
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание ва српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонска, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

871. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

Член 4 
Во член 77 став 1 бројот: „10.000" се заменува со бро-

јот: „50.000", а бројот: „100.000" - со бројот: „1,000.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „50.000". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Се прогласува Законот за измени на Законот за мер-
ните единици и мерилата, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 октомври 
1986 година. 

П бр. 633 
29 октомври 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 МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

И МЕРИЛАТА 

Член 1 
Во Законот за мерните единици и мерилата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) во член 74 став 1 бро-
јот: „30.000" се заменува со бројот: „150.000", а бројот: 
„1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

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

Во став 3 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„50.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 

Член 2 
Во член 75 став 1 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот: „100.000", а бројот: „500.000" - со бројот: „5,000.000". 
Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„25.000", а бројот: „25.000" - со бројот: „250.000". 
Во став 3 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„25.000", а бројот: „25.000" - со бројот: „250.000". 

Член 3 
Во член 76 став 1 бројот: „10.000" се заменува со бро-

јот: „50.000", а бројот: „100.000" - со бројот: „1,000.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „200.000". 
Во став 3 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „200.000". 

872. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Пре-
тседателството на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛАТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за кон-

тролата на предметите од скапоцени метали, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
29 октомври 1986 година. 

П бр. 634 
29 октомври 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 КОНТРОЛАТА НА 

ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Во Законот за контролата на предметите од скапоце-

ни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/81) во член 30 
став 1 бројот: „5.000" се заменува со бројот: „50.000", а 
бројот: „300.000" - со бројот: „5,000.000". 

Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„20.000" а бројот: „5.000" - со бројот: „100.000". 

Член 2 
Во член 31 став 1 бројот: „15.000" се заменува со бро-

јот: „300.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„40.000". 
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Член 3 
Во член 32 став 1 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот: „400.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „100.000". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

873. 
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 ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 

ГОДИНА 
Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџе-

тот на федерацијата за 1986 година, што ги усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 ок-
томври 1986 година. 

П бр. 635 
29 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на федерацијата за 1986 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) во член 1 точка 1 из-
носот: „663.730,000.000" се заменува со износот: 
„845.751,100.000", во точка 2 износот: „1,103.390,400.000" -
со износот: „1,378.991,600.000", во точка 3 износот: 
„439.660,400.000" - со износот: „533.240,500.000" и во точка 
4 износот: „439.660,400.000" - со износот: 
„533.240,500.000". 

Член 2 
Во член 3 се вршат следните измени: 
А) во Подбиланс на приходи I е и расходите на сред-

ствата за финансирање на Југословенската народна арми-
ја во 1986 година, во оддел I Приходи: 

1) во Видот СЗ. Даноци на промет на производи и на 
надомести за вршење на услуги, во формата на приходите 
03-1 Данок на промет на производи, износот: 
„388.200,000.000" се заменува со износот: „522.951,000.000", 
во потформата на приходите 03-1-1 Дел од основниот да-
нок на промет износот: „388.200,000.000" се заменува со 
износот: „522.951,000.000", а во ставката Вкупно вид 03 из-
носот: „388.200,000.000" се заменува со износот: 
„522.951,000.000"; 

2) во Видот 06. Царина и други увозни давачки и 
лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина, износот: 
„156.142,800.000" се заменува со износот: „180.872,200.000", 
во формата на приходите 06-2 Посебни увозни давачки, из-
носот: „95.257,200.000" се заменува со износот: 
„111.717,900.000", во потформата на приходите 06-2-2 По-
себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки, износот: „80.134,900.000" се заменува 
со износот: „92.951,100.000", во потформата на приходите 

06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање, изно-
сот: „15.115,700.000" се заменува со износот: 
„18.761,600.000", во потформата на приходите 06-2-4 
Лежарина за стоки сместени во царински магазини, изно-
сот: „6,600.000" се заменува со износот: „5,200.000", а во 
ставката Вкупно видот 06, износот: „251.400,000.000", се 
заменува со износот: „292.590,100.000"; 

3) во Видот 08. Приходи од други општествено-поли-
тички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси 
на »републиките и автономните покраини износот: 
„125.372,000.000" се заменува со износот: „153.322,926.000", 
во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина износот: 
„17.371,800.000" се заменува се износот: „21.161,345.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Македонија износот: „7.439,578.000" 
се заменува со износот: „9.142,826.000", во потформата на 
приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Словенија износот: „19.736,614.000" се заменува со изно-
сот: „24.005,780.000", во потформата на приходите 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини износот: „30.192,928.000" се заменува 
со износот: „36.915,138.000", во потформата на приходите 
08-1-5 Придонес на Социјалитичка Република Хрватска 
износот: „32.468,263.000" се заменува со износот: 
„39.822,089.000" во потформата на приходите 08-1-6 При-
донес на Социјалистичка Република Црна Гора износот: 
„2.646,034.000" се заменува со износот: „3.235,154.000", во 
потформата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина износот: 
„14.907,505.000" се заменува со износот: „18.316,910.000", 
во потформата на приходите 08-1-8 Придонес на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, износот: 
„599,278.000" се заменува со износот: „723,864.000", во ви-
дот Вкупно 08 износот: „125.372,000.000" се заменува со из-
носот: „153.322,926.000"; 

4) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 
ОЗ, Об, 08) износот: „764.972,000.000" се заменува со изно-
сот: „968.864,026.000". 

Во одделот II распоред на приходите: 
1) во Основната намена 02. Народна одбрана и оп-

штествена самозаштита, во распоредната група 02-1 Сред-
ства за Југословенската народна армија, износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: „968.864,026.000", 
во распоредната подгрупа 02-1-1 Средства за Југословен-
ската народна армиЈа во тековната година износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: „968.864.026.000", 
а во ставката Вкупна основна намена 02 износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: 
„968.864,026.000"; 

2) во ставката Вкупно распоредени приходи на Под-
билансот на приходите и расходите на средствата за фи-
нансирање на Југословенската народна армија износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: „968.864,026.000" 

Б) во Подбилансот на приходите и расходите на сред-
ствата за финансирање на другите функции и обврски на 
федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1986 
година, во одделот I Приходи: 

1) во Видот 05. Такси, во формата на приходите 05-1 
Административни такси, износот: „4.919.900.000" се заме-
нува со износот: „5.499,800.000", во потформата на прихо-
дите 05-1-1 Конузларни такси износот: „4.500,000.000" се 
заменува со износот: „5.079,900.000", во формата на при-
ходите 05-3 Судски такси, износот: „100.000" се заменува 
со износот: „200.000", а во ставката Вкупно вид 05 изно-
сот: „4.920,000.000" се заменува со износот: 
„5,500,000.000"; 

2) во Видот 07. Приходи според посебни сојузни про-
писи, приходи на органите на управата и други приходи, 
во формата на приходите 07-2 Приходи на органите на уп-
равата износот: „12.500,000.000" се заменува со износот: 
„16.000,000.000", во потформата на приходите 07-2-1 При-
ходи на сојузните органи и организации, износот: 
„12.500,000.000" се заменува со износот: „16.000,000.000", 
во потформата на приходите 07-4 Други приходи износот: 
„6.710,000.000" се заменува со износот: „8.710,000.000", а 
во ставката Вкупно вид 07 износот: „19.210,000.000" се за-
менува со износот: „24.710,000.000"; 

3) во Видот 08 Приходи од други општествено-поли-
тички заедници, во формата на приходите од 08-1 Придо-
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неси на републиките и автономните покраини, износот: 
„314.288,400.000" се заменува со износот: „379,917,574,000", 
во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина износот: 
„24.549,400.000" се заменува со износот: „28.767,374.000", 
во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Македонија, износот: „9.808,100.000" 
се заменува со износот: „11.678,510.000", во потформата на 
приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Словенија износот: „56.773,100.000" се заменува со изно-
сот: „68.446,904.000", во потформата на приходите 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини износот: „86.851,000.000" се заменува 
со износот: „105.254,940.000", во потформата на приходи-
те 08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрват-
ска износот: „93.396,100.000" се заменува со износот: 
„113.543,432.000", во потформата на приходите 08-1-7 При-
донес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
износот: „42.910,700.000" се заменува со износот: 
„52.226,414.000", во ставката Вкупно вид 08 износот: 
„314.288,400.000" се заменува со износот: 
„379.917,574.000"; 

4) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 
05, 07, 08), износот: „338.418,400.000" се заменува со изно-
сот: „410.127,574.000". 

Во одделот II Распоред на приходите: 
1) во Основна намена 01. Средства за работа на орга-

ните на управата, во распоредната група 01-2 Средства за 
материјални трошоци износот: „3.580,481.000" се заменува 
со износот: „4.621,281.000", во распоредната група 01-3 
Средства за посебни намени износот: „44.543,124.000" се 
заменува со износот: „69.361,724.000", во распоредната 
подгрупа 01-3-2 Други посебни намени, износот: 
„23.412,250.000" се заменува со износот: „44.835,150.000", 
во распоредната подгрупа 01-3-3 Средства за општи оп-
штествени потреби износот: „20.038,850.000" се заменува 
со износот: „23.434,550.000", а во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот: „71.629,000.000" се заменува со изно-
сот: „97.488,400.000"; 

2) во Основна намена 04 Трансферни средства на дру-
ги општествено-политички заедници, во распоредната 
група 04-2 Дополнителни средства износот:, 
„41.917,600.000" се заменува со износот: „53.693,174.000" 
во распоредната група 04-2-1 Дополнителни средства на 
буџетите на републиките и автономните покраини изно-
сот: „41.917,600.000" се заменува со износот: 
„53.693,174.000", а во ставката Вкупно основна намена 04, 
износот: „41.917,600.000" се заменува со износот: 
„53.693,174.000"; 

3) во Основна намена 05. Обврски во финансирањето 
на општествените дејности, во распоредната група 05-9 
Пензиско - инвалидско осигурување износот: 
„154.892,900.000" се заменува со износот: „174.582,900.000", 
во распоредната група 05-11 Боречко-инвалидска зашти-
та, износот: „34.782,700.000" се заменува со износот: 
„41.682,200.000", а во ставката Вкупно основна намена 05 
износот: „189.675,600.000" се заменува со износот: 
„216.265,100.000"; 

4) во Основна намена 06. Други општи општествени 
потреби, во распоредната група 06-2 Општествено-поли-
тички организации износот: „2.716,500.000" се заменува со 
износот: „4.248,200.000", а во ставката Вкупно основна на-
мена 06, износот: „26.111,300.000" се заменува со износот: 
„27.643,000.000"; 

5) во Основна намена 07. Средства за резервите на фе-
дерацијата, во распоредната група 07-2 Тековна буџетска 
резерва износот: „859,900.000" се заменува со износот: 
„1.659,900.000", а во ставката Вкупно основна намена 07 
износот: „1.109,900.000" се заменува со износот: 
„1.909,900.000"; 

6) во Основна намена 08. Орочени и издвоени сред-
ства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, 
во распоредната група 08-4 Обврски по кредити износот: 
„7.975,000.000" се заменува со износот: „13.128,000.000", во 
распоредната подгрупа 08-4-2 Долгорочни обврски од по-
ранешните години износот: „7.975,000.000" се заменува со 
износот: „13.128,000.000", а во ставката Вкупно основна 
намена 08, износот: „7.975,000.000" се заменува со изно-
сот: „13.128,000.000"; 

7) во ставката Вкупно распоредени приходи на Под-
билансот на средствата за финансирање на другите фун-

кции и обврски на федерацијата, како и за резерви на феде-
рацијата во 1986 година, износот: „338.418,400.000" се за-
менува со износот: „410.127,574.000". 

