќе се заостри контролата и другите мерки зара-
ди зголемување на степенот на безбедноста во сите гранки 
на сообраќајот. За таа цел ќе .се врши набавка на неопход-
ната опрема. 

7.24. За капацитетите од заеднички интерес во желез-
ничкиот и ПТТ сообраќајот ќе се овозможи увоз на опрема 
и резервни делови што не се произвдеуваат во земјата, со 
намалување на царината и другите увозни давачки. 
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7.25. Со мерките на економската политика ќе се под-
држи донесувањето и остварувањето на заедничката про-
грама на организациите на здружен труд од бродоградба-
та и поморскиот и речниот сообраќај за производство на 
бродови за домашната флота. 

7.26. Со мерките на кредитно-монетарната политика 
и со други мерки ќе се поддржува побрзиот развој на 
мрежата на стоковно-транспортни центри и современата 
технологија на работа во областа на сообраќајот. 

7.27. Со мерките на економската политика ќе се под-
држува остварувањето на заедничките планови на органи-
зациите на здружен труд здружени во Заедницата на југо-
словенското електростопанство, Заедницата на југосло-
венските железници и Заедницата на југословенските ПТТ, 
врз основа на нивната усогласеност со политиката на раз-
н е т утврдена во Општествениот план на Југославија. 

Со измените и дополненијата на прописите за про-
ширената репродукција ќе се утврдат условите и начинот 
на заеднички вложувања во земјата со здружување на труд 
и средства. 

7.28. Заради јакнење на акумулативната и репродук-
тивната способност на туристичкото стопанство, ќе се зго-
лемуваат поттикнувањата за туристички услуги. 

Најдоцна до 31 март 1987 година ќе се преземат мер-
ки за остварување на заедничката извозна програма на ту-
ристичкото стопанство и мерки на развојната и економ-
ската политика за јакнење на репродуктивната способност 
на туристичкото стопанство заради остварување на Стра-
тегијата на долгорочниот развој на туризмот. 

Нивото на поттикнувањата за туристички услуги ќе 
биде утврдено при разгледувањето на Извозната програ-
ма на туристичкото стопанство и Стратегијата на долго-
рочниот развој на туризмот во првото тримесечје 1987 го-
дина. 

7.29. Со даночната и кредитната политика ќе се по^ 
ттикнува ангажирањето на средства на граѓаните за развој 
на производствените и услужните капацитети на малото 
стопанство, како и поврзувањето и задружувањето на тие 
средства со здружениот труд во рамките на здругите, ос-
новните оргнизации на кооперанти и договорните органи-
зации на здружен труд, заради вклучување на индивидуал-
ните производители во системот на здружениот труд. 

7.30. Општествено-политичките заедници ќе создадат 
системски и материјални претпоставки за побрз развој на 
малото стопанство на индивидуалниот сектор. Покрај 
другото, ќе се укине данокот на промет за набавка на ос-
новни средства. 

7.31. Со даночната политика ќе се стимулираат 
вложувањата на инвестициони средства на организациите 
на здружен труд за развој на организациите на малото 
стопанство на општествениот и индивидуалниот сектор. 

7.32. Во согласност со Договорот за единствено регу-
лирање на условите и начинот на вршење дејност со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните, републиките и автономните покраини ќе извршат из-
мени и дополненија на прописите со кои се регулираат 
условите (поедноставување на процедурата за добивање 
дозволи, специфични форми на организирање и др.) за 
вршење дејност со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните, на договорните организации на 
здружен труд и занаетчиските задруги. 

7.33. Банките, во рамките на своето здружение, ќе ја 
разгледаат можноста за утврдување на процентот на учес-
твото на средствата наменети за вложување во малото 
стопанство во однос на вкупните пласмани за инвестиции. 

7.34. Општествено-политичките заедници, посебно 
општините, ќе создадат просторни, земјишни и комунал-
ци услови и ќе го поттикнуваат вложувањето на граѓани-
те, посебно на работниците на привремена работа во 
странство, за изградба на станови и за малото стопанство. 

7.35. Со примена на единствени критериуми за орга-
низирано наменско динарско и девизно штедење и за кре-
дитирање на купувањето и изградбата на станови ќе се 
обезбеди поефикасна станбена изградба и целосна реали-
зација на програмата за изградба на 30.000 станови за па-
зорот. Сојузниот извршен совет во текот на годината ќе го 
следи остварувањето на програмата за изградба на 30.000 
станови за пазарот и, по потреба, ќе предлага и ќе презема 
мерки за нејзина реализација. 

7.36. Станарините ќе растат во согласност со рас-
тежот на личните доходи за да се создаваат со тоа услови 

за постепена примена на законот за амортизација на стан-
бените згради и становите, при субвенционирање на тро-
шоците за домување на домаќинствата со низок доход. 

7.37. Со измени и дополненија на Општествениот до-
говор за утврдување на заедничките елементи на станбе-
ната и комуналната политика ќе се утврдат единствени 
критериуми за купување на општествени станови од стра-
на на нивните корисници, за засновање соспственост и ут-
врдување на придонесот при уселувањето во општествен 
стан. 

7.38. Со измени на прописите за финансирање на 
станбената изградба ќе се обезбеди поефикасно користење 
на наменските средства за станбена изградба издвоени од 
доходот и чистиот доход на организациите на здружен 
труд. 

7.39. Општините и градовите ќе го преиспитаат фун-
кционирањето на насочената станбена изградба и на само-
управните интересни заедници за домување и ќе преземат 
мерки за нивна рационализација и за зголемување на ефи-
касноста на функционирањето. 

8. Во функција на развивањето најширока активност 
во организациите на здружен труд за систематско јакнење 
на мотивационата улога на личните доходи и распредел-
бата на доходот, а врз основа на определбата за реална ва-
лоризација на придонесот на одделни фактори во создава-
њето на вкупната новосоздадена вредност, во 1987 година 
ќе се обезбеди доследна примена на Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распоредувањето 
на доходот и средствата за лични доходи и заедничка по-
трошувачка во СФРЈ. По тој основ ќе се воспоставуваат 
објективни односи меѓу бруто личните доходи по работ-
ник и акумулацијата спрема ангажираните средства и 
спроведувањето на определбата за стекнување личен до-
ход по основ на резултатите од текуштиот труд и вкупна-
та успешност на управувањето со општествените сред-
ства. 

Додека не се изврши соодветна доградба на општес-
твениот договор за стекнување и распределба на доходот 
во СФРЈ и општествените договри во републиките и авто-
номните покраини, самоуправните спогодби на гранките и 
групациите и самоуправните општи акти на организации-
те на здружен труд во согласност со промените во стопан-
скиот систем и со документите на Резолуцијата на XIII 
конгрес на СКЈ, во организациите на здружен труд испла-
та на аконтациите на личните доходи во стопанството ќе 
се врши најмногу до нивото на просечниот личен доход 
исплатен во организацијата на здружен труд во четвртото 
тримесечје 1986 година во согласност со Законот за при-
времена забрана на располагањето со дел од општестве-
ните средства за лични доходи, за заедничка потрошувач-
ка на работниците и за определени трошоци на работење-
то за 1986 година и Општествениот договор за заеднички-
те основи и мерила за самоурпавно уредување на односи-
те во стекнувањето и распоредувањето на доходот и сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во 
СФРЈ, со тоа што личните доходи реално можат да растат 
најмногу до нивото на остварениот растеж на продуктив-
носта на трудот. При пресметувањето на продуктивноста 
на трудот во организациите џа здружен труд ќе се има 
предвид и реалниот растеж на доходот по вработен. Ис-
платата на аконтациите на личните доходи во вонстопан-
ските дејности по основ на текушт труд во 1987 година ќе 
го следи растежот на личните доходи во стопанството. 
Средствата за заедничка потрошувачка во организациите 
на здружен труд не можат да растат повеќе од растежот на 
чистиот личен доход по работник остварен спроед одред-
бите од оваа точка. 

Републиките, автономните покраини и организации-
те за здружен труд во своите плански документи ќе ја раз-
работат политиката за распределба на доходот и личните 
доходи заради остварување на определбите од оваа точка 
и, во согласност со своите овластувања и одговорности, 
надлежните органи во републиките и автономните покра-
ини и во организациите на здружен труд ќе го следат спро-
ведувањето на политиката на личните доходи утврдена во 
општествените договори, самоуправните спогодби и само-
управните општи акти и, по потреба, ќе преземаат мерки и 
активности заради усогласување со утврдената политика 
во оваа резолуција. 
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Службата на општественото книговодство ќе го сле-
ди спроведувањето на политиката во областа на личните 
доходи утврдена во општествените договори и во оваа ре-
золуција и за тоа редовно ќе ги известува сите општестве-
но-политички заедници. 

9. Економски односи со странство 
9.1. Ќе се води политика на реален курс на динарот, 

при негово ажурно приспособување. Со заемно дејство на 
политиката на курсот и поттикнувањата ќе се обезбеди це-
новна конкурентност за најголем дел од извозот. 

