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377. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
16/77 и 62/77), Административната комисија на Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата од 15 април 1987 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите што 

надомест на личниот доход во постојан месечен износ ос-
тваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 33,1%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1987 
година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите што остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала фун-
кцијата („Службен лист на СФРЈ, бр. 17/67,34/77 и 55/84). 

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

Бр. 120-54/87-013 
15 април 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарцнќ, с. р. 

378. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на. 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ!, на седница-
та од 15 април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи на 

функционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 80.507 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
плати од 1 јануари 1987 година, а ќе се изврши врз товар 
на наменските средства на органот во кој функционерот 
остварува личен доход. 

3. Основницата од точка 1 ќе се примени и за утврду-
вање на личниот доход на раководните работници во 

службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

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

Бр1. 120-54/87-013 
15 април 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
' Емин Добарџиќ, с. р. 

379. 
Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 17/77,62/79, 13/83 и 12/85) и на член 5 од Одлуката 
за надоместите на личните доходи и на другите примања 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седница од 15 април 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ГОДИШНИОТ ОДМОР 
1. На делегатите во Собранието на СФРЈ што надо-

мест на личниот доход во постојан месечен износ оствару-
ваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа на-
домест за користење на годишен одмор за 1987 година во 
износ од 50.000 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на 
делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход 
во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и пра-
вата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и на функционерите во 
федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/77, 34/77 и 55/84) и на раководните 
работници во службите на Собранието на СФРЈ кои ги по-
,ставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор ц 
именувања. 

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на намеските средства на органот кај кој корис-
никот го остварува личниот доход, односно надоместот 
на личниот дохот во постојан месечен износ. 

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

Бр. 131-2/87-013 
15 април 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добраниќ, с. р. 
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380. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собрабние-
то на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делега-
тите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 
април 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 58/85, 9/86 и 54/86) во точка 
1 износот „50.000" се заменува со износот „70.000" динари. 

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

Бр. 114-25/87-013 
15 април 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарџнќ, с. р. 

381. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1, во врска со член 9 став 9 од Законот за книговод-
ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА СРЕД-
СТВА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Самоуправните организации и заедници, месните за-

едници, општините, градските заедници и регионалните 
заедници, републиките и автономните покраини и федера-
цијата, што се носители на планирањето на средствата за 
развој на општонародната одбрана (во натамошниот тек-
ст: носители на планирањето, водат книговодство за сред-
ствата за развој на општонародната одбрана по системот 
на единствени сметки пропишани со Контниот план за 
средствата за развој на општонародната одбрана, што е 
отпечатен кон оваа одредба и е нејзин составен дел. 

Член 2 
Средствата, изворите на средства, промените на 

средствата и на изворите на средствата, приходите и рас-
ходите и распоредот на приходите, носителите на плани-
рањето ги искажуваат на соодветните синтетички сметки 
(трицифрени конта), пропишани во Контниот план за 
средствата за развој на општонародната одбрана од член 
1 на оваа уредба. 

Член 3 
Синтетичките сметки од член 2 на оваа уредба носи-

телите на планирањето ги расчленуваат на аналитички 
сметки (аналитичкиот контен план) спрема своите потре-
би. 

Член 4 
Состојбата на средствата и изворите на средства но-

сителите на планирањето ги искажуваат на образецот Би-
ланс на состојбата на средствата за развој на општонарод-
ната одбрана на 19 година, што е отпеча-
тен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 5 
„ Приходите и расходите и распоредот на приходите 

носителите на планирањето ги искажуваат на образецот 
Приходи и расходи на средствата за развој на општона-
родната одбрана во текот на годината - Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до , 19 годи-
на, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен 
дел. 

Член 6 
Приходите и расходите за периодот јануари-јуни (пе-

риодичната пресметка) носителите на планирањето ги 
искажуваат на образецот Приходи и расходи на средства-
та за развој на општонародната одбрана во текот на годи-
ната - Биланс на приходите и расходите од 1 јануари 
до 19 година. 

Член 7 
По исклучок од одредбата на член 6 од оваа уредба, 

носителите на планирањето во“текот на 1987 година ќе 
состават периодична пресметка за периодот од 1 јануари 
до 30 јуни 1987 година и на образецот: Биланс на состојба-
та на средствата за развој на општонародната одбрана. 