Член 3 
Во член 4 износот: „764.972,000.000" се заменува со 

износот: „968.864,026.000". 
1) во Раздел 1. Сојузен секретаријат за народна од-

брана, Основна намена 02. Народна одбрана и општестве-
на самозаштита, во позицијата 1 02-1-1 Средства за Југо-
словенската народна армија во тековната година износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: „968.864,026.000", 
во ставката Вкупно основна намена 02 износот: 
„764.972,000.000" се заменува со износот: „968.864,026.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 1. износот: „764.972.000.000" 
се заменува со износот: „968.864,026.000". 

Член 4 
Во член 5 износот: „338.418,400.000" се заменува со 

износот: „410.127,574.000"; 
1) во Раздел 1. Претседателство на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија, Глава 1. Претседа-
телство, Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 12 Трошоци за изработка 
на ордени и одликувања износот: „36.000.000" се заменува 
со износот: „51,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01, износот: „372,075.000" се заменува со износот: 
„387,075.000", во ставката Вкупно Глава 1, износот: 
„372,075.000" се заменува со износот: „387,075.000", а во 
ставката Вкупно раздел 1 (позиции од 1 до 27), износот: 
„763.864.000" се заменува со износот: „778,864.000"; 

2) во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 29 Средства за материјални трошоци износот: 
„17,080.000" се заменува со износот: „27,080.000", во пози-
цијата 32 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци 
износот: „44,492.000" се заменува со износот: „57,492.000", 
во позицијата 35 Трошоци за работа на делегатите и на со-
браниските тела, износот: „140,000.000" се заменува со из-
носот: „176,000.000", во позицијата 37 Претплата на 
службени весници, билтени и списанија, износот: 
„5,600.000" се заменува со износот: „6,800.000", во позици-
јата 38 Издавање на стенографските белешки, износот: 
„6,916.000" се заменува со износот: „10,916.000", во пози-
цијата 39 Изработка на публикации на Собранието на 
СФРЈ, информации, билтени и други собраниски матери-
јали, износот: „10,920.000" се заменува со износот: 
„12,920.000", во позицијата 40 Трошоци за парламентарни 
делегации износот: „39,643.000" се заменува со износот: 
„50.843.000", во позицијата 41 Трошоци за репрезентација 
износот: „1.937.000" се заменува со износот: „2,937.000", во 
позицијата 43 Услуги извршени од други износот: 
„6,300.000" се заменува со износот: „8,300.000", а во пози-
цијата 51 Уредување и наместување на становите за 
службени потреби, износот: „3,520.000" се заменува со из-
носот: „6,020.000", во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот: „2.117,825.000" се заменува со износот: 
„2.200,725.000", а во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 28 
до 52), износот: „2,117,825.000" се заменува со износот: 
„2.200,725.000; 

3) во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. Соју-
зен извршен совет Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 64 Средства за ма-
теријални трошоци, износот: „65,283.000" се заменува со 
износот: „80,283.000", во позицијата бб Надомест за одво-
ен живот од семејството износот: „4,560.000" се заменува 
со износот: „6,860.000", во позицијата 69 Патни трошоци 
во странство износот: „153,400.000" се заменува со изно-
сот: „163,400.000", во позицијата 72 Трошоци за репрезен-
тација износот: „9,800.000" се заменува со износот: 
„12,800.000", во позицијата 74 Трошоци за работа на Со-
јузниот правен совет износот: „1,510.000" се заменува со 
износот: „2,510.000", во ставката Вкупно основна намена 
01, износот: „1.040.579.000" се заменува со износот: 
„1,071.879.000", а во ставката Вкупно Глава 1 износот: 
„1.040,579.000" се заменува со износот: „1,071.879.000". 

Во Глава 2. Служба за персонални работи, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на урпавата, во 
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позицијата 91 Средства за материјални трошоци износот: 
„840.000*' се заменува со износот: „1,240.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „82,332.000" се замену-
ва со износот: „82,732.000", а во ставката Вкупно Глава 2 
износот: „82.332.000" се заменува со износот: „82.732.000". 

Во Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки, Основна намена 01. Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 94 Сред-
ства за материјални трошоци износот: „850.000" се заме-
нува со износот: „1,350.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01 износот: „133,001.000" се заменува со износот: 
„133,501.000", а во ставката Вкупно Глава 3 износот: 
„133,001.000" се заменува со износот: „133,501.000". 

Во Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито", 
Основна намена 01. Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 98 Средства за материјални трошо-
ци износот: „70,000.000" се заменува со износот: 
„87,000.000", во позицијата 101 Трошоци за изложбена деј-
ност, износот: „7,100.000" се заменува со износот: 
„8,100.000", во позицијата 102 Трошоци за текушто Инвес-
тиционо одржување износот: „48,700.000" се заменува со 
износот: „73,700.000", во позицијата 103 Надомест за рабо-
та во деновите на државни празници и ненормирано ра-
ботно време износот: „500.000" се заменува со износот: 
„1.000.000", во позицијата 104 Надомест на надворешни 
соработници износот: „1,000.000" се заменува со износот: 
„1,500.000", во позицијата 108 Трошоци за научниот собир 
„Тито и неврзаните", износот: „10,000.000" се заменува со 
износот: „20.000.000", во позицијата 110 Трошоци за изда-
вачка дејност износот: „11,050.000" се заменува со изно-
сот: „13,050.000", во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот: „401,607.000" се заменува со износот: 
„457,607.000", во ставката Вкупно Глава 4 износот: 
„401,607.000" се заменува со износот: „457,607.000", а во 
ставката Вкупно раздел 4 (позиции од 63 до 110) износот: 
„1.657,519.000" се заменува со износот: „1.745.719.000"; 

4) во Раздел 5. Уставен суд на Југославија, Основна 
намена 01. Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 112 Средства за материјални трошоци изно-
сот: „6.400.000" се заменува со износот: „8,400.000", во по-
зицијата 117 Патни трошоци во странство, износот: 
„1.000.000" се заменува со износот: „1,400.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „125,306.000", се заме-
нува со износот: „127,706.000", а во ставката Вкупно раз-
дел 5 (позиции 111 до 121) износот: „125,306.000" се заме-
нува со износот: „127,706.000"; 

5) во Раздел 6. Сојузен суд, Основна намена 01. 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 123 Средства за материјални трошоци, износот: 
„9,500.000" се заменува со износот: „11,000.000", во ставка-
та Вкупно основна намена 01 износот: „119,879.000" се за-
менува со износот: „121,379.000", а во ставката Вкупно 
раздел 6 (позиции 122 до 137) износот: „119,879.000" се за-
менува со износот: „121,379.000"; 

6) во Раздел 7. Сојузно јавно обвинителство, Основ-
на намена 01. Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 139 Средства за материјални трошоци, из-
носот: „2.340.000" се заменува со износот: „2,840.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „58,284.000" 
се заменува со износот: „58,784.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 7 (позиции 138 до 149) износот: „58,284.000" се за-
менува со износот: „58,784.000"; 

7) во Раздел 8. Сојузно јавно правобранителство, Ос-
новна намена 01. Средства за работа на органите на упра-
вата во позицијата 151 Средства за материјални трошоци, 
износот: „1,600.000" се заменува со износот: „2,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „31,744.000", 
се заменува со износот: „32,144.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 8 (позиции 150 до 159) износот: „31,744.000" се за-
менува со износот: „32,144.000"; 

8) во Раздел 9. Сојузен општествен правобранител 
на самоуправувањето, Основна намена 01. Средства за ра-
бота на органите н^ управата, во позицијата 161 Средства 
за материјални трошоци износот: „1,770.000" се заменува 
со износот: „2,270.000", во ставката Вкупно основна наме-
на 01 износот: „29.078.000" се заменува со износот: 
„29,578.000", а во ставката Вкупно раздел 9 (позиции 160 
до 168) износот: „29,078.000" се заменува со износот: 
„29,578.000"; 

9) во Раздел 11 Сојузен секретаријат за надворешни 
работи, Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 176 Средства за материјал-
ни трошоци, износот: „300,000.000" се заменува со изно-
сот: „460,000.000, во позицијата 181 Трошоци за делега-
ции, износот: „47,040.000" се заменува со износот: 
„97.040.000", во позицијата 184 Трошоци за учество на до-
машна делегација на Конференцијата за европската без-
бедност и соработка износот: „12,000.000" се заменува со 
износот: „37.000.000", во позицијата 192 Средства за рабо-
та на дипломатските и конзуларните претставништва во 
странство износот: „15.386,950.000" се заменува со изно-
сот: „17.186,950.000", во позицијата 193 Замена на патни 
исправи на југословенски граѓани во странство износот: 
„36,600.000" се заменува со износот: „77,600.000", во пози-
цијата 199 Учество на СФРЈ во финансирањето на миров-
ните сили на ООН на Блискиот Исток износот: 
„55,300.000" се заменува со износот: „84,000.000", во пози-
цијата 200 Средства за нучноистражувачка работа, изно-
сот: „180,000.000" се заменува со износот: „250,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„18.482,583.000" се заменува со износот: „20,657,283.000"; а 
во ставката Вкупно раздел 11 (позиции 175 до 200) изно-
сот: „18,482,583.000" се заменува со износот: 
„20,657,283.000"; 

10) во Раздел 12. Сојузен секретаријат за внатрешни 
работи, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Сред-
ства за работа на органите на управата, во позицијата 202 
Средства за материјални трошоци износот: „450,000.000" 
се заменува со износот: „650,000.000", во позицијата 204 за 
определени потреби износот: „900,000.000" се заменува со 
износот: „1.350,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „5.092,856.000" се заменува со износот: 
„5.742,856.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот: 
„5.092,856.000" се заменува со износот: „5.742.856.000". 

Во Глава 2. Институт за безбедност, Основна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 217 Средства за материјални трошоци, износот: 
„180.000.000" се заменува со износот: „250,000.000", во по-
зицијата 219 За определени потреби, износот: 
„298,600.000" се заменува со износот: „598,600.000" во по-
зицијата 222 Трошоци за одржување на зградите износот: 
„20,000.000" се заменува со износот: „55,000.000", во пози-
цијата 229 Средства за трошоци на Институтот за безбед-
ност во врска со давањето услуги на службите за безбед-
ност во земјата и на трети лица во земјата и во странство 
износот: „100,000.000" се заменува со износот: 
„135,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „1.122,549.000" се заменува со износот: 
„1.562,549.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„1.122,549.000" се заменува со износот: „1.562,549.000", а 
во ставката Вкупно раздел 12 (позиции 201 до 229) изно-
сот: „6.215,405.000" се заменува со износот: 
„7.305,405.000"; 

11) во Раздел 13. Сојузен секретаријат за финансии, 
Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01 Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 237 Слободна 
зона кај Сежана, износот: „11,400.000" со заменува со из-
носот: „15,600.000", во позицијата 239 Членарини на меѓу-
народни организации износот: „3.573,590.000" се заменува 
со износот: „4.841,790.000", во позицијата 242 Средства за 
усогласување на личните доходи во органите на федераци-
јата износот: „7.789,982.000" се заменува со износот: 
„25.475,482.000", во позицијата 244 Надомест и провизија 
на Службата на општественото книговодство износот: 
„17,300.000" се заменува со износот: „53.300,000", а во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„13.265,165.000" се заменува со износот: „32,259,065.000". 

Во Основната намена 04. Трансферни средства на 
други општествено-политички заедници, во позицијата 
247 Дополнителни средства на Социјалистичка Република 
Црна Гора износот: „1.968,100.000" се заменува со изно-
сот: „2.863.644.000", во позицијата 248 Дополнителни 
средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
износот: „39.949,500.000" се заменува со износот: 
„49.779,530.000", се додава нова позиција и тоа: „248а Мо-
дернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на 
САП Косово, износ: 1.050.000.000", а во ставката Вкупно 
основна намена 04 износот: „41.917,600.000" се заменува со 
износот: „53.693,174.000". 
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Во Основната намена 05. Обврски во финансирањето 
на општествените дејности, во позицијата 251 Средства за 
валоризација на воените пензии, износот: „11.873,000.000" 
се заменува со износот: „31.563,000.000",а во ставката 
Вкупно основна намена 05 износот: „74.224,200.000" се за-
менува со износот: „93.914,200.000". 