9.2. Заради обезбедување поголем џзвоз на земјодел-
ско-прехранбени производи ќе се изврши анализа и ќе се 
забрза преиспитувањето на важечките решенија во поглед 
на начинот на спроведување враќања преку фондовите и 
ќе се обезбеди соодветно зголемување на средствата за 
поттикнување со селективни мерки од потраен карактер, 
имајќи ја предвид ситуацијата на светскиот пазар. 

Заради обезбедување континуирано и стабилно про-
изводство на земјоделско-прехранбени производи и нивни 
изоз, ќе се одржува нивото на заштита на домашното про-
изводство. Заради зачувување на стабилноста на земјодел-
ското производство, ќе се обезбеди соодветно ниво на за-
штита со царинската политика и со други мерки. 

9.3. Согласно со законите за економските односи со 
странство, во рамките на функционирањето на единстве-
ниот девизен пазар, банките приоритетно ќе обезбедуваат 
средства за поттикнување на извозот, ќе остваруваат по-
брза наплата на побарувањата, поголем девизен прилив и 
насочување на своите средства за кредитирање и подгот-
вување на извозот под најповолни услови, со ажурно на-
мирување на обврските спрема странските добавувачи. 

9.4. Увоз на определени суровини и репродукционен 
материјал ќе се врши во согласност со соодветна одлука 
донесена во Стопанската комора на Југослаиќја, во која ќе 
се утврдат и навремено ќе се објават намените, условите и 
начинот на реализација на овој увоз. За овој увоз по пра-
вило ќе се користат и стоковни кредити. Притоа, увоз ќе 
се остварува и врз товар на побарувањата од други земји. 

9.5. Организациите на здружен труд во 1987 година 
можат да склучат договори за увоз на опрема од конвер-
тибилното подрачје во височина од 31% од пресметаната 
амортизација за опрема за 1986 година и во височина од 
9% од остварениот извоз на конвертибилното подрачје во 
1986 година. 

Во рамките на увозот на опрема по основ на лизинг 
ќе се овозможи и увоз на опрема за потребите на научно-
истражаувачките организации. 

9.6. Во рамките на стоковниот режим ќе се овозможи 
намалување на бројот на стоки на рестриктивни режими 
на увозот, а зголемување на бројот на стоки на слободен 
увоз и на условно слободен увоз. 

9.7. На носителите на личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани ќе им се олесни увозот на опрема, 
репродукционен материјал и резервни делови за произ-
водство на стоки и за вршење услуги, со делумно ослобо-
дување од плаќањето царина и други увозни давачки. 

На организациите на здружен труд од општествениот 
сектор ќе им се овозможи да можат да увезат опрема и 
репродукционен материјал и да им ги дадат на користење 
на носители на личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, ако стоките или услугите се наменети за извоз. 

9.8. Со примена на диференцирани царински и други 
олесненија на увозот на одделни производи ќе се спречува 
монополската положба на организациите на здружен труд 
на домашниот пазар. 

До крајот на првото полугодие ќе се подготви анали-
за на досегашната политика на заштита на производство-
то и услугите и врз таа основа ќе се предложат соодветни 
мерки. 

Ќе се преиспитаат мерките на царинската и кредит-
ната политика заради олеснување на увозот на уреди и оп-
рема за заштита на човековата средина што не се произве-
дуваат во земјата. 

9.9. Со дополнението на Законот за прометот на сто-
ки и услуги со страство ќе се разработат критериуми за ут-
врдување на нелојална конкуренција на организациите на 
здружен труд на странските пазари и економски мерки и 
санкции за такво однесување. 

9.10. Ќе се овозможи вршење на специфични форми 
на стоковна размена (компензации, доработка, бесцарин-
ски продавници и др.) и ќе се обезбедат услови за унапре-
дување на размената во рамките на малограничниот про-
мет и саемски компензациони арамжмани. Обемот на ма-
лограничниот промет ќе изнесува до виочина од 20% од 
вкупната стоковна размена со односната земја. Ќе се пре-
земат активности за потпишување договори и со други со-
седни земји. 

Притоа, компекзационите работи во принцип ќе се 
сведуваат на земјите! со кои одржуваме билатерално урам-
нотежена стоковна размена, посебно за производите чиј 
пласман е отежнат, како и со земјите од кои е отежната на-
платата на побарувањата. 

Оперативно ќе се разработи и ќе се воведе евиденција 
на продадените домашни стоки во слободните царински 
продавници, што за домашниот производител на стоки ќе 
има третман на извршен извоз. 

Ќе се преземат неопходни мерки и активности за ос-
новање на нови и пререгистрација на постојните царински 
зони што обезбедуваат создавање на додатен девизен при-
лив, а според донесените закони за основање и работа на 
царинските зони. 

9.11. Ќе се поттикнува девизниот прилив по основ на 
дознаки на работниците на привремена работа во стран-
ство со олесненија во станб ената изградба, земјоделство-
то и малото стопанство, а ќе продолжи и поттикнувањето 
на девизното штедење, како и преземањето на стимула-
тивни мерки за вклучување на девизните средства на гра-
ѓаните во тековите на единствениот девизен пазар. За ос-
тварување на овие задачи ќе се донесат посебни програми. 

9.12. За нормализација на работата на девизниот па-
зар, покрај притечувањето на наплатата на извозот пред 
рокот, ќе се преземаат и други потребни мерки за оствару-
вале на поголем конвертибилен девизен прилив, а права-
та на увоз и купување на девизи ќе се услогласуваат со 
расположивите девизи. Заради премостување не сезонски-
те неусогласености на понудата и побарувачката на деви-
зи, ќе се интервенира од девизните резерви со кои ракува 
Народната банка на Југославија и со краткорочно за-
должување на овластените банки во странство. Ќе се раз-
гледаат тешкотиите во користењето на стоковните креди-
ти и врз основа на тоа ќе се преземат потребни мерки 
заради нивно отстранување. Ќе се обезбедат и одржуваат 
девизните резерви на ниво кое ќе биде доволно за 
одржување на ликвидноста на земјата во плаќањата спре-
ма страство, со тоа што нивото на девизните резерви кај 
овластените банки и кај Народната банка на Југославија 
да се одржува на нивото на двомесечните плаќања во кон-
вертибилни девизи. 

Со усогласување на вкупната понуда и побарувачка 
на девизи со соодветни интервенции на Народната банка 
ќе се обезбедуваат услови за понормално функционирање 
на девизниот пазар. 

Заради подоследна реализација на програмите на 
мерки и активности во кои може да функционира девизни-
от пазар, ќе се зајакне контролната функција на Народна-
та банка на Југославија. • 

Ќе се продолжи со спроведувањето на политиката на 
нормализација на надворешната ликвидност и намалува-
њето на нивото на задолженоста во странство, земајќи ја 
предвид неопходноста за обезбедување поадекватно ре-
довно снабдување на стопанството за текушта репродук-
ција и увоз за модернизација на извозно ориентираното 
производство. 

9.13. На организациите на здружен труд што се наоѓа-
ат на различна одделеченост од границите, при извозот ќе 
им се врши трошковно растоварување за определени сто-
ки со враќање на дел од возарнините на домашните рела-
ции. 

9.14. Заради унапредување на долгорочните и други 
форми на економска соработка со земјите во развој, ќе се 
спроведуваат: посебни мерки на економската политика 
кои ќе овозможат создавање на стабилни интерни услови 
за натамошен развој на врзаната размена; мерки за напла-
та на втасаните побарувања од одделни земји во развој 
(кои се наоѓаат во изразити економски тешкотии) со по-
влекување на определени видови стоки потребни на југо-
словенскиот пазар и за реекспорт. 

За решавање на проблемите за наплата на побарува-
њата ќе се разработи и ќе се донесе соодветна програма до 
крајот на јануари 1987 година. 
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9.15. Со кредитната политика организациите на 
здружен труд ќе се дестимулираат за ненавремена наплата 
на побарувањата во странство. 

9.16. Ќе се обезбеди воспоставување на соодветен 
единствен и ажурен информационен систем за сите пода-
тоци од областа на економските односи со странство. 

9.17.. Во согласност со политиката за нормализација 
на екстерната ликвидност во рамките на политиката на за-
должување во странство, првенствено ќе се користат кре-
дити кај меѓународни финансиски организации, меѓуна-
родната банка за обнова и развој и Европската инвестици-
она банка, ЕУРОФИМА и Европскиот фонд за реинтегра-
ција. Кредитите ќе се користат за структурно приспособу-
вање на стопанството, првенствено за зголемување на 
производството наменето за извоз, за изградба на инфрас-
труктурни проекти во модернизацијата на железницата, 
изградба на автопат и други развојни проекти на органи-
зациите на здружен труд и други производствени намени 
утврдени со среднорочниот план на Југославија. Сред-
ствата од Меѓународната банка за обнова и развој ќе се 
користат и за побрз развој на стопански недоволно развие-
ните републики и САП Косово. Финансиските кредити ќе 
се користат исклучително заради ликвидност на земјата 
во плаќањата спрема странство и за финансирање на опре-
делени програми врз основа на посебни сојузни закони. Во 
користењето на странските кредити, под еднакви услови, 
предност ќе имаат организациите на здружен труд од сто-
пански недоволно развиените републики и САП Косово. 