Член 8 
Утврдувањето на состојбата на средствата и извори-

те на средства и утврдувањето на приходите и расходите 
за деловната година (завршната сметка) носителите на 
планирањето ги искажуваат на обрасците Биланс на сос-
тојбата на средствата за развој на општонародната одбра-
на на 19 грдина и Приходи и расходи на 
средствата за развој на општонародната одбрана во текот 
на годината - Биланс на приходите и расходите од 1 јануа-
ри до 19 — година. 

Член 9 
Обрасците од чл. 4 и 5 на оваа уредба Службата на 

општественото книговодство на Југославија ќе ги приспо-
соби за механографска обработка. , 

Член 10 
Книговодството за средствата за развој на општона-

родната одбрана по оваа уредба се води од 1 јануари 1987 
година. 

Член И 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 90 
2 април 1987 година 
Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

КОНТЕН ПЛАН 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

КЛАСА О СРЕДСТВА ЗА РАБОТА И ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ 

00 - ОБЈЕКТИ ВО УПОТРЕБА 
000 - Објекти во употреба за територијалната 

одбрана 
001 - Објекти во употреба за цивилната зашти-

та 
002 - Објекти во употреба за службата за на-

бљудување и известување 
003 - Објекти во употреба за врски и крипто-

заштита за потребите на раководењето 
004 - Објекти во употреба за подготовка на 

стопанството и општествените дејности 
за работа во војна 
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0Q5 - Објекти во употреба за одбранбени под-
готовки на населението 

006' - Објекти во употреба за подготовки на ор-
ганите и организациите на општествено-
-политичките заедници и месните заедни-
ци 

007 - Објекти во употреба за подготовка на ор-
ганите за внатрешни работи за работа во 
војна 

008 - Засолништа во употреба за засолнување 
на населението и материјалните блага 

009 - Складишта во употреба за сместување и 
чување на стоковни резерви 

01 - ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХ-
НИЧКИ СРЕДСТВА 
010 - Опрема, вооружување и други технички 

средства за територијална одбрана 
011 - Опрема, вооружување и други технички 

средства за цивилната заштита 
012 - Опрема, вооружување и други технички 

средства за службата за набљудување и 
известување 

013 - Опрема, вооружување и други технички 
средства за врски и криптозаштита за по-
требите на раководењето 

014 - Опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на стопанството и 
општествените дејности за работа во вој-
на 

015 - Опрема, вооружување и други технички 
средства за одбранбени подготовки на на-
селението 

016 - Опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на органите и ор-
ганизациите на општествено-политичхи-
те заедници и месните заедници 

017 - Опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на органите за 
внатрешни работи за работа во војна 

“ 018 - Опрема, вооружување и други технички 
средства на засолништа за засолнување 
на населението и материјалните блага 

019 - Опрема, вооружување и други технички 
средства на складишта за сместување и 
чување на стоковни резерви 

02 - СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА 
020 - Ситен инвентар и амбалажа за територи-

јалната одбрана 
021 - Ситен инвентар и амбалажа за цивилната 

заштита 
022 - Ситен инвентар и амбалажа за службата 

за набљудување и известување 
023 - Ситен инвентар и амбалажа за врски и 

крлптозаштита за потребите на раково-
дењето 

024 - Ситен инвентар и амбалажа за подготов-
ка на стопанството и општествените деј-
ности за работа во војна 

025 - Ситен инвентар и амбалажа за Одбранбе-
ни подготовки на населението 

026 - Ситен инвентар и амбалажа за подготов-
ки на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници и мес-
ните заедници 

Q27 - Ситен инвентар и амбалажа за подготов-
ки на органите за внатрешни работи за 
работа во војна 

028 - Ситен инвентар и амбалажа на засолниш-
та за засолнување на населението и мате-
ријалните блага 

029 - Ситен инвентар и амбалажа на складиш-
та за сместување и чување на стоковно 
резерви 

03 - МАТЕРИЈАЛ, СУРОВИНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕ-
ЛОВИ 
030 - Материјал и резервни делови за терито-

ријалната одбрана 
031 - материјал и резервни делови за цивилна-

та заштита 

032 - Материјал и резервни делови за службата 
за набљудување и известување 

033 - Материјал и резервни делови за врски и 
криптозаштита за потребите на раково-
дењето 