Во Основната намена 07. Средства за резервите на 
федерацијата, во позицијата 258 Текушта буџетска резерва 
износот: „859,900.000 се заменува со износот: 
„1.659,900.000", а во ставката Вкупно основна намена 07 
износот: „1.109,900.000" се заменува со износот: 
„1.909,900.000". 

Во Основната намена 08. Орочени, издвоени сред-
ства, обврски и друр! потреби од интерес за федерацијата 
во позицијата 261 Средства за покритие на курсните раз-
лики од поранешните години износот: „1.654,600.000" се 
завенува со износот: „1.904.600.000", потоа се додаваат но-
ви позиции: 269а Обврски спрема Народната банка на Ју-
гославија, износ: „3.103,000.000", 2696 Средства за развој и 
модернизација на ОЗТ со посебна намена, износ: 
„1.800,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 08 
износот: „7.975,000.000" се заменува со износот: 
„13.128,000.000". 

Во ставката Вкупно Глава 1 износот: 
„161.886,665.000" се заменува со износот: „218.299,139.000". 

Во Глава 2. Сојузен девизен инспекторат, Основна на-
мена 01 Средства за работа на органите на упрдвата, во 
позицијата 271 Средства за материјални трошоци изно-
сот: „14,364.000" се заменува со износот: „21,364.000", во 
позицијата 273 Патни трошоци на девизни инспектори во 
земјата износот: „7.274.000" се заменува со износот: 
„11,274.000", во позицијата 274 Закупи и одржување на де-
ловните простории износот: „7,315.000" се заменува со из-
носот: „9.315.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „326.697.000" се заменува со износот: 
„339,697.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот: 
„326,697.000" се заменува со износот: „339,697.000, а во 
ставката Вкупно Раздел 13 (позиции 230 до 278) износот 
„162.213,362.000" се заменува со износот: 
„218.638,836.000"; 

12) во Раздел 14. Сојузен секретаријат за надворешна 
трговија, основна намена ОГ Средства за работа на орга-
ните на управата, во позицијата 280 Средства за матери-
јални трошоци, износот: „14,250.000" се заменува со изно-
сот: „21,250.000", во позицијата 282 Надомест за одвоен 
живот од семејството износот: „784.000" се заменува со из-
носот: „1,184,000", во позицијата 284 Трошоци на стран-
ски и домашни делегации износот: „9,000.000" се заменува 
со износот: „14,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „254,779.000" се заменува со износот 
„267,179.000", а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 279 
до 289) износот: „254.779.000" се заменува со износот: 
„267,179.000"; 

13) во Раздел 15. Сојузен секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи, Глава 1. Секретаријат, Основна на-
мена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 291 средства за материјални трошоци изно-
сот: „9.000.000 се заменува со износот: „10,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „166,235.000" 
се заменува со износот: „167,235.000", а во ставката Вкуп-
но Глава 1 износот: „166,235.000" се заменува со износот: 
„167,235.000". 

Во Глава 2 Сојузен пазарен инспекторат, Основна на-
мена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 302 Средства за материјални трошоци изно-
сот: „5,600.000" се заменува со износот: 8,600.000", во по-
зицијата 303 Надомест за продолжена работа и работа во 
деновите на државни празници износот: „420.000" се заме-
нува со износот: „920.000", во позицијата 312 Патни тро-
шоци на пазарните инспектори во земјата износот: 
„12,000.000" се заменува со износот: „13,500.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „184,848.000" се 
заменува со износот: „189,848.000", а во ставката Вкупно 
Глава 2 износот: „184,848.000" се заменува со износот: 
„189,848.000". 

Во Глава 3 Сојузна дирекција за стоковни резерви, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата во позицијата 317 Средства за материјални трошо-
ци износот: „20,500.000" се заменува со износот: 
„29,500.000", во позицијата 319 Патни трошоци во земјата 
и во странство износот: „5,366.000" се заменува со изно-

сот: „6,366.000", во позицијата 321 Трошоци за одржување 
на инвентарот и набавка на опрема износот: „1,600.000" се 
заменува со износот: „6,200.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01 износот: „217,843.000" се заменува со из-
носот: „232,443.000", а во ставката Вкупно Глава 3 изно-
сот: „217,843.000" се заменува со износот: „232,443.000". 

Во Глава 4 Сојузен завод за цени, Основна намена 01 
Средства за робота на органите на управата, во позиција-
та. 326 Средства за материјални трошоци износот: 
„3,500.000" се заменува со износот: „4,500.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01 износот: „63,261.000" се замену-
ва со износот: „64,261.000", во ставката Вкупна Глава 4 из-
носот: „63,261.000" се заменува со износот: „64,261.000", а 
во ставката Вкупно раздел 15 (позиции 290 до 334) изно-
сот: „632,187.000" се заменува со износот: „653,787.000"; 

14) во Раздел 16. Сојузен секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа, Глава I. Секрета-
ријат, Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 336 Средства за материјални 
трошоци, износот: „2.900.000" се заменува со износот: 
„3,900.000", во позицијата 339 Трошоци за екстрадиција 
износот: „3,500.000" се заменува со износот: „5,500.000", во 
позицијата 345 За определени потреби износот: 
„142,768.000" се заменува со износот: „262,768.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: „234,977.000" 
се заменува со износот: „357,977.000", а во ставката Вкуп-
но глава 1 износот: „234,977.000 се заменува со износот: 
„357.977.000". 

Во Глава 3. Завод за информатика на сојузните орга-
ни, Основна намена 01 Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 357 Средства за материјални тро-
шоци износот: „6,750.000" се заменува со износот: 
„9.750.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „95.861.000" се заменува со износот: „98,861.000", а во 
ставката Вкупно Глава 3 износот: „95.861.000" се заменува 
со износот: „98,861.000". 

Во Глава 4. Финансирање на програмите за работа на 
сојузните институции и организации, Основна намена 01 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 365 Средства за извршување на програмата за работа 
на Институтот за споредбено право износот: „12,000.000" 
се заменува со износот: „14,300.000", во позицијата 366 
Надо\*ест на здравствените установи за давање услуги на 
работници во сојузните органи износот: „3,000.000" се за-
менува со износот: „4,500.000", во позицијата 367 Сред-
ства за извршување на програмата за работа на Музејот 
на револуцијата на народите и народностите на Југосла-
вија износот: „55,000.000" се заменува со износот: 
„70,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „89.030.000" се заменува со износот: „107,830.000", во 
ставката Вкупно Глава 4 износот: „89,030.000" се заменува 
со износот: „107,830.000", а во ставката Вкупно Раздел 16 
(позиции 335 до 371) износот: „443,752.000" се заменува со 
износот: „588,552.000"; 

15) во Раздел 17. Сојузен Секретаријат за информа-
ции, Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 384 Издавачка дејност, актуел-
ни пишувани информации, откуп на изданија за Југосла-
вија на странски јазици, информативно-документарни 
филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, опе-
ративен фонд при Секретаријатот и трошоци за тран-
спорт на информативно-пропаганден материјал износот: 
„63,820.000" се заменува со износот: „72.820.000", во пози-
цијата 385 Откуп на периодични публикации наменети за 
странство износот: „155,120.000" се заменува со износот: 
„205,120.000" во позицијата 386 Радио-програма за стран-
ство износот: „396,20(Х.000" се заменува со износот: 
„646,200.000", во позицијата 388 Новинско-агенциски услу-
ги, износот: „1.008,770.000" се заменува со износот: 
„1.708,770.000", во позицијата 389 Трошоци за изработка 
на „Филмски новости" износот: „70,000.000" се заменува 
со износот: „130,000.000", во позицијата 394 Општонарод-
на одбрана и општествена самозаштита во системот на 
јавното информирање, износот: „30,940.000" се заменува 
со износот: „80,940.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „2.056,613.000" се заменува со износот: 
„3.365,613.000", а во ставката вкупно раздел 17 (позиции 
372 до 394) износот: „2.056,613.000" се заменува со изно-
сот: „3.175,613.000"; 
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16) во Раздел 19. Сојузен комитет за земјоделство, Ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 408 Средства за материјални трошо-
ци. износот: „8,000.000" се заменува со износот: 
„11,500.000", во позицијата 409 Средства за материјални 
трошоци на граничните станици износот: „30,800.000" се 
заменува со износот: „32,300.000", во позицијата 440 Тро-
шоци за одржување и користење на авиони за гаснење на 
шумски пожари, износот: „779,000.000" се заменува со из-
носот: „920,700.000", во ставката Вкупно основна намена 
01 износот: „1.277,044.000" се заменува со износот: 
„1.423,744.000", а во ставката Вкупно раздел 19 (позиции 
407 до 445) износот: „1.277,044.000" се заменува со изно-
сот: „1.423,744.000"; 

17) во Раздел 20. Сојузен комитет за сообраќај и вр-
ски, Глава 1. Комитет, Основна намена 01 Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 447 Средства 
за материјални трошоци износот: „14,225.000" се заменува 
со износот: „18,225.000", во позицијата 450 Трошоци за ме-
ѓународна соработка, износот: „1,200,000" се заменува со 
износот: „2,200.000", во позицијата 451 Патни трошоци во 
странство износот: „9,880.000" се заменува со износот: 
„11,880.000", во позицијата 456 Надомест за одвоен живот 
од семејството, износот: „1,000.000" се заменува со изно-
сот: „1,800.000", во позицијата 464 За безбедност на пло-
видбата во поморскиот сообраќај износот: „240,000.000" се 
заменува со износот: „340,000.000", во позицијата 465 За 
безбедност на пловидбата во речниот сообраќај износот: 
„400,000.000" се заменува со износот: „540,000.000", во по-
зицијата 467 Средства за работа на Геомагнетскиот инсти-
тут врз работите од интерес за федерацијата износот: 
„90,000.000" се заменува со износот: „116,000.000", а во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„1.445,820.000" се заменува со износот: „1.719,620.000". 

Во Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 470 Средства за материјални трошо-
ци износот: „17,500.000" се заменува со износот: 
„24,500.000", во позицијата 471 Трошоци за погон, изно-
сот: „789,000.000" се заменува со износот: „1.139,000.000", 
во позицијата 474 Надомест за работа ноќе и во деновите 
на државни празници и продолжена работа износот: 
„80,851.000" се заменува со износот: „140,851.000", во пози-
цијата 476 Трошоци за користење на возила износот: 
„35,000.000" се заменува со износот: „55,000.000", во пози-
цијата 477 Трошоци за осигурување износот: „30,000.000" 
се заменува со износот: „33,000.000", во позицијата 478 
Патни трошоци во земјата, износот: „60,000.000" се заме-
нува со износот: „80,000.000", во позицијата 482 Патни 
трошоци во странство, износот: „8,000.000" се заменува со 
износот: „11,000.000" во позицијата 483 Набавка на сред-
ства за заштита при работата износот: „7,000.000" се заме-
нува со износот: „11,000.000", во позицијата 484 Дополне-
ние на инвентарот износот: „6,000.000" се заемнува со из-
носот: „11,000.000", во позицијата 485 Поштенско-телег-
рафски и телефонски трошоци износот: „147,000.000" се 
заменува со износот: „197,000.000", во позицијата 486 Чу-
вање и обезбедување на имотот износот: „18,510.000" се за-
менува со износот: „27,510.000" во позицијата 487 Лекар-
ски прегледи на контролори, летачи, техничари и возачи 
износот: „10,000.000" се заменува со износот: „19,000.000", 
во позицијата 490 Трошоци што се плаќаат според воени-
те прописи износот: „8,000.000", се заменува со износот: 
„14,000.000", во позицијата 491 Школување на кадри, изно-
сот: „20,000.000" се заменува со износот „60,000.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„3.490,855.000" се заменува со износот: „4.081,855.000", а 
во ставката Вкупно Глава 2 износот: „3.490,855.000" се за-
менува со износот: „4.076,855.000". 