9.18. Во согласност со сојузниот закон ќе се под-
држуваат заедничките вложувања на странски лица во до-
машни организации на здружен труд од значење за произ-
водството, извозот и за забрзување на технолошкиот раз-
вој, согласно со заедничката политика на развојот утврде-
на со Општествениот план на Југославија. Во согласност 
со тоа ќе се преиспита потребата и ќе се предложат проме-
ни на постојните законски прописи со кои се регулира 
вложувањето на странски лица во нашата земја, ќе се 
усовршува и понатаму во согласност со потребите на раз-
војот на земјата и движењата на светскиот пазар на капи-
тал. Тежиштето, притоа, ќе биде врз оние проекти и про-
грами за производство што ќе работат рентабилно и ќе 
овозможуваат редовно намирување на обврските по 
странските кредити. Ќе се проучат можностите и условите 
за претворање на досега преземените странски кредити во 
вложувања на странски лица во доммашни организации 
на здружен труд и врз основа на тоа ќе се предложат соод-
ветни мерки. 

9.19. Југославија ќе настојува да ја унапредува сора-
ботката со интеграционите групации, наспроти изразено-
то јакнење на протекционизмот во светот. Притоа, имајќи 
ги предвид определбите на Собранието на СФРЈ, ќе се ин-
систира врз подобрувањето на условите за стоковна раз-
мена и финансиска соработка при продолжувањето на 
преговорите со БЕЗ. 

9.20. Со целината на економските односи со стран-
ство ќе се афирмираат и спроведуваат закучоците од за-
вршниот документ на Конференцијата на неврзаните во 
Хараре, посебно заради интензивирање на соработката 
меѓу земјите во развој. Сојузните органи и органите на ре-
публиките и автономните покраини со реализацијата на 
утврдената програма за спроведување на заклупоците од 
Хараре ќе создаваат услови за поголемо ангажирање на 
нашето стопанство. 

10. Економско-финансиска консолидација 
10.1. Организациите на здружен труд, банките и дру-

ги корисници на општествени средства ќе сочинат програ-
ми за економско-финансиска консолидација што треба да 
се засноваат врз оцена на нивната економска положба и 
перспектива, анализи на билансите, согледување на струк-
турата и квалитетот на краткорочните и долгорочните из-
вори на средства, реалноста на активата, односно иденти-
фикација на дубиозите со конкретни мерки за воспоставу-
вање на долгорочна и краткорочна финансиска рамџо-
тежа, тргнувајќи првенствено од сопствените потенцијали 
и внатрешните резерви за зголемување на ефикасноста на 
располагање со општествените средства. Со тие програ-
ми, што мораат да бидат усогласени помеѓу организации-
те и банките, треба да се согледа активноста за евентуално 
репрограмирање на обврските, како помеѓу организации-

те на здружен труд така и помеѓу организациите на 
здружен труд и банките и помеѓу банките, со цел да им се 
помогне на оние организации кои имаат перспектива во 
развојот и кои ќе бидат способни своето работење да го 
приспособат кон острите економски и пазарни критериу-
ми. Програмите мораат да ги верификуваат банките и 
другите доверители, што е еден од условите за спроведу-
вање на овие програми. 

10.2. Врз основа на „Извештајот за економско-финан-
сиската положба на стопанството и на банките во СР Ма-
кедонија, СР Црна Гора и САП Косово, со предлог на 
можните мерки за економско-финансиска консолидација 
на стопанството и на банките" и „Извештајот за состојба-
та на обврските создадени со изградбата на проектот „Фе-
ни" - Кавадарци и правци на можните решенија за нивно 
намирување", а во согласност со насоките што ги даде Со-
бранието на СФРЈ во заклучоците на Соборот на републи-
ките и покраините од 10 декември 1986 година, ќе се доне-
сат до крајот на февруари 1987 година мерки за финансис-
ка консолидација на стопанството и на банките во СР Ма-
кедонија, СР Црна Гора и САП Косово. 

11. Инвестиции 
11.1. Инвестиционата политика ќе биде првенствено 

насочена кон технолошка модернизација, развој и оспосо-
бување на стопанството за зголемување на производство-
то за извоз, пред се, на конвертибилното подрачје, под-
дршка и заеднички програми за производство и извоз, от-
странување на тесните грла за работа во повеќе смени, 
отстранување на изворите на загадување и обезбедување 
на почиста и здрава средина, како и кон помали инвести-
циони програми. 

11.2. Со мерки на економската политика во републи-
ките и автономните покраини и со кредитната политика 
на банките ќе се поддржат проектите што се во согласност 
со „Стратегијата на научно-технолошкиот развој". 

11.3. Заради интензивирање на завршувањето на об-
јектите, посебно на завршувањето на крупните енергетски 
и суровински и инфраструктурни објекти што ги задоволу-
ваат критериумите на општествено-економската оправда-
ност, инвеститорите и деловните банки, најдоцна до 31 
март, ќе ја утврдат реалната претсметковна вредност и де-
финитивните рокови за завршување на тие објекти. 

11.4. Ќе се донесе, најдоцна до 31 јануари, заедничка 
методологија за анализата и оцената на инвестиционите 
проекти, за одобрувањето на нови инвестиции да се врши 
во согласност со Општествениот договор за давање мис-
лење за општествената и економската оправданост на ин-
вестициите во предвид. 

11.5. Инвеститорите што имаат фазна изградба на об-
јекти се должни, најдоцна до 31 март, да подготват про-
грами за завршувањето на комплетните објекти со пре-
сметки на реалните финансиски извори на средства. Врз 
тој основ; банките ќе ја преиспитаат оправданоста од на-
тамошната финансиска поддршка за завршувањето на об-
јектите со пречекорувања на роковите на изградбата. 

11.6. Заради обезбедување на поголем прилив на фи-
нансиски средства и технологија по основ на заедничките 
вложувања на странски лица во домашни организации на 
здружен труд и на законските одредби за временски закуп 
на право, ќе се направат потребните промени во постојни-
те прописи. 

12. Политика на вработување и решавање на 
невработеноста 

12.1. Републиките и автономните покраини ќе ги пре-
испитаат прописите за работното законодавство и во сог-
ласност со своите специфични потреби ќе извршат соод-
ветни измени заради: јакнење на одговорноста на работ-
ниците за вршење на работните обврски; регулирање на 
дополнителната работа и на другите видови работа што 
влијаат врз продуктивното вработување; унапредување на 
системот на прием на приправници; поцелосно остварува-
ње на правата и обврските на работниците на образование 
со работата и перманентно стручно усовршување; утврду-
вање на единствени критериуми за скратување на работ-
ното време по основ на посебни услови во работата и на 
работа во повеќе смени; јакнење на улогата, правата и од-
говорностите на работоводниот орган во организирањето 
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на процесот на трудот и обезбедувањето на технолошка и 
работна дисциплина; утврдување на единствени критериу-
ми за престанок на работниот однос по сила на законот; 
унапредување на улогата и работата на СИЗ за вработува-
ње во посредување при вработувањето и преквалификува-
ното заради побрзо продуктивно вработување. 

12.2. Републиките и автономните покраини ќе ја за-
брзаат работата врз остварувањето на обврските преземе-
ни со Општествениот договор за основите на заедничката 
политика во областа на вработувањето и на нивното ос-
тварување во СФРЈ во поглед на создавањето на услови за 
порационално користење на материјалните и кадровските 
потенцијали заради поголемо продуктивно вработување и 
побрзо решавање на проблемите на невработеноста. Ќе се 
извршат и потребни измени на прописите. 

Со даночните и со други мерки на општествено-поли-
тичките заедници ќе се поддржат конкретните развојни 
програми на организациите на здружен труд што се фи-
нансираат од средства на заеми и од други придонеси на 
граѓаните, собрани наменски за поголемо продуктивно 
вработување. 

12.3. Ќе се преземат мерки заради остварување на по-
волни услови за подвижност на работниците и за нивно 
вработување во целата земја. Републичките и покраински-
те самоуправни интересни заедници за вработување ќе ги 
забрзаат активностите за воведување на единствен систем 
на информирање во посредувањето при вработувањето. 

Со мерките на економската политика ќе се создадат 
стимулативни услови за производство во индивидуалниот 
сектор на земјоделството и поповолни услови на социјал-
ниот развој на, село. 

12.4. Во организациите на здружен труд, во нивните 
асоцијации и во општествено-политичките заедници ќе се 
донесат планови за потребните кадри и планови за преква-
лификација како основ за планирање на запишувањето на 
учениците и студентите при изработката на плановите на 
образовните организации. 

12.5. Самоуправните интересни заедници за вработу-
вање ќе го утврдат, во согласност со критериумите од Оп-
штествениот договор за основите на заедничката полити-
ка во областа на вработувањето и нивното остварување во 
СФРЈ, бројот на невработените помеѓу лицата што бараат 
вработување. 

III. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ, ЕФИКАСНОСТА 
НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-

СТВА И НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 

13. Продуктивност на трудот и ефикасност на 
стопанисувањето 

13.1. Банките ќе обезбедат кредитна и друга под-
дршка за нови инвестиции и трајни обртни средства на 
оние организации на здружен труд кои: остваруваат зголе-
мување на продуктивноста на трудот и програми што тех-
нолошки се интензивни; воведуваат повеќесменска рабо-
та; го зголемуваат производството за извоз на конверти-
билниот пазар врз основа на нова технологија, обезбедува-
ат растеж на продуктивното вработување, развиваат сис-
тематска работа на перманентното усовршување на ра-
ботниците и на отстранувањето на тесните грла заради 
поголемо користење на инсталираните капацитети. 