034 - Материјал, суровини и резервни делови 
за подготовка на стопанството и општес-
твените дејности за работа во војна 

035 - Материјал и резервни делови за одбран-
бени подготовки на населението 

036 - Материјал и резервни делови за подго-
товка на органите и организациите на оп-
тшествеио-политичките заедници и мес-
ните заедници 

037 - Материјал и резервни делови за подго-
товка на органите за внатрешни работи 
за работа во војна 

038 - Материјал и резервни делови на засол-
ништа за засолнување на населението и 
материјалните блага 

039 - Материјал и резервни делови на скла-
дишта за сместување и чување на стоков-
ни резерви / 

0 4 - СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
040 - Воени материјални резерви за територи-

јалната одбрана 
049 - Стоковни резерви на основни прехранбе-

ни и индустриски производи за потребите 
во војна 

05 - ОБЈЕКТИ ВО ПОДГОТОВКА 
050 - Објекти во подготовка за територијална-

та одбрана 
051 - Објекти во подготовка за цивилната за-

штита 
052 - Објекти во подготовка за службата за на-

бљудување и известување 
053 - Објекти во подготовка за врски и крипто-

заштита за потребите на раководењето 
054 - Објекти во подготовка за подготовка на 

стопанството и општествените дејности 
за работа во војна 

055 - Објекти во подготовка за одбранбени 
подготовки на населението 

056 - Објекти во подготовка за подготовки на 
органите и организациите на општестве-
но-политичките заедници и месните заед-
ници 

057 - Објекти во подготовка за подготовки на 
органите за внатрешни работи за работа 
во војна 

058 - Засолништа во подготовка за засолнува-
ње на населението и материјалните блага 

059 - Складишта во подготовка за сместување 
и чување на стоковни резервни 

06 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
060 - Побарувања за здружени и вложени сред-

ства за развој на општонародната одвра-
ќа 

КЛАСА 1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 
10- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 - Жиро-сметка 
101 - Благајна 
108 - Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 
110 - Чекови 
111 - Меници 

12 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРОДАЖБА 
125 - Побарувања од купувачите 

13- ДРУГИ ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИТЕ ОД-
НОСИ 
130 - Побарувања за аванси 
132 - Други побарувања од деловните односи 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
156 - Побарувања за здружени и вложени сред-
1 ст?а за развој на општонародната одбра-

на 
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19 -АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА. 
ЊА 
198 - Други активни временски разграничува-

ња 

КЛАСА 2. ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 
21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
210 - Обврски по чекови 
211 - Обврски по меници 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ 
220 - Добавувачи во Југославија 
222 - Добавувачи во странство 
224 - Обврски за нефактурирани стоки и услу-

ги 
23 - ДРУГИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНО-

СИ 
230 - Други обврски од деловните односи 

29 -ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 
298 - Други пасивни временски разграничува-

ња 

КЛАСА 4. РАСХОДИ 
40 - УРЕДУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРИТО-

РИЈАТА 
400 - Уредување и подготовка на територијата 

за територијалната“ одбрана 
401 - Уредување и подготовка на територијата 

за цивилната заштита 
402 - Уредување и подготовка на територијата 

за службата за набљудивање и известува-
ње 

403 - Уредување и подготовка на територијата 
за врски и криптозаштита за потребите 
на раководењето 

404 - Уредување и подготовка на територијата 
за подготвување на стопансктвото и оп-
штествените дејности за работа во војна 

405 - Уредување и подготовка на територијата 
за одбранбени подготовки на население-
то 

406 - Уредување и подготовка на територијата 
за подготвување на органите и организа-
циите на општествено-политичките заед-
ници и. месните заедници 

407 - Уредување и подготовка на територијата 
за подготвување на органите за внатреш-
ни работи за работа во војна 

408 - Уредување и подготовка на територијата 
за изградба, адаптација, спремање и 
одржување на засолништа за засолнува-
ње на населението и материјаите блага 

409 - Уредување и подготовка на територијата 
за изградба на складнион простор за 
формирање и пополнување на воени ре-
зерви 

41 - ОБУЧУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАБО-
ТА ВО ВОЈНА 
410 - Обучување и оспособување на единици, 