Во Глава 3. Сојузна управа за радиоврски, Основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, бо 
позицијата 495 Средства за материјални трошоци изно-
сот: „2,800.000" се заменува со износот: „3,800.000", во по-
зицијата 498 Осигурување на имот, износот: „5,500.000" се 
заменува со износот: „8,500.000", во позицијата 501 Патни 
трошоци во земјата износот: „2,500.000" се заменува со из-
носот: „4,200.000", во позицијата 502 Патни трошоци во 
странство износот: „3,467.000" се заменува со износот: 
„4,267.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „153,721.000" се заменува со износот: „160,221.000", а 

во ставката Вкупно Глава 3 износот: „153,721.000" се заме-
нува со износот: „160,221.000". 

Во Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат, Ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 516 Трошоци за коистење на авиони и 
автомобили, износот: „8,000.000" се заменува со износот: 
„14,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „109,709.000" се заменува со износот: „115,709.000", во 
ставката Вкупно Глава 4 износот: „109,709.000" се замену-
ва со износот: „115,709.000" а во ставката Вкупно Раздел 
20 (позиции 446 до 529) износот: „5.200,105.000" се замену-
ва со износот: „6.072,405.000"; 

18) во Раздел 21. Сојузен комитет за труд, здраство и 
социјална заштита, Глава 1. Комитет, Основна намена 01 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 551 Определени работи од областа на здравствената за-
штита од непосреден интерес за остварувањето на фун-
кцијата на федератијата што ќе се договори со Сојузниот 
завод за здравствена заштита износот: „38,000.000" се за-
менува со износот: „58,000.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 01 износот: „385,455.000" се заменува со изно-
сот: „405,455.000", во ставката Вкупно Глава 1 износот: 
„385,455.000" се заменува со износот: „405,455.000" а во 
ставката Вкупно Раздел 21 (позиции 530 до 575), износот: 
„479,487.000" се заменува со износот: „499,487.000"; 

19) во Раздел 22. Сојузен комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди, Основна намена 05 Обврски во 
финансирањето на општествените дејности, во позицијата 
584 Средства за инвалидски примања на воените инвали-
ди износот: „28.717,500.000" се заменува со износот: 
„35.617,000.000", во ставката Вкупно основна намена 05 из-
носот: „115.451,400.000" се заменува со износот: 
„122.350,900.000", а во ставката Вкупен раздел 22 (позиции 
576 до 590) износот: „115.521,839.000" се заменува со изно-
сот: „122.421,339.000"; 

20) во Раздел 24. Сојузна управа за царини, Основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 598 Средства за материјални трошоци, изно-
сот: „1.221,000.00>0" се заменува со износот: 
„1.571,000.000", во позицијата 602 Набавка на службена об-
лека и обувки износот: „146,000.000" се заменува со изно-
сот: „196,000.000", во позицијата 605 Награди за откирва-
ње на царински прекршоци износот: „5,318.000" се замену-
ва со износот: „9,318.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „7.907,878.000" се заменува со износот: 
„8.311,878.000", а во ставката Вкупно раздел 24 (позиции 
597 до 607) износот: „7.907.878,000" се заменува со изно-
сот: „8.311,878.000"; 

21) во Раздел 25. Сојузен завод за општествено плани-
рање, Основна намена 01 Средства за работа на органите 
на управата, во позиција 609 Средства за материјални тро-
шоци износот: „14,000.000" се заменува со износот: 
„20,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 износ: 
„224,704.000" се заменува со износот: „230,704.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 25 (позиции 608 до 618) износот: 
„224,704.000" се заменува со износот: „^0,704.000"; 

22) во Раздел 28. Сојузен хидрометеоролошки завод 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 653 Средства за материјални трошо-
ци износот: „41,000.000" се заменува со износот: 
„61,000.000", во позиција 656 Трошоци на телекомуникаци-
они врски износот: „35,100.000" се заменува со износот: 
„70,2(Х).000", во позицијата 660 печатење на Годишник на 
атлас на климата и други стручни публикации, износот: 
„6,000.000" се заменува со износот: „11,000.000", во пози-
цијата 662 Одржување на зградите и инвентарот износот: 
„14,000.000" се заменува со износот: „29,000.000", во пози-
цијата 663 Патни трошоци во земјата износот: „2,500.000" 
се заменува со износот: „4,500.000", во позицијата 666 За-
купи за деловни простории износот: „15,000.000" се заме-
нува со износот: „23,000.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01 износот: „629,015.000" се заменува со износот: 
„714,115.000", а во ставката Вкупно Раздел 28 (позиции 652 
до 669) износот: „629,015.000" се заменува со износот: 
„714,115.000"; 

23) во Раздел 29. Сојузен завод за стандардизација, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 682 Поштенско-телеграфски и теле-
фонски трошоци износот: „4,435.000" се заменува со изно-
сот: „8,435.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
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носот: „322,349.000" се заменува со износот: „326,349.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции 670 до 683) изно-
сот: „322,349.000" се заменува со износот: „326,349.000"; 

24) во Раздел 31. Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали, Основна намена 01 Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 704 Средства за материјал-
ни трошоци износот: „34,190.000" се заменува со износот: 
„50,190.000", во позицијата 705 Закупи износот: „2,377.000" 
се заменува со износот: „3,877.000", во позицијата 706 На-
бавка на жигови и ситен инвентар износот: „10,000.000" се 
заменува со износот: „12,000.000", во позицијата 707 Тро-
шоци за унапредување на службата износот: „800.000" се 
заменува со износот: „1,600.000", во позицијата 708 Патни 
трошоци во земјата, износот: „50,000.000" се заменува со 
износот: „70,000.000", во позицијата 709 Патни трошоци 
во странство, износот: „1,200.000" се заменува со износот: 
„5,700.000", во позицијата 711 Трошоци за издавање на 
публикации износот: „2,000.000" се заменува со износот: 
„3,000.000", во позицијата 712 Трошоци за текушто 
одржување на зградите износот: „36,000.000" се заменува 
со износот: „46,000.000", во позицијата 713 Трошоци за те-
лекомуникациони врски износот: „1,000.000 се заменува 
со износот: „1,500.000", во позицијата 716 Трошоци за те-
кушто одржување и сервисирање на лабораториска опре-
ма и инвентар износот: „11,000.000" се заменува со изно-
сот: „15,000.000", во позицијата 718 Трошоци за одржува-
ње на товарни возила износот: „10,000.000" се заменува со 
износот: „13,000.000", во позицијата 722 Механографска 
обработка на податоци, износот: „1,000.000" се заменува 
со износот: „1,200.000", во позицијата 723 Трошоци за пре-
ведување на јазиците на народите и народностите на Југо-
славија, на странски јазици ц од странски јазици износот: 
„500.000" се заменува со износот: „600.000", во позицијата 
724 Трошоци за печатење на 'обрасци врзани за остварува-
ње на приходите износот: „10,000.000" се заменува со из-
носот: „11,000.000", во позицијата 725 Трошоци за инфор-
мативна дејност износот: „260.000" се заменува со изно-
сот: „460.000", во позицијата 726 Набавка на резервни де-
лови и технички материјал, износот: „7,000.000" се замену-
ва со износот: „10,500.000", во позицијата 729 Средства за 
работа на Југословенскиот центар за техничка и научна 
документација износот: „1,000.000" се заменува со изно-
сот: „1,300.000", во ставката Вкупно основна намена 01 из-
носот: „655,532.000" се заменува со износот: „724,132.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 31 (позиции 703 до 731) изно-
сот: „655,532.000" се заменува со износот: „724,132.000"; 

25) во Раздел 33. Архив на Југославија, Основна наме-
на 01 Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 750 Трошоци за издавачка дејност износот: 
„3,058.000", се заменува со износот: „5,058.000", во ставка-
та Вкупно основна намена 01 износот: „112,288.000" се за-
менува со износот: „114,288.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 33 (позиции 743 до 750) износот: „112,288.000" се за-
менува со износот: „114,288.000"; 

26) во Раздел 34. Сервис за давање услуги за потреби-
те на репрезентацијата на сојузните органи, Основна на-
мена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 752 Материјални трошоци • и трошоци за 
одржување на објектите и опремата износот: „217,059.000" 
се заменува со износот: „307,059.000", во позицијата 753 
Трошоци за експлоатација и одржување на специјален воз 
износот: „80,874.000" се заменува со износот: 
„123,374.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „850,274.000" се заменува со износот: „982,774.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 34 (позиции 751 до 757) изно-
сот: „850,274.000" се заменува со износот: „982,774.000"; 

27) во Раздел 36 Сервис за финансиско-материјални 
работи на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата, во' позицијата 762 Средства за матери-
јални трошоци износот: „17,000.000" се заменува со изно-
сот: „24,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „196,649.000" се заменува со износот: 
„203,649.000", а во ставката Вкупно Раздел 36 (позиции 761 
до 764) износот: „196,649.000" се заменува со износот: 
„203,649.000"; 

28) во Раздел 37. Сервис за биротехнички работи на 
сојузните органи на управата и на сојузните организации, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијатата 767 Трошоци за франкирање на 

пошта износот: „14,000.000" се заменува со износот: 
„28,000.000", во позиција 768 Резервни делови за печатар-
ски машини и репродукциони материјали износот: 
„25,200.000" се заменува со износот: „40,200.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01 износот: „380,090.000" се 
заменува со износот: „409,090.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 37 (позиции 765 до 769) износот: „380,090.000" се за-
менува со износот: „409,090.000"; 

29) во Раздел 38. Управа на деловни згради на сојуз-
ните органи, Основна намена 01 Средства за работа на ор-
ганите на управата, во позицијата 771 Средства за матери-
јални трошоци, износот: „32,480.000" се заменува со изно-
сот: „50,480.000", во позицијата 772 Трошоци за греење, 
електрична енергија, вода и други услуги износот: 
„829,300.000" се заменува со износот: „949,300.000", во по-
зицијата 773 Режиски трошоци во врска со одржувањето 
на згради и опрема, износот: „124,600.000" се заменува со 
износот: „140,600.000", во позицијата 774 Набавка на опре-
ма и реконструкции износот: „126,000.000" се заменува со 
износот: „131,000.000", во позицијата 775 Осигурување на 
згради и опрема износот: „34,300.000" се заменува со изно-
сот: „50,300.000", во позицијата 777 Противпожарна и тех-
ничка заштита на објекти износот: „126,000.000" се замену-
ва со износот: „175,000.000", во позицијата 779 Придонес 
за користење на градежното земјиште износот: 
„190,000.000" се заменува со износот: „250,500.000", во по-
зицијата 781 Трошоци за специјални телефонски врски из-
носот: „17,000.000" се заменува со износот: „18,900.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„2.245,187.000" се заменува со износот: „2.531,587.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 38 (позиции 770 до 782), изно-
сот: „2.245,187.000" се заменува со износот: 
„2.531,587.000"; 

30) во Раздел 39. Автосервис на сојузните органи, Ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 786 Набавка на резервни делови и тро-
шоци за други намени износот: „150,276.000" се заменува 
со износот: „175,276.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01 износот: „459,578.000" се заменува со износот: 
„484,578.000", а во ставката Вкупно раздел 39 (позиции 783 
до 789) износот: „459,578.000" се заменува со износот 
„484,578.000"; 

31) во Раздел 40. Служба за работи на преведување, 
Основна намена 01 Средства за работа ва органите на уп-
равата, во позицијата 791 Средства за материјални трошо-
ци износот: „16,380.000" се заменува со износот: 
„23,380.000", во позицијата 792 Надомест за надворешни 
соработници износот: „5,718.000" се заменува со износот: 
„8,718.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „287,711.000" се заменува со износот: „297,711.000", а 
во ставката Вкупно раздел 40 (позиции 790 до 798) изно-
сот: „287,711.000" се заменува со износот: „297,711.000"; 

32) во Раздел 41. Дополнителни средства на општес* 
твено-политичките и општествените организации, Основ-
на намена 06 Други општи општествени потреби, во пози-
цијата 804 Финансирање на Програмата за работа на Со-
јузната конференција, износот: „462,213.000" се заменува 
со износот: „560,213.000", во позицијата 805 Дотација на 
весникот „Борба" износот: „498,000.000" се заменува со из-
носот: „618,000.000", во позицијата 806 за списанието „Ју-
гословенски преглед" - српскохрватско издание, износот: 
„12,680.000" се заменува со износот: „22,680.000", во пози-
цијата 807 за списанието „Меѓународна политика" -
српскохрватско издание, износот: „10,140.000" се заменува 
со износот: „14,140.000", во позицијата 809 Финансирале 
на програмата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за 
заштита и унапредување на човековата средина износот: 
„12,000.000" се заменува со износот: „14,000.000", во пози-
ција 810 Конференција за развој на месните заедници на 
Југославија, износот: „9,750.000" се заменува со износот: 
„12,750.000". 