13.2. Со Договор за усогласување на даночниот сис-
тем и на Договорот за основите на даночната политика ќе 
се стимулираат организациите на здружен труд што го 
зголемуваат доходот врз основа на поголема продуктив-
ност на трудот и на продуктивно вработување со воведу-
вање на повеќесменска работа, со намалување на стапката 
на данокот од доход во првите две години на повеќесмен-
ската работа. 

13.3. На организациите на здружен труд што распо-
ложивите капацитети ги користат само во една смена 
можат да им се одобруваат кредити за нови инвестициони 
проекти заради отстранување на тесните грла ако со тие 
проекти обезбедуваат зголемување на продуктивноста на 
трудот и користење на општествени средства или создава-
ат услови за воведување на повеќесменска работа. 

13.4. Стопанските комори, организациите на здружен 
труд и општествено-политичките заедници ќе разработат 

соодветни програми за рационализација и специјализаци-
ја на производството од гледиште на оптимално вклучува-
ње на малото стопанство во општествената репродукција. 

13.5. Организациите на здружен труд, работните заед-
ници на асоцијациите на здружен труд и работните заед-
ници на општествено-политичките заедници и организа-
ции и на општествените и самоуправните организации и 
заедници, заради економско-финансиска консолидација ќе 
разработат програми за реално намалување на непроиз-
водствените трошоци, зголемување на продуктивноста на 
трудот и подигање на општата економија и ефикасноста 
во користењето на општествените средства (зголемување 
на нормативите на интензивноста на работата, намалува-
ње на потрошокот на суровини, репродукционен матери-
јал и енергија по единица производ). 

13.6. За организациите на здружен труд што одат под 
стечај ќе се донесат програми за начинот на натамошната 
употреба на општествените средства, за преквалификација 
на работниците и за нивно вработување. 

14. Наука и технологија 
14.1. Во согласност со Стратегијата на технолошкиот 

развој на СФРЈ и со Резолуцијата за натамошниот развој 
на научноистражувачката дејност во СФРЈ и тргнувајќи 
од тоа дека науката е производна сила, во текот на 1987 
година ќе се изврши приспособување на соодветни пропи-
си и закони на федерацијата, републиките и автономните 
покраини од тој домен, заради создавање на услови за по-
брз развој на науката и технологијата. 

14.2. Издвојувањата за наука, преку републичките и 
покраинските заедници за наука и другите извори на сред-
ства за научно-технолошкиот развој на земјата и развој на 
научните кадри, ќе бидат изземени од ограничување на 
растежот на средствата за општи општествени и заеднич-
ки потреби. 

14.3. Банките дел од средствата ќе го насочат за на-
менски кредитен потенцијал за приоритетно и под повол-
ни услови кредитирање на развојните проекти на органи-
зациите на здружен труд што се засновани врз иновации и 
научно-технолошки развој, како и за зголемување на сте-
пенот на користењето на природните материјали со нивно 
подобро и покомплексно користење. 

14.4. Со мерките на развојната и економската полити-
ка ќе се пренасочуваат средствата за развој на домашната 
наука и на нејзините материјални и кадровски потенција-
ли заради поефикасно поврзување на научноистражувач-
ката работа со стопанството. & 

Ке се создаваат стимулативни услови за реализација 
на научноистражувачките и истражувачко-развојните про-
екти што ги финансираат организациите на здружен труд 
од две или повеќе републики и автономни покраини, како 
и научноистражувачките активности што се изведуваат во 
соработка со странски научни организации, а што се во 
согласност со утврдената стратегија на технолошкиот 
развој на СФРЈ. 

14.5. На девизниот пазар ќе се насочи наменскиот из-
нос на девизите за плаќање на набавките на репродукцио-
нен материјал и нестоков^и плаќања на научноис-
тражувачките институти, истражувачко-развојните центри 
и факултетите со организирана научноистражувачка рабо-
та за научноистражувачките и технолошките програми за 
организациите на здружен труд од материјалното произ-
водство. 

Посебно ќе се обезбедат најнеопходните девизни 
средства за набавка на соодветна опрема од странство за 
обновување на опремата на научноистражувачките инсти-
тути, на истражувачко-развојните центри на организации-
те од материјалното производство и на факултетите што 
научноистражувачката работа ја организирале во соработ-
ка со стопанството. 

14.6. Во согласност со Стратегијата на технолошкиот 
развој на СФРЈ, организациите на здружен труд од мате-
ријалното производство ќе бидат ослободени од плаќање 
на делот на данокот од доход за производството што го 
остваруваат врз приоритетните правци на развојот на до-
машната технологија. Средствата формирани по основ на 
ослободување на делот од данокот од доход на организа-
циите на здружен труд ќе се насочуваат за натамошен тех-
нолошки развој. 
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14.7. На организациите на здружен труд од издавач-
ката дејност ќе им се обезбедат трајни и стабилни извори 
на обртни средства под поповолни услови за издавање и 
пласман на книги од значење за развојот на образование-
то, науката и технологијата, информатиката и техничката 
култура. 

14.8. Ќе се разгледа и разработи начинот на аморти-
зација на знаењата (нова технологија, патенти и др.) за 
знаењето на работниците да се третира на ист начин како 
и основните средства и да се воведуваат економски крите-
риуми во признавањето на творештвото во доменот на 
создавањето и прометот на знаењата, стоките и услугите и 
да се врши економска валоризација на амортизацијата на 
знаењата. 

14.9. Заради што побрз развој на општествениот сис-
тем на информирање, информатиката и развој на инфор-
матичката инфраструктура, а посебно развој на единстве-
ниот југословенски систем на научно-технички информа-
ции, ќе се донесат соодветни стимулативни мерки во об-
ласта на политиката на увозот, царинската', кредитната и 
даночната политика. 

IV. ОСНОВНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА БИТНО 
НАМАЛУВАЊЕ НА ИНФЛАЦИЈАТА 

15. Односи на пазарот и политика на цените 
15.1. Ќе се води политика формирањето на цените 

според условите на пазарот да стане преовладувачко, врз 
основа на создавање на претпоставки за стабилизација на 
функционирањето на пазарот, доследност во спроведува-
њето на мерките на антиинфлационата политика во сите 
области и јакнење на одговорноста на работниците во ор-
ганизациите на здружен труд за формрање на цените. 

15.2. Врз база на Анализата на положбата на стопан-
ските гранки и групации во примарната распеделеба врз 
основа на деветмесечните пресметки и на други податоци, 
Сојузниот извршен совет во јануари 1987 година ќе пред-
ложи и ќе преземе економски мерки за отстранување на 
диспаритетот на цените, а врз основа на завршните смет-
ки повторно ќе ја оцени состојбата и, по потреба, ќе презе-
ме и предложи економски мерки за отстранување на дис-
паритетот на цените. 

15.3. Со зголемено производство, со увоз на суровини 
и репродукционен материјал за потребите на репродукци-
јата и со увоз на производи од битно значење за снабдува-
ње на населението и на суровини за нивното производ-
ство, во согласност ссплатнобилансните можности на 
земјата, како и со неопходни интервенции од стоковните 
резерви, ќе се создаваат услови за хармоничен однос на 
понудата и побарувачката. 

15.4. Со мерките на економска политика, посебно со 
монетарно-кредитната политика, со политиката на рас-
пределба на доходот и на другите лични примања и со да-
ночната политика ќе се ограничи растежот на побарувач-
ката заради нејзино сведување во реални рамки. 

15.5. Во сите општествено-политички заедници ќе се 
преземат мерки за обезбедување на трајни и стабилни из-
вори на средства за финансирање на стоковните резерви 
за тие да се формираат до нивото што обезбедува стабил-
ни услови во производството, нормално функционирање 
на пазарот, отстранување на недостигот на одделни видо-
ви стоки и спречување на порастот на цените и на моно-
полски појави на пазарот. Ќе се обезбеди, исто така, един-
ство во функционирањето на системот на стоковните ре-
зерви, вклучувајќи ги стоковните резерви на сите нивоа. 

15.6. Ке се обезбедат девизни средства за континуира-
но снабдување на домашниот пазар со производи од по-
себно значење за населението, како и за увоз на производи 
и суровини за нивно производство. Покрај тоа, ќе се обез-
беди континуиран увоз на производите чии цени најбрзо 
растеле. 

15.7. Во согласност со Општествениот план, ќе се 
врши отстранување на диспаритетот на цените. Заради 
стабилизација на условите на стопанисувањето, претежни-
от дел на диспаритетите што се отстрануваат во 1987 го-
дина ќе се реализира во првото полугодиште. 

Корисниците на услуги и енергија ќе преземат мерки 
со зголемување на продуктивноста на трудот, со подобро 
користење на капацитетите, намалување на трошоците за 
потрошувачка на енергијата по единица производ, и со 

друго зголемување на цените по основ на отстранување на 
диспаритетите во што помала мера да се пренесува на це-
ните на нивните производи. 