штабови и други органи на територијал-
на одбрана 

411 - Обучување и оспособување на единици, 
штаборите и други органи на цивилната 
заштита 

412 - Обучување и оспособување на припадни-
ците на службите за набљудување и извес-
тување 

413 - Обучување и оспособување на припадни-
ците за врски и криптозаштита за потре-
бите на раководењето 

414 - Обучување и оспособување на работни-
ците во стопанството и општествените 
дејности за работа во војна 

415 - Обучување и оспособување на население-
то за одбрана и заштита во војна 

416 - Обучување и оспособување на работни-
ците на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници и мес-
ните заедници 

417 - Обучување и оспособување на припадни-
ците на ораганите за внатрешни работи 
за работа во војна 

418 - Обучување и оспособување на работни-
ците за изградба, адаптација, спремање и 
одржување на засолништа за засолнува-
ње на населението и материјалните блага 

419 - Обучување и оспособување на работни-
ците за формирање и пополнување .на 
стоковни резерви и изградба на складн-
ион простор 

42 - НАБАВКА НА ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И 
ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 
420 - Набавка на опрема, вооружување и други 

технички средства за територијалната од-
брана 

421 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за цивилната заштита 

422 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за службата за набљу-
дување и известување 

423 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за врски и криптозаш-
тита за потребите на раководењето 

424 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовка на сто-
панството и општествените дејности за 
работа во војна 

425 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за одбранбени подго-
товки на населението 

426 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовки на орга-
ните и организациите на општествено-по-
литичките заедници и месните заедници 

427 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовки на орга-
ните за внатрешни работи за работа во 
војна 

428 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства за засолништа за смес-
тување на населението и материјалните 
блага 

429 - Набавка на опрема, вооружување и други 
технички средства на складишта за смес-
тувања и чување на стоковни резерви 

43 - ИЗГРАДБА И АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ 
430 - Изградба и адаптација на објекти за тери-

торијалната одбрана 
431 - Изградба и адаптација на објекти за ци-

вилната заштита 
432 -Изградба и адаптација на објекти за 

службата за набљудување и известување 
433 - Изградба и адаптација на објекти за вр-

ски и криптизаштита за потребите на ра-
ководењето 

434 - Изградба и адаптација на објекти за под-
готовка на стопанството и општествени-
те дејности за работа во војна 

435 - Изградба и адаптација на објекти за од-
бранбени подготовки на населението 

436 - Изградба и адаптација на објекти за под-
готовки на органите и организациите на 
оиштествено-политичките заедници и 
месните заедници 

437 - Изградба и адаптација на објекти за под-
готовка на органите за внатрешни рабо-
ти за работа во војна 

438 - Изградба и адаптација на засолништа за 
засолнување на населението и материјал-
ните блага 

439 - Изградба и адаптација на складишта за 
сместување и чување на стоковни резерви 
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44 - ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ОП-
РЕМА, ВООРЖУВАЊЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧ-
КИ СРЕДСТВА 
440 - Одржување и чување на објекти, опрема, 

вооружување и други технички средства 
за територијалната одбрана 

441 - Одржување и чување на објекти на опре-
мата, вооружување и други технички 
средства за цивилна заштита 

442- Одржување и чување на објекти, опрема и 
вооружување и други технички средства 
за службата на набљудување и известува-
ње 

443 - Одржување и чување на објекти, опрема, 
вооружување и други технички средства 
за врски и криптозаштита за потребите 
на раководењето 

444 - Одржување и чување на објекти, опрема, 
вооружување и други технички средства 
за подготовка на стопанството и општес-
твените дејности за работа во војна 

445 - Одржување и чување на објекти, опрема, 
вооружување и други технички средства 
за одбранбените подготовки на населени-
ето 

446 - Одржување и чување на објекти, опрема, 
вооружување и други технички средства 
за подготовка на органите и организаци-
ите на општествено-политичките заедни-
ци и месните заедници 

447 - Одржување и чување на објекти, опрема, 
вооружување и други технички средства 
за подготовка на органите за внатрешни 
работи за работа во војна 

448 - Одржување и чување на засолништа, оп-
рема, вооружување и други технички 
средства за засолнување на населението и 
материјалните блага 