По позицијата 810 се додава нова позиција 81 Оа која 
гласи: „810а 06-2 Дотација на Југословенскиот центар за 
теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кар-
дељ" 20,000.000". 

По позицијата 81 Оа се додава нова позиција 8106 која 
гласи: „8106 06-2 Средства за изработка на спомен под-
рачјето „Сремски фронт" 15,000.000", во позицијата 811 
Финансирање на Програмата за работа на Конференција-
та, износот: „308,300.000" се заменува со износот: 
„408,300.000", во позицијата 812 Прослава на Денот на 
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младоста износот: „63,565.000" се заменува со износот: 
„74,065.000", во позицијата 813 Финансирање на меѓуна-
родните активности на колективните членови на ССМЈ, 
износот: „4,368.000" се заменува со износот: „6,868.000", во 
позицијата 814 за весникот „Младост" износот: 
„63,840.000" се заменува со износот: „98,840.000", во пози-
цијата 816 За младинскиот фестивал на трудот износот: 
„4,032.000" се заменува со износот: „6,032.000", во позици-
јата 817 Други активности износот: „39,200.000" се замену-
ва со износот: „42,900.000", во позицијата 818 ХИ конгрес 
на ССМЈ износот: „100,480.000" се заменува со износот: 
„115,480.000", во позицијата 820 Меѓународен семинар на 
младината и студентите „Кумровец 86" износот: 
„16,000.000" се заменува со износот: „26,000.000", во пози-
цијата 822 За листот „4 јули" износот: „57,600.000" се заме-
нува со износот: „82,600.000", во позицијата 832 Финанси-
рање на програмата за работа на Сојузот износот: 
„42,390.000" се заменува со износот: „47,890.000", во пози-
цијата 833 Трошоци за меѓународни активности на под-
рачјето на физичката култура на Југославија, износот: 
„460,000.000" се заменува со износот: „640,000.000". 

По позицијата 835 се додава нова позиција 83 5а која 
гласи: „835а 06-2 Средства за Универзијадата во Загреб 
$70,500.000". 

Во ставката Вкупно раздел 41 (позиции 799 до 837, из-
носот: „2.716,500.000" се заменува со износот: 
„4.248,200.000". 

Член 5 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

874. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ 
НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1986 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за ут-

врдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на 
федерацијата за 1986 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 29 октомври 1986 година. 

П бр. 636 
29 октомври 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 УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85) во член 1 износот: 
„1,103.390,400.000" се заменува со износот: 
„1,378.991,600.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „663.730,000.000" се заменува со 

износот: „845.751,100.000". 

Член 3 
Во член 3 износот: „439.660,400.000" се заменува со 

износот: „533.240,500.000". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

875. 
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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ ДОДАТНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИ-
ТЕ РАБОТИ ОД РАМКИТЕ НА ПРАВАТА И ДОЛ-
ЖНОСТИТЕ НА ПОКРАИНАТА ШТО ЈА ВРШАТ ПО-
КРАИНСКИТЕ ОРГАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВ-
ТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за обезбедување додатни сред-

ства за финансирање на дел од Програмата за развој и мо-
дернизација на Службата за вршење на внатрешните рабо-
ти од рамките на правата и должностите на Покраината 
што ја вршат покраинските органи на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 29 октомври 
1986 година. 

П бр. 637 
29 октомври 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОДАТНИ СРЕДСТВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД РАМКИТЕ НА ПРАВА-
ТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ПОКРАИНАТА ШТО ЈА 
ВРШАТ ПОКРАИНСКИТЕ ОРГАНИ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА КОСОВО ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат додатни средства за 

финансирање на дел од Програмата за развој и модерни-
зација на Службата за вршење на внатрешните работи од 
рамките на правата и должностите на Покраината што ја 
вршат покраинските органи на Социјалистичка-Автоном-
на Покраина Косово од 1986 до 1990 година, во вкупен из-
нос од 5.250 милиони динари. 
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Член 2 
Средства од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, без обврска за 
враќање, и тоа: 

1) во Буџетот на 
за 1986 година 

2) во Буџетот на 
за 1987 година 

3) во Буџетот на 
за 1988 година 

4) во Буџетот на 
за 1989 година 

5) во Буџетот на 
за 1990 година 

федерацијата 

федерацијата 

федерацијата 

федерацијата 

федерацијата 

Член 3 

- динари -

1.050 милиони 

1.050 милиони 

1.050 милиони 

1.050 милиони 

1.050 милиони. 

Средства од член 2 на овој закон ќе се обезбедат во 
буџетот на федерацијата во рамките на средствата што му 
се обезбедуваат на сојузниот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Член 4 
За користењето на средствата од член 2 на овој закон 

одлучува функционерот кој раководи со сојузиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 5 
Извештај за извршувањето на работите и за потро-

шокот на средствата за извршување на Програмата од 
член 1 на овој закон поднесува до Собранието на СФРЈ 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи до 31 март текуштата 
година за претходната година. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

876. 
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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕ НА ВЛОГОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАПИТА-

ЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА 
КОРПОРАЦИЈА (1РС) 

Се прогласува Законот за обезбедување средства на 
федерацијата за зголемување на влогот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во капиталот на 
Меѓународната финансиска корпорација (1РС), што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 29 октомври 1986 година. 

П бр. 638 
29 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

Председател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЛОГОТ НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ВО КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА (1ЕС) 

Член 1 
За зголемување на влогот на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во капиталот на Меѓународ-
ната финансиска корпорација, во буџетот на федерацијата 
ќе се обезбедат средства во динарска противвредност на 
3,439.000 САД долари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во 
буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1987 година -
282,220.000 динари, како противвредност на 687.800 САД 
долари; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1988 година -
282,220.000 динари, како противвредност на 687.800 САД 
долари; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1989 година -
282,220.000 динари, како противвредност на 687.800 САД 
долари; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1990 година -
282,220.000 динари, како противвредност на 687.800 САД 
долари; 

5) во Буџетот на федерацијата за 1991 година -
282,220.000 динари, како противвредност на 687.800 САД 
долари. 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 на овој закон ќе се уп-

латат во корист на Меѓународната финансиска корпора-
ција во конвертибилни валути. 

Член 3 
Годишниот износ на динарската вредност од член 1 

на овој закон се обезбедува во буџетот на федерацијата се-
која година според курсот на денот на уплатата на об-
врската спрема Меѓународната финансиска корпорација. 

/ Член 4 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на финансиите 
да ги презема дејствата во врска со извршувањето на овој 
закон. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

877. 
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 29 октомври 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 
1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85 и 38/86), во точка 2 став 1 процентот: 
„60%" се заменува со процентот: „82%", а процентот: 
„52%" - со процентот: „66%". 
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2. Во точка 3 став 1, на крајот на одредбата подЛ) 
точката и запирката се заменуваат со запирка и се додава 
текст кој гласи: „со тоа што да се обезбеди пласманите на 
банките за производство и подготвување на стоки и услу-
ги за извоз да претставуваат строго наменско ангажирање 
за стоките и услугите што реално ќе бидат извезени;". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 110 
29 октомври 1986 родина 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

878. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85 и 14/86) во член 6 став 6 бројот: „2.200" 
се заменува со бројот: „3.100". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „35.000" се заменува со бро-

јот: „50.000". 
Член 3 

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

Е. п. бр. 425 
16 октомври 1986 година 
Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с.р. 

879. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84 и 43/86) во соработка со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИ-

ТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво 

на цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 27/86 и 39/86) во точка 10 став 3 се менува и 
гласи: 

„Средствата од став 1 на оваа точка се користат за 
намените од тој став за финансирање на заедничката про-
грама за истражување на нафта и гас во земјата и во 
странство." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Средствата од став 1 на оваа точка ги одобрува со-

јузниот орган на упрвата надлежен за работи на енергети-
ката на организации на здружен труд што се занимаваат 
со производство односно со истражување на нафта и гас, 
сразмерно со нивните финансиски вложувања во тие ис-
тражувања во претходната година и во првото полугодие 
на тековната година, а врз основа на податоците од Оп-
штото здружение на организациите на нафтеното стопан-
ство на Југославија. До усвојувањето на заедничката про-
грама за истражување на нафта и гас во земјата и во 
странство сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на енергетиката ќе Ја одобрува исплатата на средствата 
од став 1 на оваа точка во висина од 90%." 

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

Е. п. бр. 428 
27 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, е. р. 

880. 
Врз основа на член 24 и член 65 од Законот за Народ-

ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банкц на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 26/84) во согласност со точ. 2 до 
4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 75/85, 38/86 и 51/86), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1986 ГОДИНА 
1. За да се обезбеди порастот на вкупните динарски 

пласмани на банките во 1986 година да се остварува во 
рамките утврдени со точка 2 од Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1986 година, 
основните и здружените банки ( во натамошниот текст: 
банките) се должни со својата деловна политика да обезбе-
дат порастот на нивните динарски пласмани во периодот 
од 1 ноември до 31 декември, заедно со остварениот по-
раст од 1 јануари до 31 октомври 1986 година, да се оства-
рува во рамките утврдени со оваа одлука. 

Порастот на динарските пласмани во смисла на оваа 
одлука се смета во однос на нивната книговодствена со-
стојба на ден 31 декември 1985 година, а според образецот 
КНЈ-БИФО, ако со оваа одлука не е пропишано поинаку. 

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука, банките ќе обезбедат порастот на нивните динарски 
пласмани на ден 30 ноември да изнесува најмногу до 32% 
и на ден 31 декември 1986 година најмногу до 34%. 

Под пласмани на банките од став 1 на оваа точка се 
сметаат вкупните динарски пласмани, без пласманите на-
ведени во точ. 3 до 7 на оваа одлука. 

По исклучок од став 2 на оваа точка, порастот на 
долгорочните кредити на организациите на здружен труд 
за трајни обртни средства, по основ на претворање на 
краткорочните кредиту од точка 3 на оваа одлука, во 
смисла на посебниот сојузен закон со кој се уредува пре-
творањето на дел од краткорочните кредити на банките и 
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организациите на здружен труд од примарна емисија во 
долгорочни кредити за трајни обртни средства во 1986 го-
дина, не се вклучува во порастот на пласманите на банки-
те од став 1 на оваа точка. 