15.8. Ќе се разработат заедничките елементи за фор-
мирање на цените во стопанската инфраструктура (енерге-
тика, железнички и ПТТ сообраќај) во согласност со Зако-
нот за системот на општествената контрола на цените, со 
Долгорочната програма за економска стабилизација и со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година, тргнувајќи од долгорочните интереси на 
производителите и потрошувачите за континуирано и ста-
билно обезбедување на производството на тие производи 
и услуги. 

Ќе се изврши општествена верификација на разрабо-
тените заеднички елементи. 

15.9. Ќе се согледа можноста за поширока примена на 
поттиците во земјоделското производство. Во првата по-
ловина на година ќе се изврши преиспитување на нивото 
на заштитните цени. 

15.10. Ако во согласност со законот се стекнат услови 
за цените на произдводите и услугите битни за животниот 
стандард да се пропишат мерки на непосредна контрола 
на цените, на организациите на здружен труд, производи-
тели на тие производи, ќе им се обезбедат истовремено 
рамноправни услови за стекнување на доходот, економска 
мотивираност, по пат на кредитната политика, на полити-
ката на каматни стапки, на регреси во производство, ком-
пензации во потрошувачка и друго. 

15.11. Мерките на непосредна контрола на цените на 
производите во промет и од увоз ќе се пропишуваат за 
оние производи кај кои оваа мерка ќе се пропише во про-
изводството, односно кај кои е ограничен увозот, водејќи 
притоа сметка за економската положба на трговијата, а 
посебно на трговијата на мало со прехранбени производи. 

15.12. Ќе се сузбиваат сите форми на монополско 
формирање на цените, посебно склучување на договори и 
спогодби од страна на организациите на здружен труд, де-
ловните заедници, самоуправните интересни заедници и 
др. со кои се создава монополска положба. Во случаите на 
користење на монополската положба при формирањето 
на цените ќе се укинува поттикнувањето на производство-
то и извозот и ќе се преземаат кредитни и други санкции. 

15.13. Ќе се развива и афирмира општествената улога 
на потрошувачите во општествената контрола на цените. 
Ќе се склучи општествен договор за организирање и ос-
тварување на правата и должностите на потрошувачите и 
на корисниците на услуги. 

15.14. Со мерките на економската политика ќе се соз-
дадат услови трговијата порационално и поефикасно да 
врши функција на прометот на единствениот југословен-
ски пазар. 

Цените во прометот треба да се формираат, во осно-
ва, според условите на пазарот, во согласност со начинот 
на формирање на цените на исти производи во производ-
ството. , 

16. Монетарна и кредитна политика 
16.1. Со монетарната и кредитната политика ќе се по-

ттикнува предвидениот растеж на општествениот произ-
вод, остварувањето на платниот биланс и ќе се соборува 
стапката на Инфлацијата. Народната банка на Југославија 
ќе ги контролира сите форми на емисија на пари. Ќе се 
елиминираат нерегуларните текови на емисија на пари. 

16.2. Растежот на паричната маса ќе се усогласува со 
растежот на општествениот производ, така што во првото 
тримесечје ќе се обезбеди нејзино зголемување до 4,5%, а 
на динарските пласмани на банките до 5,5%. Потоа, ќе се 
врши тримесечно усогласување зависно од стопанските 
движења и стоковнопаричните трансакции во претходно-
то тримесечје, со тоа што растежот на паричната маса да 
биде значително побавно од номиналниот растеж на оп-
штествениот произоди. Во тие рамки, пласманите на бан-
ките за селективни намени (подготовка на производството 
за извоз, извоз и земјоделство) ќе се кредитираат според 
реалните потреби. 

Пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба можат да се зголемуват во височината на наменски 
присобраниге средства без ограничување. 

16.3. Ќе се заостри контролата на пласманите за се-
лективни намени во согласност со Општествениот план на 
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Југославија и со економски санкции ќе се обезбеди нивна-
та вистинска намена. 

16.4. Ќе се води политика на реални каматни стапки. 
Усогласување на есконтната стапка на Народната банка 
на Југославија ќе се врши во почетокот на секое тримесеч-
је врз основа на оствареното движење на цените на произ-
водителите на индустриски производи во изминатите 
шест месеци зголемени за еден процентен поен. 

Ќе се води политика на селективни, диференцирани и 
бенефицирани каматни стапки, во согласност со реалните 
извори што поблиску ќе се разработат со Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната политика во 
1987 година. 

16.5. Од почетокот на годината ќе се намалуваат ог-
раничувањата во располагањето со реалните средства со 
кои располагаат одделни банки. Ќе се оневозможува кре-
дитирањето На залихи, посебно на залихите на некурентни 
стоки и други прекумерни залихи што се држат заради 
зголемување на цените. Ќе се спречува кредитирањето на 
организациите на здружен труд што не ги намируваат 
уредно своите обврски спрема деловните партнери, посеб-
но кога не, ги плаќаат втасаните ануитети по кредитите. 

16.6. Ќе им се укаже поголема поддршка: 
1) на граѓаните да обезбедат стан со сопствени сред-

ства, вклучувајќи го и купувањето на стан во сопственост; 
и 

2) на вложувањата во малото стопанство на општес-
твениот и индивидуалниот сектор. 

16.7. Со мерките на кредитната и даночната полити-
ка и со други мерки ќе се поттикнува побрзото повлекува-
ње на веќе одобрените кредити од меѓународните финан-
сиска организации. 

16.8. Од средствата за поттикнување на работите на 
извозот, на извосниците на опрема и бродови и на изведу-
вачите на инвестициони работи во странство ќе им се 
обезбеди регресирање на делот од каматата на кредитите 
што Југословенската банка за меѓународна економска со-
работка им ги одобрува на банките за дополнително кре-
дитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување 
на инвестициони работи во странство. 

16.9. Примарната емисија нема да се користи за дефи-
цитарно финансирање на буџетот на федерацијата. 

16.10. Согласно со Договорот на републиките и авто-
номните покраини за насочување на делот од кредитниот 
потенцијал на банките, преку Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка за кредитирање на изво-
зот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони 
работи во странство на кредит во периодот од 1987 до 
1990 година, со прописи на републиките и на автономните 
покраини во 1987 година ќе се насочат кон Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка средствата 
на деловното банкарство (100 млрд динари). 

16.11. Ќе се разгледа можноста и оправданоста да се 
изменат законските прописи со кои би се овозможиле по-
стабилни извори на средства за кредитирање на извозот, 
реализација на прединвестиционите активности и функци-
онирање на Југословенската банка за меѓународна еко-
номска соработка. 

17. Даночна политика 
17.1. Во првото полугодие, до крајот на јуни 1987 го-

дина, ќе се разработи инструментариумот за утврдување и 
насочување на делот од доходот кај е резултат од исклучи-
телните погодности во проширувањето на материјалната 
основа на здружениот труд. 

Со договор на републиките и на автономните покра-
ини посебно ќе се регулира утврдувањето на делот од до-
ходот што настанува со искористување на монополската 
положба на единствениот југословенски пазар и кој един-
ствено би се насочувал за заедничките потреби на стопан-
ството. 

17.2. Со политиката на даноците и придонесите ќе се 
создаваат поповолни услови за унапредување на извозно 
ориентираното производство на стоки и услуги. 

17.3. Поостро ќе се оданочуваат луксузните произво-
ди и производите што не, се од суштесвено значеање за 
стандардот на граѓаните. Ќе се воведе прогресивно одано-
чување на приходите од игрите на среќа. Ќе се укинат од-

делни даночни ослободувања што ќе се регулираат со до-
говор на републиките и автономните покраини. 

17.4. Ќе се изземе од доходот, како даночна основица, 
делот од средствата здружен за реализација на заеднички-
те програми за развој. 

17.5. Со даночната политика, а посебно со даночните 
олесненија, ќе се стимулира вложувањата на нашите ра-
ботници на привремена работа во странство во изградба-
та на станрви и во малото стопанство. 

17.6. Ќе се склучи договор за единствениот информа-
ционен систем кај Службата на општествените приходи 
преку кој би се овозможило евидентирање на недвижниот 
имот, на приходите на граѓаните од редовната работа и на 
приходите остварени надвор од редовната работа и од 
имот. 

18. Политика на финансирање на општоопштествените и 
заедничките потреби 

18.1. Заради затворање на жариштето на антиципира-
ната потрошувачка и инфлација, ќе се спроведат коренити 
промени во планирањето на општата и заедничката по-
трошувачка со тоа што, покрај другото, ќе се напушти 
проектирањето на растежот на цените како основа и ќе се 
укине антиципацијата на растежот на доходот и потрошу-
вачката. 