. 449 - Одржување и чување на складишта, ор-
према, вооружување и други технички 
средства за сместување и чување на сто-
ковни резерви 

45 - РЕМОНТ НА ОПРЕМА, ВООРУЖУВАЊЕ И 
ДРУГИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 
450 - Ремонт на опрема, вооружување и други 

технички средства за територијалната од-
брана 

451 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства на цивилната заштита 

452 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за службата за набљу-
дување и известување 

453 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за врски и криптозаш-
тита за потребите на раководењето 

454 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовка на сто-
панството и општествените дејности за 
работа во војна 

455 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за одбранбени подго-
товки на населението 

456 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовки на орга-
ните и организациите на општествено-по-
литичките заедници и месните заедници 

457 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за подготовки на орга-
ните за внатрешни работи за работа во 
војка 

458 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства на засолништа за за-
солнување на населението и материјални-
те блага 

459 - Ремонт на опрема, вооружување и други 
технички средства за сместување и чува-
ње на стоковните резерви (складишта) 

46 - ФОРМИРАЊЕ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТО-
КОВНИ РЕЗРЕВИ 
460 - Набавка на воени материјални резерви за 

територијалната одбрана 
469 - Набавка на стоковни резреви на основни-

те прехранбени и индустриски производи 
за потребите во војна 

47 - ШКОЛУВАЊЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВА-
ЊЕ НА РЕЗЕРВНИ И АКТИВНИ ЛИЦА НА 
СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРА-
НА 
470 - Школување и стручно усовршување на 

резервни и активни лица на служба во те-
риторијалната одбрана 

48 - ДРУГИ РАСХОДИ 
480 - Други расходи за територијална одбрана 
481 - Други расходи за цивилна заштита 
482 - Други расходи за службата за набљудува-

ње и известување 
483 - Други расходи за врски и криптозаштита 

за потребите на раководењето 
484 - Други расходи за подготовка на стопан-

ството и општествените дејности за рабо-
та во војна 

485 - Други расходи за одбранбените подго-
товки на населението 

486 - Други расходи за подготовки на органите 
и организациите на општествено-поли-
тичките заедници и месните заедници 

487 - Други расходи за подготовки на органите 
за внатрешни работи за работа во војна 

488 - Други расходи на засолништа за засолну-
вање на населението и материјалните 
блага 

489 - Други расходи на складишта за сместува-
ње и чување на стоковни резерви 

49 - РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ 
490 - Распоред на расходите 

КЛАСА 7. ПРИХОДИ 
70 -ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРЕНИ 

ИЗДВОЈУВАНА ОД НАЦИОНАЛНИОТ ДО-
ХОД И БУЏЕТИТЕ НА ОПЗ 
701 - Договорени издвојувања од национални-

от доход за сопствени подготовки на са-
моуправните организации и заедници 

702 - Договорени издвојувања од национални-
от доход .за заеднички подготовки (фон-
дови на ОПЗ) 

703 - Издвојувања од буџетот на ОПЗ врз осно-
ва на самоуправни спогодби и договори 

704 - Примени средства по основ на солидар-
ност и заемност 

71 - ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПОСЕБНИ И ДО-
ДАТНИ ИЗДВОЈУВАЊА 
714 - Посебни издвојувања за сопствени подго-

товки на самоуправните организации и 
заедници 

715 - Додатни издвојувања од буџетот на ОПЗ 
73 - ПРИХОДИ ОД НАМЕНСКИ СРЕДСТВА ПО 

ОСНОВ НА ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ 
737 - Намеснки средства по основ на законски 

обврски за стоковни резерви и изградба 
на складишта 

738 - Наменски средства по основ на законски 
обврски за засолништа 

74 - ПРИХОДИ ОД СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИТЕ 
749 - Средства на граѓаните 

75 - ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ 
750 - Други приходи 

79 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
790 - Распоред на приходите 

КЛАСА 8. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
8 0 - ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 

800 - Вишок на приходите 
809 - Пренос на вишокот на приходите во фон-
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дот на средствата за развој на општона-
родната одбрана 

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
890 - Непокриени расходи 
899 - Покривање на непокриени расходи врз 

товар на фондот на средствата за развој 
на општонародната одбрана 

КЛАСА 9. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
90 - ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