Под динарски пласмани од став I на оваа точка се 
сметаат и искористените рамковни кредити што се корис-
тат по принципот на тековна сметка во согласност со член 
107 од Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83 и 16/86), и креди-
тите по тековните сметки на граѓаните. 

Под динарски пласмани од став 1 на оваа точка се 
сметаат и пласманите што банките од средствата на депо-
зитите на општествено-политичките заедници ги даваат 
во свое име и во име и за сметка на други општествено-
-правни лица (комисион) и дел од тие пласмани што на-
родните банки им ги дале на непосредни корисници. 

Заради вклучување на рамковните кредити од став 4 
на оваа точка во пропишаниот лимит од став 1 на оваа 
точка, банките во извештајниот образец за усогласување 
на обемот и динамиката на порастот на динарските плас-
мани на банките ќе ја коригираат основицата од точка 1 
став 2 на оваа одлука, така што на таа основица ќе го до-
дадат износот во висина од 50% од состојбата на искорис-
тените рамковни кредити на ден 31 декември 1985 година. 

Заради вклучување на пласманите од став 5 на оваа 
точка во пропишаниот лимит од став 1 на оваа точка, бан-
ките се должни состојбата на оние пласмани да ја пре-
книжат во билансот за функционално™ работење најдоц-
на до 31 октомври 1986 година на одделни позиции во тој 
биланс во согласност со намените за кои се дадени тие 
пласмани, со тоа што во Извештајниот образец за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на динарски-
те пласмани на банките, пласманите од точка 2 на оваа од-
лука - состојба на ден 31 декември 1985 година - според 
КНЈ - БИФ ќе ги коригираат за состојбата на пласманите 
од став 5 на оваа точка што не биле вклучени во билансот 
на банките за функционалното работење во 1985 година. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на ден 31 декември 1985 година се намалу-
ва износот на можниот пораст на пласманите од став 1 на 
оваа точка. 

3. Банките кои даваат динарски пласмани за извоз на 
стоки и услуги на конвертибидното подрачје, посебно за 
извоз што се остварува во рамките на заеднички програми 
за производство и извоз, пласманите за извоз на клирин-
ш к о г подрачје што се остварува по меѓудржавни 
аранжмани, пласманите за извоз во рамките на долгороч-
на производна кооперација (без пласманите за производ-
ство и подготвување на стоки и услуги за извоз), пласма-
ните за производство, залихи и резерви на основни земјо-
делски и прехранбени производи и пласманите за произ-
водство и залихи на вештачки ѓубрива - можат да ги дава-
ат тие пласмани во согласност со реалните потреби, врз 
основа на документацијата пропишана со Одлуката за ус-
ловите за користење на примарната емисија во 1986 годи-
на. 

4. Банките кои даваат пласмани за производство и 
подготвување на стоки и услуги за извоз можат да ги дава-
ат тие пласмани врз основа на документацијата пропиша-
на со Одлуката за условите за користење на примарната 
емисија во 1986 година, со тоа што затекнатата состојба 
на тие пласмани на ден 30 септември 1986 година не 
можат даја зголемуваат во периодот од 1 октомври до 31 
декември 1986 година. 

5. Банките кои даваат пласмани за вложувања во ос-
новни и трајни обртни средства за реализација на заеднич-
ка програма за производство и извоз на автомобили „Ју-
го-застава", можат да ги зголемат тие пласмани над про-
центот утврден во точка 2 став 1 на оваа одлука, со тоа 
што дел од порастот на тие пласмани над 80% да се вклу-
чува во порастот на пласманите од точка 2 став 1 на оваа 
одлука. 

6. Банките кои даваат пласмани за станбено-комунал-
на изградба можат да ги зголемат тие пласмани до изно-
сот на порастот на собраните средства наменети за таа из-
градба. 

Банките се должни да го вклучат остварениот пораст 
на пласманите за станбено-комунална изградба над изно-
сот од став 1 на оваа точка во пропишаниот пораст од 
точка 2 став 1 на оваа одлука. 

7. Банките кои даваат пласмани за реализација на 
проектот „Капела" можат да ги зголемат тие пласмани до 
износот предвиден со посебна одлука. 

8. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествено-правни лица, на интерните банки, на граѓан-
ски правни лица и на граѓани. 

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се 
сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, 
на Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на По-

штенската штедилница. 
9. По исклучок, во рамките на динарските пласмани 

на банките, во смисла на точ. 2 до 8 на оваа одлука, об-
врската за ограничување на порастот нема да се примену-
ва на: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволни развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотрес, пласманите од дополнителни и 
посебни средства што се користат за побрз развој на САП 
Косово, а најмногу до висината на остварениот прилив на 
средствата за тие намени во согласност со законите и дру-
гите прописи, пласманите за кредитирање на извозот на 
опрема и бродови и за изведување на инвестициони рабо-
ти во странство на кредит - до висина на средствата при-
мени во 1986 година за таа намена од Југословенската бан-
ка за меѓународната економска соработка и на кредитите 
што се даваат од средствата што меѓународни или нацио-
нални финансиски институции или одделни земји ги одоб-
руваат заради поттикнување на побрзиот развој на врабо-
теноста и вработувањето на повратниците од работа во 
странство; 

2) инвестиционите кредити на банките што ги следат 
кредитите од постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини -
во делот што се формира преку здружување на труд и 
средства на организациите на здружен труд и инвестицио-
ните кредити на банките во кои учествуваат кредитите на 
Меѓународната банка за обнова и развој и на нејзините 
афшпѓјации, Европската инвестициона банка и ЕУРОФИ-
МА, на пласманите на банките за финансирање на објекти-
те за одржување на Универзијадата 1987 година во Загреб, 
и кредитите на банките за увоз на слабови и старо железо 
наменето за преработка заради извоз; 

3) кредитите за други пласмани што се дадени врз ос-
нова на член 9 став 8 од Законот за привремени мерки за 
намирување на определени девизни побарувања 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/85); 

4) инвестиционите кредити што банките ги даваат од 
средствата на кредитите на Меѓународната банка за обно-
ва и развој и на нејзините афи лиј ацин, на Европската ин-
вестициона банка и на ЕУРОФИМА. 

10. Банките кои не ќе остварат пораст на динарските 
пласмани до износот што одговара на процентот утврден 
во точка 2 став 1 на оваа одлука можат неискористениот 
дел на тој пораст да им го отстапат на други банки. 

За отстапениот односно примениот дел на неискорис-
тениот пораст на динарските пласмани од став 1 на оваа-
точка банката е должна да ја извести надлежната народна 
банка и Народната банка на Југославија во рокот пропи-
шан за доставување на месечен извештај за усогласување-
то на обемот и динамиката на порастот на динарските 
пласмани на банките. Банката е должна кон овој извештај 
да достави фотокопии на договорите или на самоуправни-
те спогодби за меѓусебно отстапување и примање на неис-
користениот дел на порастот на динарските пласмани, 
склучени меѓу банките или меѓу здружената банка и ос-
новната банка членка на таа здружена банка. 

11. Зарди следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и доставуваат извештај за остварени-
от пораст на динарските пласмани, според книговодстве-
ната состојба на крајот од секој месец. Тие извештаи се 
доставуваат во рокот пропишан за доставување на билан-
сот на банката. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини & доставуваат на Народната 
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банка на Југославија извештаи за состојбата на динарски-
те пласмани на банките на ниво на републиките односно 
на автономните покраини и по еден примерок од приме-
ните индивидуални извештаи на банките во рок од 5 дена 
од истекот на рокот за доставување биланс на банката. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа 
точка им доставуваат на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини збирни 
извештаи за сите републики и автономни покраини. 

По исклучок од сг. 1 до 3 на оваа точка банките во 
рок од три дена по истекот на секоја декада во текот на це-
лото четврто тримесечје им доставуваат на народните 
банки десетдневни извештаи од состојбата и за промените 
на пласманите од точ. 3 и 4 на оваа одлука. Народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покаини, во рок од наредните три дена, ќ доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирен извештај за состој-
бата и промените на овие кредити и по еден примерок на 
индивидуалните извештаи на банките. 

12. Банките се должни да обезбедат книговодствен© 
следење на пласманите во согласност со нивното распоре-
дување во одредбите на оваа одлука. 

13. Извештаите од точка 11 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

14. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

881. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 65 од Зако-

нот за Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банките на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81 и 26/84), во сог-
ласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85 и 38/86) и Одлуката 
за остварување на. целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/86 и 44/86), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-

ЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 
ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната емисија во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/86, 30/86, 35/86, 38/86, 45/86, 51/86 и 52/86), во точка 
27 став 1 по зборот: „ориз" се додаваат зборовите: „во ви-
сочина до 50%, за залихи". 

Во точка 31 став 1 по зборот: „пченка" се брише збо-
рот: „и" и се додаваат зборовите: „во височина до 50%, за 
резерви". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О бр. 129 
21 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

Петок, 31 октомври 1986 

882. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТИ ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ 
НА МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ 

И РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА 

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 
надомести за покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-
рентни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/84,4/85 и 63/85) во точка 7 став 2 процентот: „10%" 
се заменува со процентот: „20%", а во точка 16 бројот: 
„1.500" се заменува со бројот: „3.000". 

2. Тарифата на надоместите за преглед на мерила се 
менува и гласи: 

„ТАРИФА НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА 
МЕРИЛА 

I. Надомест за преглед на мерила 

А . М е р и л а з а д о л ж и н а 

Тар. бр. 1 

Дин/парч. 
1. Мерила за должина, со класа на точност (II) и 

(III): 
1) едноделни мерила од дрво и сличен мате-

ријал во облик на стап: 
а) до 2 т 25 
б) над 2 т 50 

2) едноделни мерила од метал во облик на 
стап Гвинејки, летви и ел.): 
а) до 2 т 53 
б) над 2 т 320 

3) сложливи мерила на зглобови, од дрво и 
сличен материјал 10 

4) сложливи мерила на зглобови, од метал 17 
5) мерила со мерна лента: 

а) до 3 т 7 
б) над 3 т до 30 т 100 
в) над 30 т до 50 т 430 
г) над 50 т 860 

6) мерила со мерна лента, со висулец: 
а) до 10 т 120 
б) над 10 т до 30 т 900 
в) над 30 т 1.000 

7) мерила за дебелина (поместливи мерила) 
од дрво и од метал 28 

2. Уреди за мерење должина: 
1) уреди за мерење должина со премотување 

(на жица и кабел, на текстилни ленти, на 
гајтани и тантели, на текстилни ткаенини 
и трикотажа, на завоен материјал, на хар-
тија, на покриена хартија, на фолии, тапе-
ти, подни облоги, жичено ткаење и др.) 640 

2) уреди за мерење должина на текстил со по-
лагање 860 

3) мерила за широчина и надвишување на ко-
лосек 640 

3. Планпаралелни гранични мерила за должина: 
1) ако прегледот се врши со споредбен метод: 

а) до 25 пип 68 
б)над 25 ш т д о 100 т т 74 
в) над 100 т т до 500 т т 172 
г) над 500 т т 230 

2) ако прегледот се врши со апсолутен метод: 
а) до 25 пип > 430 
6} над 25 т т 572 

О бр. 151 
28 октомври 1986 година 
Белград 
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Tap. број 2 

Дин/kg 

Таксаметри 858 

Б . М е р и л а з а п о в р ш и н а 

Tap. број 3 

1. Планиметри 430 
2. Справи за мерење површина 987 

В. М е р и л а з а з а ф а т н и н а 
ч 

Tap. број 4 

Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 
1) мерила за сипливи материјали со трговска 

класа на точност 43 
2) рамки за дрва 53 
3) сандаци, рамки и други мерила за гра-