Реалниот растеж на средствата за општо-општестве-
ни и заеднички потреби ќе биде побавен од реалниот рас-
теж на општествениот производ. Тргнувајќи од принци-
пот дека може да се распоредува само остварениот доход, 
средствата за општоопштествени и јаеднички потреби се 
планираат така што за основ се зема оствареното ниво на 
средствата за општоопштествени и заеднички потреби од 
четвртото тримесечје на 1986 година најмногу до нивото 
на растежот на потрошувачката што е утврдено со Резолу-
цијата за политиката на оствареувањето на Опшествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 во 1986 
година и со Препораката за усогласување на растежот на 
средствата за општоопштествени и заеднички потреби со 
растежот на доходот на општественото стопанство. Го-
дишната проекција на средствата за општоопштествени и 
заеднички потреби ќе биде рамна на четирикатен износ на 
средствата од четвртото тримесечје на 1986 година. Во 
првото тримесечје 1987 година средствата за општооп-
штествени и заеднички потреби ќе бидат на ниво на оства-
рените средства за општоопштествени и заеднички потре-
би од четвртото тримесечје на 1986 година најмногу до 
нивото на растежот на потрошувачката што е утврдено со 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општес-
твениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 
во 1986 година и со Препораката за усогласување на рас-
тежот на средствата за општоопштествени и заеднички 
потреби со растежот на доходот на општественото сто-
панство. 

Стапките на придонесите и даноците ќе останат на 
нивото што обезбедуваш^ реализација на утврдени сред-
ства за општоопштествени и заеднички потреби од чет-
вртото тримесечје на 1986 година. 

Во првото тримесечје на 1987 година уплатите на да-
ноците и придонесите ќе бидат на ниво на просечните 
аконтации во четвртото тримесечје на 1986 година. 

За второто и наредните тримесечја во 1987 година 
средствата за општоопштествени и заеднички потреби ќе 
се усогласуваат со растежот на номинално остварениот 
доход на општественото стопанство од претходниот пери-
од, така што да растат за 10% побавно, освен средствата за 
научноистражувачка работа, тридонесите на републиките 
и на автономните покраини на Буџетот на федерацијата и 
на делот на Буџетот на федерацијата наменет за ЈНА, до-
полнителните средства за недоволно развиените републи-
ки и САП Косово, инвалидско-боречката заштита и воени-
те пензии, средствата за пензиско-инвалидско осигурува-
ње, како и средствата по основ на придонесите од буџети-
те на републиките и на овтономните покраини за регреси 
за вештачки ѓубрива и камати во земјоделство. 

По исклучок од претходниот став издатоците што 
имаат карактер на лични примања (надомести за време на 
отсуствување од работа поради боледување, бременост и 
пораѓање, надомести за време на привремена невработе-
ност, детски додатоци и социјална помош на невработени) 
за второто и наредните тримесечја на 1987 година можат 
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да растат до стапката на растежот на личните доходи во 
републиката односно во автономната покраина остварени 
во согласност со одредбите на оваа резолуција. 

Сите субјекти на средствата за општо-општествени и 
заеднички потреби ќе преминат на планирање на овие по-
треби од 1 јануари 1987 година, на начинот утврдена во 
оваа потточка, а собранијата на републиките и на авто-
номните покраини ќе ги преземат сите неопходни мерки 
потребни да се обезбеди движење на средствата за општо-
општествени и заеднички потреби во овие рамки. 

18.2. Организациите на здружен труд во стопанството 
и во други дејности на ист начин, тргнувајќи од остваре-
ниот доход, ќе ги планираат сите форми на потрошувачка 
и распределбата на личните доходи во нив. 

18.3. Во републиките и во автономните покраини ќе 
се донесат општи биланси на средствата за финансирање 
на општоопштествените и заеднички потреби со кои ќе се 
обезбеди спроведување на политиката во областа на заед-
ничката и општа потрошувачка од оваа резолуција. Со оп-
штите биланси може да се утврди диференциран растеж 
на средствата за општоопстествени и заеднички потреби 
по извори на приходи и по одделни корисници на тие при-
ходи, со тоа што тие средства да растат за 10% побавно од 
растежот на номинално остварениот доход на општестве-
ното стопанство. 

Во републиките и во автономните покраини ќе се 
обезбеди, во рамките на вкупните средства за општооп-
штествени и заеднички потреби, приходите од население-
то да растат побрзо од растежот на приходите од стопан-
ството, со што ќе се придонесе за растовуравање на сто-
панството. 

Републиките и автономните покраини со свои закони 
ќе обезбедат остварување на општите биланси и спроведу-
вање на полититиката во областа на општата и заедничка-
та потрошувачка. 

18.4. Федерацијата, републиките, автономните покра-
ини и општините ќе утврдат во првото тримесечје програ-
ми за рационализација на мрежата на институции и реви-
зија на стечените права што се финансираат од средствата 
за општи и заеднички потреби, вклучувајќи го и укинува-
њето или спојувањето на сродните институции и самоуп-
равните интересни заедници. 

18.5. Ќе се води политика на намалување на бројот на 
на вработените непроизводствени работници во организа-
циите на здружен труд од производствените дејности и 
бројот на вработените во непроизводствените дејности, 
работните заедници, банките, осигурителните организа-
ции, коморите и во други стопански здруженија, самоуп-
равни интересни заедници и органи на општествено-поли-
тичките заедници. За реализацијата на овие определувања 
сите наведени субјекти ќе подготват соодветни програми. 

Врз основа на шестомесечната пресметка, Сојузниот 
извршен совет ќе ги согледа движењата на ^производ-
ствените трошоци (патувањата во странство, репрезента-
цијата, семинарите и работите, употребата на автоммоби-
лите во општествена сопственост и ел.) во однос на реал-
ниот растеж на вкупниот приход и, по птотреба, ќе пред-
ложи соодветни мерки. 

18.6. Со Буцетот на федерацијата за 1987 година, кој 
ќе биде искажан во два посебни дела: дел за финансирање 
на Југословенската народна армија и дел за финансирање 
на другите функции и обврски на федерацијата, ќе се обез-
беди финансирањето на корисниците на буџетот на феде-
рацијата и враќањето на делот од обврските на федераци-
јата. 

Во распоредот на средствата на Буџетот на федера-
цијата ќе му се даде приоритет на финансирањето на Југо-
словенската народна армија, за што ќе бидат обезбедени 
5,2% од остварениот национален доход и на вкупното сто-
панство во 1987 година. 

За финансирање на инвалидско-боречката заштита и 
на воените пензии ќе се обезбедат средства за Текуштото 
извршување на обврските според законските прописи. 

Во согласност со законските прописи ќе се обезбедат 
дополнителни средства за недоволно развиените републи-
ки и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Средствата за другите корисници на Буџетот на феде-
рацијата ќе се обезбедат во согласност со точка 18. 1. од 
Резолуцијата. 

18.7. Ќе се донесе општествен договор за заедничките 
основи на финансирањето на општоопштествените и заед-
ничките потреби до 1990 година. 

19. Политика во областа на социјалниот развој 
19.1. Во рамките на активната социјална политика, во 

согласност со материјалните можности, определениот по-
раст на општествениот производ и квалитативните факто-
ри на стопанисувањето, ќе се обезбеди соодветен пораст 
на животниот стандард на населението. Во рамките на 
вкупниот растеж на општествениот производ и национал-
ниот доход, личните доходи на вработените во општестве-
ниот сектор ќе се движат во согласност со растежот на 
продуктивноста на трудот, доходот и ефикасноста на ко-
ристењето на општествените средства. 

19.2. Сите субјекти на општественото планирање се 
должни во плановите за развој да обезбедат и планирање 
на социјалниот развој, со што ќе се овозможи комплемен-
тарне дејство на економската и социјалната политика. 
Притоа ќе се развива класната, развојната и превентивна-
та функција на социјалната политика. Заради заштита на 
животниот стандард на најзагрозените категории населе-
ние ќе се преземаат мерки на социјална заштита. 

19.3. Републиките, автономните покраини, општини-
те, самоуправните интересни заедници и организациите 
на здружен труд во првото тримесечје на 1987 година ќе 
донесат свои програми на мерки со кои со редовни и до-
полнителни средства, во согласност со начелото на соли-
дарност и заемност, ќе обезбедат материјални и други ус-
лови за надминување на неповолната социо-економска по-
ложба на работните луѓе и граѓаните кои не се во можност 
со сопствени средства да обезбедат задоволување на ос-
новните животни потреби. 

Републиките и автономните покраини ќе склучат до-
говор со кој на единствен и целосен начин ќе се уреди ос-
тварувањето на социјално-заштитните права и ќе се вове-
де единствена евиденција на корисниците. 

19.4. Организаиите на здружен труд и општествено-
-политичките заедници ќе донесат програми за социјално 
и материјално обезбедување и сигурност за работниците 
на оние организации на здружен труд што престануваат 
со работа, преку нови програми за производство и ново 
вработување, преквалификација, помош за работа во зем-
јоделството, утврдување на приоритетите во натамошно-
то вработување зависно од реално утврдената материјал-
на состојба во домаќинството, материјалното обезбедува-
ње во самоуправните интересни заедници за вработување 
и ел. 

20. Политика во областа на општествените дејности 
20.1. Со поттикнување на непосредната слободна раз-

мена на трудот ќе се создаваат услови за јакнење на мате-
ријалната положба на општествените дејности во рамките 
на реалните можности на здружениот труд. 

20.2. Во областа на здравството, приоритет ќе има 
развојот на превентивната и примарната здравствена за-
штита. Ќе се подготви предлог на договор за поделба на 
работата и усогласување на развојот на ниво на земјата 
кај најсложените здравствени услуги. 