дежен материјал 215 

Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 
1) лабораториски мерила за течности: 

а) мерни тиквички до 2 ООО ml 30 
б) мерни цилиндри 25 
в) пипета 10 
г) бирети 35 
д) меланжери 5 

2) медицински инјекциони шприцеви - стак-
лени 15 

3) медицински инјекциони шприцеви за ед-
нократна употреба - пластични 0,08 

4) угостителски садови (чаши, шишиња, бо-
кали) 0,60 

5) буриња и каци, за секои започнати 100 1 
зафатнина по 43 

6) канти 53 
7) балкони 31 
8) мерни садови 13 
9) млекомери 96 

10) справи со мерни садови, според вкупнатах 
зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 53 
б) над 5 dm3 (литри) 86 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
поделба или без поделба, што се испитуваат по 
сув или мокар пат: 

1) цистерни: 
а) до 5 т 3 зафатнина, за секој 0,1 т 3 по 43 
б) над 5 т 3 зафатнина, за секој натамошен 

започнат 1 т 3 уште по 193 
2) резервоари: 

а) до 5 ш3 зафатнина, за секој 0,1 ш3 по 43 
б) над 5 т 3 до 50 т 3 зафатнина, за секој на-

тамошен започнат 1 ш3 уште по 193 
в) над 50 т 3 зафатнина за секби натамош-

ни започнати 50 ш3 уште по 193 
3) танкови и танкери: 

а) до 50 ш3 зафатнина, за секоја комора 6,000 
б) над 50 ш3 зафатнина, за секоја комора и 

за секои натамошни започнати 50 т 3 

уште по 214 

Tap. број 7 
Водомери: 

а) до 10 m3/h 64 
б) над 10 m3/h до 50 m3/h 193 
в) над 50 m3/h до 100 m3/h ЗОО 
г) над 100 m3/h до 200 m3/h 430 
д) над 200 m3/h до 500 m3/h 1.000 
ѓ) над 500 m3/h за секои натамошни започ-

нати 500 m3/h уште по 530 

Број 59 - Страна 1717 

Tap. број 8 

Дин/kg 
Проточни мерила за течни горива, мазива и дру-
ги течности: 

1) справи за мерење течни горива и проточни 
мерила за течни горива, мазива и други 
течности: 
а) до 50 1/min 645 
б) над 50 1/min до 200 1/min 860 
в) над 200 1/min до 500 1/min 1.500 
г) над 500 1/min до 1000 1/min 1.700 
д) над 1000 1/min до 2000 1/min 3.000 
ѓ) над 2000 1/min за секои натамошни за-

почнати 1000 1/min уште по 430 
2) справи за мерење на мешаница на течни 

горива, по справа 1.280 
3) справи за мерење на течен гас 2.860 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

а) до 15 m3/h 600 
б) над 15 m3/h до 250 m3/h 860 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m3/h 128 
б) над 16 m3/h до 250 m3/h 600 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3/h 860 

4) гасомери со турбина: х 
а) до 4000 m3/h 1.150 

б) над 4000 m3/h до 7000 m3/h 1.430 

Г . М е р и л а з а м а с а 

Tap. број 10 
Тегови: 

1) класа на точност М2: 
а) до 200 g 14 
б) над 200 g 30 

2) класа на точност Mi 64 
3) класа на точност Fi и F2 86 
4) контролни тегови (класа на точност Mi) 

што на преглед ги поднесуваат производи-
телите и лицата што поправаат и препра-
ваат мерила: 
а) до 50 kg 64 
б) над 50 kg 3.000 

Tap. број 11 

Дин/парч. 
1. Ваги со неавтоматско функционирање, со кла-

са на точност I и И: 
1) прецизни ваги 430 
2) аналитички ваги 645 

2. Ваги со неавтоматско функционирање, со кла-
са на точност III и НИ: 
1) ваги со постојана положба на рамно-

тежата: 
а) до 20 kg 258 
б) над 20 kg до 500 kg 315 
в) над 500 kg до 5000 kg 645 
г) над 5000 kg до 20000 kg 3.220 
д) над 20000 kg до 50000 kg 6.450 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни започ-

нати 10000 kg уште по 1.290 

2) ваги со променлива положба на рамно-
тежата: 
а) до 20 kg 286 
б) над 20 kg до 500 kg 775 
в) над 500 kg до 5000 kg 1.930 
г) над 5000 kg до 20000 kg 9.660 
д) над 20000 kg до 50000 kg 19.300 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни започ-

нати 10000 kg уште по 3.860 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Дин./парч. 
3) електромеханички ваги со мерни претвору-

вачи: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни започе 

нати 10000 kg уште по 
4) мерна направа на вага 
5) контролни ваги што на преглед ги подне-

суваат производителите и лицата што по-
праваат и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

3. Ваги со автоматско и полуавтоматско 
функционирање: 
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви 

количества, ваги и машини за пакување, 
ваги за дозирање на компоненти и други 
автоматски и полуавтоматски ваги за ме-
рење на кабаста, зрнести, прашкаста, теч-
ни и други материјали со кои се мери само 
еден вид материјал: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

2) за преглед на ваги за мерење на еднакви 
количества, ваги и машини за пакување, 
ваги за дозирање на компоненти и други 
автоматски и полуавтоматски ваги за ме-
рење на кабасти, зрнести, прашкаста, теч-
ни и други материјали со кои се мерат по-
веќе видови материјали: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

715 
1.710 
2.860 

14.300 
21.450 

4.300 
1.075 

1.290 
6.430 

1.290 
3.220 
6.450 

2.575 
6.450 

12.900 

6.450 3) ваги на транспортна лента 

Tap. број 12 

1. Справи за мерење на зафатнинска (хектоли-
тарска) маса на жито: 
а) од 1/4 dm3 286 
б) од 1 dm3 (литри) 357 

2. Справи за мерење на влажноста на житото 1.070 

Д . М е р и л а на з а ф а т н и н с к а м а с а 

Tap. број 13 

1. Ареометри (сахариметри, широмери, лакто-
дензиметри и уриномери) 129 

2. Алкохолометри 129 
3. Ебулиоскопи 645 
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење 25 

Ѓ . М е р и л а за п р и т и с о к ( н а п о н ) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, 
со еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на точ-
ност 5,4, 2, 5,2 и 1,6 (погонски) 143 

2) манометри за мерење на крвен притисок: 
а) механички 128 
б)електронски 160 

3) манометри за мерење на притисок во пнев-
матици (рачни и стационарни) 170 

4) мановакуумметри со класа на точност 5,4, 
2,5, 2 и 1,6 (погонски) 230 

5) манометри и вакуумметри со класа на точ-
ност 1,0,6 и 0,5 (прецизни) 340 

6) мановакуумметри со класа на точност 1, 
0,6 и 0,5 (прецизни) 715 

Дин./парч. 
7) манометри и вакуумметри со класа на точ-

ност 0,3,0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 1.000 
8) мановакуумметри со класа на точност 0,3, 

0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 1.150 

Е . М е р и л а за е н е р г и ј а и за к о л и ч е с т в о на 
т о п л и н а 
Tap. број 15 

1. Индукциски броила за активна електрична 
енергија, со класа на точност 2,5 и 2 и реак-
тивна електрична енергија, со класа на точ-
ност 3: 
1) монофазно броило са еднотарифен бројник 71 
2) монофазно броило со тарифни или додат-

ни направи 86 
3) трофазно броило со два односно три систе-

ма за задвижување и со еднотарифен број-
ник 170 

4) трофазно броило со два односно три систе-
ма за задвижување и со тарифени и додат-
ни направи 228 

2. Индукциони броила за активна електрична 
енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два односно три систе-

ма за задвижување, со еднотарифен број-
ник 1.290 

2) трофазно броило со два односно три систе-
ма за задвижување и со тарифни и додатни 
направи 1.720 

3. Статички (електронски) броила за активна 
електрична енергија, со класа на точност 
0,2 Ѕ (0,2) и 0,5 Ѕ (0,5) и статички броила за 
реактивна електрична енергија: 

1) монофазно броило со еднотарифен бројник 1.290 
2) монофазно броило со тарифни или додат-

ни направи 1.720 
3) трофазно броило со еднотарифен бројник 2.145 
4) трофазно броило со тарифни и додатни на-

прави 2.280 
За преглед на статички (електронски) брои-
ла што се наменети за мерење на електрич-
на енергија во обете насоки, надоместот од » 
одредбата под 3 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 30%, а за преглед на ста-
тички (електронски) броила (панелни брои-
ла) што се наменети за мерење на активна 
и реактивна електрична енергија, надомес-
тот од одредбата под 3 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100% 

4. Мерила за количество на топлина (калори-
метри) 1.500 

Ж . М е р и л а за м о ќ н о с т 

Tap. број 16 
Ватметри: 

1) ватметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 
0,05 за еден мерен опсег 2.000 

2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1 
за еден мерен опсег 228 
За секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува, надоместот од овој 
тарифен број се зголемува за уште 100% од-
носно за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно на/доместот 
од овој тарифен број се зголемува за уште 
10% 

3. М е р и л а за ј а ч и н а т а на е л е к т р и ч н а 
с т р у ј а 

Tap. број 17 
Дин/парч. 

1. Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трансформатори до SI 3,6 за 

основен опсег: 
а) до 1 ООО А номинална струја 170 
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Дин./парч. Дин./парч. 

б) над 1 ООО А до 5 ООО А 243 
в) над 5 ООО А до 10 ООО А 350 
За секој натамошен опсег или друго јадро 
надоместот од одредбата под 1 на овој та-
рифен број се зголемува за уште 60 

2) струјни мерни трансформатори над SI 3,6 
според напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор од редот на на-

пон SI38 ЗОО 
б) струен трансформатор од редот на на-

пон SI 72,5 и SI 123 1.180 
в) струен трансформатор SI245 3.220 
г) струен трансформатор SI420 4.290 
За секој натамошен опсег или друго јадро 
надоместот од одредбата под 2 на овој та-
рифен број се зголемува за уште 10%, а за 
преглед на мерила на местото на вградува-

% љето, надоместот од одредбата под 1) и 2) 
на овој тарифен број се зголемува за уште 
100% 

2. Амперметри: 
1) амперметри со класа на точност 0,5,0,2,0,1 

и 0,05 з& еден мерен опсег 2.000 
2) амперметри со класа на точност 5,2,5,1,5 и 

1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува, надоместот од одред-
бата под 2 на ОВОЈ тарифен број се зголему-
ва за уште 100% односно за секој натамо-
шен опсег на кој мерилото делумно се ис-
питува, надоместот од одредбата под 2 на 
ОВОЈ тарифен број се зголемува за уште 
10% 

И . М е р и л а з а е л е к т р и ч е н н а п о н 
Tap. број 18 

1. Напонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори според 

напонот: 
а) трансформатор SI 38 170 
б) трансформатор SI 123 1.610 
в) трансформатор SI 245 1.720 
г) трансформатор SI 420 3.220 
За секој натамошен опсег или друго намо-
тување, надоместот од одредбата под 1 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 
10% 

2) капацитивни напонски трансформатори: 
за капацитивни напонски трансформатори 
надоместот изнесува 50% повеќе од износи-
те предвидени во одредбата под 1 на овој 
тарифен број, според истиот ред на напо-
нот, а за преглед на мерила на местото на 
вградувањето, надоместот од одредбата 
под 1) и 2) на овој тарифен број се зголему-
ва за уште 100% 

2. Волтметри: 
1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 

и 0,05 за еден мерен опсег 2.000 
2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 

1 за еден мерен опсег 160 
За секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува, надоместот од одред-
бата под 2 на овој тарифен број се зголему-
ва за уште 100% односно за секој натамо-
шен опсег на кој мерилото делумно се ис-
питува, надоместот од одредбата под 2 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 
10% 