20.3. Во областа на образованието, на факултетите и 
високите школи, ќе се преземат мерки за поквалитетно и 
поефикасно завршување на школувањето, посебно на оние 
профили на кадри што повеќе ќе придонесат за економ-
скиот и научно-техничкиот развој на земјата, при истовре-
мено давање иницијативи за поделба на работата и усог-
ласување на специјализациите на факултетите на ниво на 
земјата, изградба на единствена политика на уписот, уед-
начување на програмите за студирање, изработка на учеб-
ници и поголемо програмско поврзување на насоченото 
образование. 

20.4. Во областа на културата развојот ќе се насочи 
кон создавање услови за подобрување на положбата на 
книгата, на сите видови уметничко творештво, унапреду-
вање на квалитетното филмско творештво и заштита на 
најзначајните и најзагрозените културни блага. Оствару-
вање на овие приоритетни цели ќе се обезбеди во рамките 
и преку самоуправните интересни заедници за култура и 
со мерки на даночната, кредитната, царинската политика 
и со други мерки на општествено-политичките заедници. 
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Со мерки на даночната и царинската политика, како 
и со други мерки на економската политика ќе се создаваат 
поповолни материјални услови за развој на средствата за 
јавно информирање, посебно на информативно-политич-
ките гласила. 

20.5. Општествената грижа за децата ќе има приори-
тет во поглед на задоволувањето на егзистенцијалните по-
треби на децата од становиште на социјално-економските, 
здравствено-заштитните, воспитно-образовните и други 
аспекти. 

V. ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА САП КОСОВО 
21.1. Ќе се забрза процесот на самоуправно здружува-

ње на труд и средства со доследно спроведување на Оп-
штествениот договор за здружување на труд и средства по 
основ на средствата на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во периодот од 
1986 до 1990 година. 

До 31 јануари 1987 година ќе се склучи Општествен 
договор за здружување на труд и средства по основ на 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година. 

Ќе се предложат измени и дополненија на Законот за 
средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година. 

21.2. Ќе се обезбедат царински, даночни и други олес-
ненија за увоз на резервни делови и специфична опрема 
што не се произведува во земјата, за објектите што се реа-
лизираат со здружување на труд и средства. 

21.3. За поттикнување на најбрзиот развој на САП 
Косово доследно ќе се спроведува Општествениот дого-
вор за посебните мерки за остварување најбрз развој на 
САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година. 

До 31 јануари 1987 година ќе се склучи Општествен 
договор за посебните мерки за остварување на политиката 
за најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 
1990 година. 

VI. ЗАБРЗУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАД-

ВОР ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

22. За запирање на релативното заостанување во сто-
панскиот развој на територијата на СР Србија надвор од 
територијата на социјалистичките автономни покраини 
во 1987 година - покрај развојните мерки што ќе се презе-
маат и спроведуваат во СР Србија - Сојузниот извршен 
совет ќе презема и доследно ќе ја остварува Програмата 
на мерките од надлежност на федерацијата утврдена со 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година и со посебните заклучоци на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. 

За мерките што се остваруваат во периодот од 1986 
до 1990 година, а што се донесуваат секоја година, одлуки 
ќе се донесат најдоцна до крајот на јануари 1987 година. 

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

23.1. Ќе продолжи реализацијата на задачите за тех-
ничка и вкупна модернизација на ЈНА, што се утврдени со 
среднорочниот план за развој. Тежиштето ќе биде врз мо-
дернизацијата и развојните задачи чие остварување непос-
редно влијае врз борбената способност на вооружените си-
ли на СФРЈ. Тоа особено се однесува на обезбедувањето 
современо вооружување и воена опрема, истражувачко-
-развојната работа во областа на воената техника, модер-
низацијата и проширувањето на капацитетите за развој, 
производство и ремонтот на вооружување и воена опрема, 
модернизацијата на материјалната база и подигањето на 
ефикасноста на воената обука и образование. 

23.2. Ќе се преземат активности за унапредување на 
воено-економската соработка со другите земји, а првен-
ствено со неврзаните. 

23.3. За финансирање на ЈНА ќе се обезбедат средства 
во износ од 5,20% од остварениот национален доход на Ју-
гославија по текушти цени. Ќе се утврди соодветен меха-
низам за издвојување на средства за финансирање на ЈНА 
со цел утврдените средства да бидат навистина обезбеде-
ни. Финансирање на сите други компоненти на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита ќе се 
врши според потребите и приоритетите утврдени во сред-
норочните планови за создавање на материјални и други 
услови за остварување и развој на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита. 

23.4. Во областа на развојот и производството на во-
оружување и воена опрема тежишните задачи ќе бидат на 
рационалното и навремено извршување на обврските во 
согласност со потребите на развојот р опремањето на во-
оружените сили на СФРЈ и општонародната одбрана. 

За остварувањето на овие задачи, со економски мерки 
ќе се поттикнува развојот на суровините и репродукцио-
ниот материјал, специфичните технологии и опремата и 
ќе се обезбеди приоритетно снабдување на ова производ-
ство со суровини и репродукционен материјал. 

Со мерките на кредитната и монетарната политика 
ќе се создаваат стабилни извори и поволни услови за реа-
лизација на програмите за изградба, модернизација и ре-
конструкција на капацитетите за производство на во-
оружување и воена опрема, како и на програмите за про-
изводство на вооружување и воена опрема, како за потре-
бите на опремањето на вооружените сили на СФРЈ, така и 
за извршување на нејзините меѓународни обврски. 

Републиките и автономните покраини со годишните 
плански документи ќе предвидат и свои мерки за оствару-
вање на програмите за развој на наменското производ-
ство. 

23.5. Со мерките на економската политика ќе се пот-
тикнува развојот на ридско-планинските и приграничните 
подрачја и јадранските острови, како и создавањето на ма-
теријални и стоковни резерви. Покрај тоа, Сојузниот из-
вршен совет и извршните совети на републиките и на ав-
тономните покраини ќе донесат договор за обезбедување 
средства за унапредување и развој на коњарството за по-
требите на општонародната одбрана. 

23.6. Во самоуправните организации и заедници ќе се 
продолжи со јакнење на материјалната база и со кадров-
ско и вкупно оспособување на системот на општонародна-
та одбрана и општествената самозаштита. 

VIII. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВА-
ТА СРЕДИНА 

24.1. Ќе се преземат мерки за донесување и спроведу-
вање на Општествениот договор за елементите на заед-
ничката политика и уедначување на целите и критериуми-
те за заштита и унапредување на животната средина. Ќе 
започне работата врз изработката на стратегијата за за-
штита и унапредување на средината за целата земја. 

24.2. Со реализацијата на развојните програми и пла-
нови, како и со спроведувањето на оваа резолуција, ќе се 
применуваат соодветни мерки за заштита на воздухот, во-
дата, почвата, храната и другите добра и ќе се спречуваат 
штетите што би можеле да настанат од производствените 
процеси и други активности. 

24.3. Ќе се дополнат прописите на подрачјето на за-
штитата на животната и работната средина, со посебни 
конкретни мерки за нивно спроведување во живот, ќе јак-
не меѓурепубличката соработка и подобрата координација 
на инспекциските служби. 

24.4. Ќе се преземат мерки да се почитуваат досега 
постигнатите договори и ставови (постигнати во рамките 
на Стопанската комора на Југославија, Здружението на 
банките и другите општи здруженија на стопанството) да 
се стимулираат развојот, набавката и вградувањето на по-
чисти и заштитни технологии, особено за новите објекти и 
при реконструкцијата и модернизацијата на постојните. 

24.5. Ќе се преземат мерки за ефикасно спроведување 
на меѓународните договори и конвенции што се однесува-
ат на човековата средина. 

24.6. Сојузните органи ќе му посветат посебно внима-
ние на спроведувањето на конкретните договори, како 
што е заштитата на Сава и др., а во текот на 1987 година 
ќе ги преиспитаат своите Надлежности во однос на об-
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врските за заштита и унапредување на животната и работ-
ната средина. 

24.7. Ќе се поттикнува научноистражувачката и раз-
војната работа во оваа област, побрзата примена на науч-
ни сознанија и технички достигања и нови решенија, а 
особено за порационално користење на ресурсите и подоб-
ро користење на секундарните суровини. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 113 
26 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

1029. 
Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84,25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
1. На стоките што се увезуваат во 1987 година, освен 

на стоките што се ослободени од плаќање царина според 
одредбите на чл. 25 до 30 и член 50 од Царинскиот закон, 
се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина 
од 1% од царинската основица. 