И . М е р и л а з а е л е к т р и ч н а о т п о р н о с т 

Tap. број 19 
1. Омметри: 

1) омметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 
0,05 за еден мерен опсег 2.000 

2) омметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1 
за еден мерен опсег 228 
За секој натамошен опсег на кој мерилото 
целосно се испитува, надоместот од одред-
бата под 1 на овој тарифен број се зголему-
ва за уште 100% односно за секој натамо-
шен опсег на кој мерилото делумно се ис-
питува, надоместот од одредбата под 1 на 
ОВОЈ тарифен број се зголемува за уште 
10% 

2. Мерила за отпорност на заземјување 645 
3. Мерила за отпорност на клучка 645 

Ј . М е р и л а н а в р е м е 

Tap. број 20 

1. Вклопни часовници во вклопник за максимум 
и без вклопник за максимум 228 

2. Механички и електромеханички секундомери 186 
3. Електронски секундомери со сметач и без 

сметач на грешка 1.290 
4. Механички часовници за паркирање на вози-

ла 128 
5. Електронски часовници за збирно паркирање 

на возила на паркиралишта и во гаражи 645 
6. Вибрографи 1.290 

К . М е р и л а н а б р з и н а 

Tap. број 21 

1. Хронотахографи 
2. Мерила за контрола на брзината на возила во 

движење (Доплерови радари и ел.): 
1) ако прегледот се врши по споредбен метод 
2) ако прегледот се врши по апсолутен метод 

Л . М е р и л а н а т е м п е р а т у р а 

Tap. број 22 

Термометри: 
1) медицински термометри за мерење на те-

лесна температура (хумани и ветеринар-
ски) 12 

2) термометри за инкубатори 38 

II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

Tap. број 23 

600 

2.860 
6.000 

1. За дотерување на котролни тегови (со класа 
на точност Mi) што ги употребуваат произво-
дителите и лицата што поправаат и преправа-
ат ваги и тегови, за секој тег 

2. За дотерување на аналитички тегови (со класа 
на точност Fi и Њ) за секој тег 

3. За контролни тегови (со класа на точност Mi) 
на единицата на контролата на мери, што ги 
користат производителите и лицата што по-
праваат или преправаат мерила, а што се 
должни да и обезбедат на единицата на кон-
тролата на мери опрема за вршење на прегле-
ди, надоместот се наплатува по еден кило-
грам и по започнат ден 

4. За користење на специјално возило за преглед 
на ваги на единицата за контрола на мери, 
надоместот се наплатува по ден 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи на 
мерила со возило на единицата на контрола-
та на мери, надоместот се наплатува по еден 
километар 

Динари 

18 

25 

0,70 

17.200 

114" 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на (^јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. 11. бр. 420 
25 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

883. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81), на предлог од Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за испитување и жигосување предмети од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/84 , 
4/85 и Ѕ0/85) во точка 16 бројот: „1.500" се заменува со 
бројот: „3.000". 

2. Тарифата на надоместите за испитување и жигосу-
вање предмети од скапоцени метали се менува и гласи: 

„ТАРИФА 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Тар. број 1 

Динари 
1. За предмети од злато, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од злато со ма-
са помала од 1 $ 4,80 

- за секој поединечен предмет од злато со ма-
са од 1 § и над 1 % до 5 % 10,70 

- за секој натамошен грам на секој поедине-
чен предмет од злато, уште по 3,10 

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен 
предмет од злато се смета како цел грам 

И. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Тар. број 2 

Динари 
1. За предмети од сребро, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од сребро со 
маса помала од 15 § 1,70 

- за секој поединечен предмет од сребро со 
маса од 15 § и над 15 % за секој грам маса 0,70 

2. Секој започнат грам маса на секоЈ поединечен 
предмет од сребро се смета како цел грам 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Тар. број 3 

Динари 
1. За предмети од платина, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од платина со 
маса помала од 5 % 10 

- за секој поединечен предмет од платина со 
маса од 5 § и над 5 % за секој грам маса 2,80 

2. Секој започнат грам маса на секој поединечен 
предмет од платина се смета како цел грам 2,80." 

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

Е. п. бр. 422 
18 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

884. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ1 

објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Изборот е одржан од 24 јуни до 28 октомври 1986 

година во собранијата на сите општини на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 2.641 делегат од вкупно 3.886. 

Кандидатот од Листата на кандидатите, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 38/1986, 

АЈДИНСКИ ЉУПЧО, доби вкупно 2.549 гласови. Не-
важечки гласачки ливчиња имаше 77. 

2. Републичката изборна комисија на СР Македонија, 
на седницата одржана на 28 октомври 1986 година, утврди 
дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Ајдин-
ски Љупчо, роден 1930 година, професор на Дефектолош-
киот факултет во Белград, Македонец, член на делегација-
та на Општинската конференциј на ССРН на Македонија 
- Струмица. 

Бр. 246 
28 октомври 1986 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловић, с.р. Марко Григоровић, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕ-
ДУВЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВ-
НОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12 И 13 ОД ЗАКОНОТ 
НА СР СРБИЈА ЗА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

ОД 1974 ГОДИНА 
1. Властимир Стојановиќ, од Глободер, му даде ини-

цијатива на Уставниот суд на Југославија за поведување 
постапка за оценување на уставноста на одредбите на чл. 
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12 и 13 од Законот на СР Србија за прометот на не-
движности, со чија примена во 1975 година правносилно е 
извршен пренос на неговата деловна зграда од 69,78 т 2 во 
општествена сопственост, без право на надомест. Според 
неговото мислење, одземањето на недвижности на кои по-
стои право на сопственост на граѓани и кои се стекнати со 
личен труд или лични средства, без право на надомест, не 
е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

2. Според одредбата на член 12 од Законот за проме-
тот на недвижности („Службени гласник СР Србије", бр. 
15/74), кој престана да важи 1981 година, беше пропишано 
дека носителот на право на сопственост кој по основ на 
наследство ќе стекне недвижност која заедно со не-
движноста на која веќе има право на сопственост го пре-
минува законскиот максимум, има право да избере не-
движност на која го задржува правото на сопственост, а 
преостанатата недвижност станува општествена сопстве-
ност, со право на надомест во смисла на Законот за ек-
спропријација. 

Со одредбата на член 13 од истиот закон беше пропи-
шано дека во случај кога носителот на право на сопстве-
ност по друг основ, а не по основ на наследство, ќе стекне 
недвижност преку законскиот максимум, надлежниот оп-
штински орган ќе донесе решение со кое таа станува оп-
штествена сопоственост, со тоа што во став 2 од истиот 
член е регулирано дека во тој случај на поранешниот соп-
ственик не му припаѓа надомест за таа недвижност. 

3. Преминување на недвижности на кои постои право 
на сопственост на граѓани во општествена сопственост 
врз основа на Уставот на СФРЈ, е предвидено изречно во 
одредбите на чл. 81 и 82 од Уставот на СФРЈ, и во обете 
одредби е утврдено право на сопственикот на надомест, и 
тоа на надомест утврден со закон (член 81), односно на 
правичен надомест со кој не можат битно да се влошат ус-
ловите за живот и работа што ги имал сопственикот врз 
основа на користење на соодветните експроприрани не-
движности, со тоа што таа да не ја опфаќа зголемената 
вредност на недвижноста што е непосредно или посредно 
резултат од вложувања на општествени средства (член 
82). 

Со одредбата на член 64 став 2 од Уставот на СФРЈ е 
утврдено дека со законот се уредуваат сопственичките 
права на средства на трудот и на деловни простории што 
се користат за вршење на дејност со самостоен личен труд 
на граѓани, што значи и овластување со закон да се уредат 
границите на правото на сопственост на овој вид не-
движност, но не и овластување со закон да се уреди вишо-
кот на средства на трудот и на деловни простории да пре-
минува во општествена сопственост без право на надо-
мест. 

Со оглед на вака уредените односи со Уставот на 
СФРЈ во врска со преминувањето на недвижности на кои 
постои право на сопственост во општествена сопственост, 
оспорената одредба на член 13 став 2 од Законот според 
оценката на Уставиот суд на Југославија не можела да се 
применува по 21 февруари 1974 година, како ден на влегу-
вањето во сила на ОВОЈ устав, поради што нема ни процес-
ни претпоставки за поведување постапка за оцена на неј-
зината уставност. 

4. На седницата одржана на 1 јули 1986 година, Ус-
тавниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 
точка 1 и став 2 од Уставот на СФРЈ, донесе 

Р е ш е н и е 

Не се прифаќа иницијативата за поведување постапка 
за оценување на уставноста на одредбите на чл. 12 и 13 од 
Законот на СР Србија за прометот на недвижности, од 
1974 година. 

У-бр. 191/82 
1 јули 1986 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 
Југославија судија, 

Милосав Стиовиќ, е. р. 

УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА 

I 
Се отповикува 
инж. Бранко Јовановиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Кралството Данска. 

II 
Се назначува 
Ана Јовановиќ, досегашен член на Претседателство-

то на Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Хер-
цеговина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Данска. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 36 
13 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВАНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ВЕНЕЦУЕЛА 

I 
Се отповикува 
Анте Илиќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Венецуела. 

II 
Се назначува 
Милан Вукос, досегашен извршен секретар на Југо-

словенската радиотелевизија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Венецуела. 
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III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 37 
14 октомври 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
За помошник на сојузниот секретар за финансии се 

назначува Сава Марковиќ, директор на Управата за буџет 
во состав на Покраинскиот секретаријат за финансии на 
САП Војводина. 

С. п. п. бр. 1336 
18 септември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, е. р. 

Врз основа на. член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЛАВНИОТ 

СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР 
Се разрешува од должноста советник на главниот со-

јузен девизен инспектор Јован Цицовиќ, со 30 септември 
1986 година, поради истек на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 1406 
9 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Се назначува за помошник на директорот на Сојузни-
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от завод за стандардизација Зоран Миливоевиќ, досега-
шен помошник на директорот на тој сојузен завод. 

С. п. п. бр. 1407 
9 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
871. Закон за измени на Законот за мерните едини-

ци и мерилата. 1705 
872. Закон за измени и дополненија на Законот за 

контролата на предметите од скапоцени мета-
ли 1705 

873. Измени и дополненија на Буџетот на федера-
цијата за 1986 година 1706 

874. Закон за измени на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1986 година 1712 

875. Закон за обезбедување додатни средства за фи-
нансирање на дел од Програмата за развој и 
модернизација на Службата за вршење на 
внатрешните работи од рамките на правата и 
должностите на Покраината што ја вршат по-
краинските органи на Социјалистичка Авто-
номна Покраина Косово во периодот од 1986 
до 1990 година 1712 

876. Закон за обезбедување средства на федерација-
та за зголемување на влогот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во ка-
питалот на Меѓународната финансиска корпо-
рација 1РС 1713 

877. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1986 година 1713 

878. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци — 1714 

879. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените 
за нафта и нафтени деривати 1714 

880. Одлука за усогласување на обемот и динамика-
та на порастот на динарските пласмани на бан-
ките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1714 

881. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите за користење на примарната емисија 
во 1986 година 1716 

882. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање надомест за покритие на 
трошоците за испитување на типот на мерило 
и преглед на еталони на мостри на референтни 
материјали и мерила 1716 

883. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на трошоците за испиту-, 
вање и жигосување предмета од скапоцени ме-
тали 1719 

884. Резултат од дополнителниот избор за еден де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од Социјалистичка Република Македо-
нија 1720 

Решение за неприфаќање на иницијативата за пове-
дување постапка за оценување на уставноста 
на одредбите на чл. 12 и 13 од Законот на СР 
Србија на прометот на недвижности, од 1974 
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