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на увоз 
на стоки што според меѓународните договори не се плаќа 
царина. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, давачката за царинско евидентирање не се плаќа: 

1) на увоз на суровини од следните тарифни броеви 
на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за до-
машни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на 
Југославија за 1987 година и со регионалниот распоред на 
увозот, и тоа: 

Реден Тарифен 
број број Наименување 

1 2 3 

1 27.01/1 Антрацит, во прав или не, неагло-
мериран 

2 27.01/2а Друг камен јаглен, во прав или не, 
неагломериран, за коксирање 

3 27.02/2 Агломериран мрк јаглен и лигнит 
4 27.04 Кокс и полукокс од камен јаглен, 

мрк јаглен, лигнит и тресет, агло-
мериран или неагломериран; ре-
тортен јаглен 

5 27.09/1 Нафта 
6 . 27.10/1а Авио-бензин 
7 27 Л 0/3 в Други лесни масла и препарати, 

друго 
Ех 
Примарен бензин 

8 27.10/4в Млазно гориво од керозински тип 
9 27.10/6 Гасно масло 

10 27.10/7 Горива на масло 
11 27.11/1 Пропан и бутан, течен 
12 27.11/3 Нафтни гасови и други гасовити 

јагленоводороди во гасовита сос-
тојба 

1 2 3 

13 27.14/1 Петрол-кокс 
14 27.17 Електрична енергија 
15 84.59/1 Нуклеарни реактори и нивни дело-

ви 
Ех 
Уранско гориво за атомски 
централи 

При поднесувањето на пријава за склучување на до-
говорот за увоз на производите од став 1 на оваа точка, 
увозникот е должен во таа пријава да ја стави ознаката: 
„увоз во согласност со Енергетскиот биланс на Југослави-
ја за 1987 година". 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на 
увозот на нафтени деривати од тој став, што се врши над-
вор од Енергетскиот биланс на Југославија за 1987 година, 
не се плаќа давачка за царинско евидентирање ако тие де-
ривати се увезуваат заради рамномерно и под еднакви ус-
лови снабдување на пазарот со нафтени деривати односно 
заради повторен извоз. 

Мислење за тоа дали е во прашање увоз заради рам-
ноправно и под еднакви услови снабдување на пазарот со 
нафтени деривати дава Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи; 

2) на увозот на опрема и делови што не се произведу-
ваат во земјата, а се увезуваат како замена за опрема и де-
лови по уништени или оштетени во пожар, експлозија, во 
елементарни непогоди, војна, во вооружени судири или во 
сообраќајна незгода; 

3) на увозот на опрема и резервни делови што во зем-
јата не се произведуваат, а се увезуваат за изградба на об-
јекти, под услов тие објекти да се изградуваат врз основа 
на самоуправна спогодба за здружување на труд и сред-
ства за развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики, на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и 
на неразвиените општини на СР Србија надвор од терито-
риите на автономните покраини што се утврдени со ре-
публичките прописи; 

4) на увозот на опрема и резервни делови што во зем-
јата не се произведуваат, а служат за изградба на клучните 
објекти во областа на енергетиката, обоените метали и 
земјоделството во Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. 

3. Опремата и резервните делови од точка 2 одредба 
под 2) на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе 
ги увезуваат врз основа на потврда од Стопанската комо-
ра на Југославија дека предметната опрема и резервните 
делови не се произведуваат во земјата. 

Опремата и резервните делови од точка 2 одредба 
под 3) на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе 
ги увезуваат во согласност со одредбата на став 3 од член 
7ѓ на Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84 и 43/86). 

Опремата и резервните делови од точка 2 одредба 
под 4 на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе ги 
увезуваат врз основа на потврда од Стопанската комора 
на Југославија дека таа опрема и тие резервни делови не 
се произведуваат во земјата и на потврда од надлежниот 
покраински орган дека се работи за изградба на клучните 
објекти во областа на енергетиката, обоените метали и 
земјоделството во САП Косово. 

4. Давачката за царинско евидентирање се пресмету-
ва и наплатува при царинењето на стоки, според прописи-
те за наплатување на царина. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

Е. п. бр. 519 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 
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1030. 
Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85 и 34/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДА-
НОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И 

ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ИЗВОЗОТ 

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските 
и другите давачки и за други мерки за поттикнување на из-
возот („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85, 20/86, 34/86, 
44/86 и 54/86) во точка 2 став 1 по зборот: „услуги" се бри-
шат зборовите: „во роковите и на начин што се пропиша-
ни со Законот за девизното работење". 

2. Во точка 7 став 5 одредбата под 1) се менува и гла-
си: 

„1) За извоз што се наплатува во пропишаниот рок со 
закон, на денот кога наплатата е извршена, а ако наплата-
та е извршена по пропишаниот рок со закон - според кур-
сот што вджел на 60-от ден од денот на извршениот из-
воз;". 

3. Во точка 10 во одредба под 1 процентот: „20" се за-
менува со процентот: „15". 

4. Во точка 18 зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија се заменуваат со зборовите: „Сојуз-
ниот секретаријат за финансии". 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 528 
29 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земљарич, е. р. 

1031. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот 

систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 61/82), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/86, 44/86 и 67/86) 
привремено се продолжува во 1987 година - до денот на 
влегувањето во сила на прописот за остварувањето на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната политика во 
1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

Е.п. бр. 523 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

1032. 
Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за условите за користење на 

примарната емисија за 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/86, 30/86, 35/86, 38/86, 45/86, 51/86, 52/86, 
59/86 и 67/86) привремено се продолжува во 1987 година 
до денот на влегувањето во сила на прописот за условите 
на користење на примарната емисија во 1987 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

О. бр. 235 
22 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

1033. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИС-

ПОСТАВА ДОЈРАН НА ЦАРИНАРНИЦАТА 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. Царинската испостава Дојран почнува да работи 
на 1 јануари 1987 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 бр. 9271 
15 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошќиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1010. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства за регрес на дел од 
трошоците по основ на камати на кредитите 
за намените во рамките на селективната про-
грама во земјоделството, користени во второ-
то полугодие на 1986 година 2097 

1011. Закон за измени и дополненија на Законот за 
паричниот систем 2098 

1012. Закон за утврдување на вкупниот обем на рас-
ходите на Буџетот на федерацијата за 1987 го-
дина 2098 

1013. Закон за утврдување на приходите на федера-
цијата што во 1987 година се користат за по-
требите на стопанството 2098 
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Страна 
1014. Закон за одлагање на враќањето на ануитети-

т е по кредитите дадени на организации на 
здружен труд од територијата на Социјалис-
тичка Република Црна Гора, Социјалистичка 
Република Македонија и Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово од средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини, 
кои втасуваат на 1 јануари 1987 година 2100 

1015. Закон за измени и дополненија на Законот за 
девизното работење 2100 

1016. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини 2102 

1017. Закон за измени на Законот за финансирање 
на федерацијата 2105 

1018. Закон за измени и дополненија на Законот за 
системот на општествената контрола на це-
ните 2105 

1019. Бу цет на федерацијата за 1987 година 2107 
1020. Закон за извршување на Буџетот на федераци-

јата за 1987 година 2137 
1021. Одлука за одобрување на Завршната сметка 

на Сојузната дирекција за стоковни резерви 
за 1985 година 2139 

1022. Одлука за одобрување на Измената на Финан-
сискиот план на Сојузната дирекција за сто-
ковни резреви за 1986 година 2140 

1023. Одлука за одобрување на Финансискиот план 
на Сојузната дирекција за стоковни резерви 
за 1987 година 2040 

Страна 
1024. Одлука за целите и задачите на заедничката 

емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1987 го-
дина 2140 

1025. Одлука за утврдување на средствата за регрес 
за вештачки ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата и за квалитетно сортно семе за 
1987 година 2142 

1026. Одлука за претсметка на приходите и расхо-
дите на курсните разлики по определени 
странски кредити за 1987 година 2142 

1027. Одлука за претсметка на приходите и расхо-
дите на девизните резерви кај Народната бан-
ка на Југославија за периодот од 1 јануари до 
25 мај 1987 година 2143 

1028. Резолуција за политиката на остварување на 
Општествениот план на Југославија за перио-
дот од 1986 до 1990 година во 1987 година 2143 

1029. Одлука за височината на давачката за царин-
ско евидентирање 2154 

1030. Одлука за измени на Одлуката за враќање на 
даночните, царинските и другите давачки и за 
други мерки за поттикнување на извозот 2156 

1031. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1986 година 2157 

1032. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за условите за користе-
ње на примарната емисија во 1986 година 2157 

1033. Решение за почетокот на работата на Царин-
ската испостава Дојран при Царинарницата 
Гевгелија 2157 
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НОВО АКТУЕЛНО 

БИБЛИОТЕКА 
„ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ" 
- Коментари на закони (на српскохрватски јазик) 

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (1-11) 
(Ознака за порачка: 600460) 
Автор: Петриќ д-р Бранко 
Година 1986. Формат 17 х 24. Страни 1.020. Поврзување: броширано. 
Латиница Цена 9.500.-

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
(Ознака за порачка: 600470) 
Автори: Томиќ м-р Зоран и Бачиќ Вера 
Година 1986. Формат 14 х 20. Поврзување: броширано. Латиница Цена 5.500.-

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ 
(Ознака за порачка: 600380) 
Автори: Томиќ м-р Зоран и Бачиќ Вера 
Година 1985. Формат 14 х 20. Страни 238. Поврзување: броширано. 
Латиница Цена 1.100.-

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 
(Ознака за порачка: 600450) 
Автори: Живковиќ Властимир и Радуловиќ д-р Петар 
Година 1986. Формат 14 х 20. Страни 198. Поврзување: броширано. 
Латиница Цена 2.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1. По-
штенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро-сметка 60802-603-21943. 
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