900 - Фонд на средствата за развој на општо-
-народната одбрана 

91 - ДОЛОГРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
910 - Обврски по долгорочни кредити 
911 -Обврски за долгорочни здружени и 

вложени средства 
92 - КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

920 - Обврски по краткорочни кредити 
921 -Обврски за краткорочно здружени и 

вложени средства 

Назив (фирма) на корисникот на општествени средства - носител на планирањето: 

Матичен број на единствениот регистар — 
- реден број на единицата во нејзин состав 
Вид организација - форма на здружување: 

Општина: место: 
Улица и куќен број: . телефон 
Дејност (подгрупа) ; 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА НА 19 . ГОДИНА 

А К Т И В А 

И з н о с 

Реден 
број 

Група на 
контата -

конто 
П о з и ц и ј а 

Претходната 
година 

Текуштата 
година 

1 2 3 . 4 5 

I, Парични средства, хартии од вредност и побарувања 
10 а) Парични средства 

1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 108 Други парични'средства 
4 

11 
Вкупно (1 до 3) 
6) Хартии од вредност 

5 110 Чекови 
6 111 Меници 

(Вкупно 5 + 6) 
7 12 в) Побарувања по основ на продажба 
8 125 

13 
Побарувања од купувачи 
г) Други побарувања од деловните односи 

9 130 Побарувања за аванси 
10 1,32 Други побарувања од деловните односи 
И 

19 
Вкупно (9 ^ 10) 
д) Активни временски разграничувања 

12 198 

00 

Други активни временски разграничувања 
II. Залихи џ 
а) Објекти во употреба 

13 ООО Објекти во употреба за територијалната одбрана 
14 001 Објекти во употреба за цивилната заштита 
15 002 Објекти во употреба за службата на набљудување и 

известување 
16 003 Објекти во употреба за врски и криптозаштита за по-

требите на раководењето 
17 004 Објекти во употреба за подготовка на стопанството и 

општествените дејности за работа во војна 
18 005 Објекти во употреба за одбранбени подготовки на на-

селението 
19 005 Објекти во употреба за подготовки на органите и ор-

ганизациите на општествено-политичките заедници и 
месните заедници 

20 007 Објекти во употреба за подготовка на органите за 
внатрешни работи за работа во војна 

21 008 Засолништа во употреба за засолнување на население-
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22 009 Складишта во употреба за сместување и чување на 
стоковни резерви 

23 Вкупно (13 до 22) 
01 б) Опрема, вооружување и други технички средства 

24 010 Опрема, вооружување и други технички средства за 
територијалната одбрана 

25 011 Опрема, вооружување и други технички средства за 
цивилната заштита 

26 012 Опрема, вооружување и други технички средства за 
службата за набљудување и известување 

27 013 Опрема, вооружување и други технички средства за 
врски и криптозаштита за потребите на раководењето 

28 014 Опрема, вооружување и други технички средства за 
подготовка на стопанството и општествените дејнос-
ти за работа во војна 

29 015 Опрема, вооружување и други технички средства з,а 
одбранбените подготовки на населението 

30 016 Опрема, вооружување и други технички средства за 
подготовка на органите и организациите на општсс-
твено-политичките заедници и месните заедници 

31 017 Опрема, вооружување и други технички средства за 
подготовка на органите за внатрешни работи за рабо-
та во војна 

32 018 Опрема, вооружување и други технички средства во 
засолништата за засолнување на населението и мате-
ријалните блага 

33 019 Опрема, вооружување и други технички средства, 
складишта за сместување и чување на стоковни резер-
ви 

34 Вкупно (24 до 33) 
02 в) Ситен инвентар и амбалажа 

35 020 Ситен инвентар и амбалажа за територијалната од-
брана 

36 021 Ситен инвентар и амбалажа за цивилната заштита 
37 022 Ситен инвентар и амбалажа за службата за набљуду-

вање и известување 
38 023 Ситен инвентар и амбалажа за врски и крндтозашти-

та за потребите на раководењето 
39 024 Ситен инвентар и амбалажа за подготовка на стопан-

ството и општествените дејности за работа во војна 
40 Q25 Ситен инвентар и амбалажа за одбранбените подго-

товки на населението 
41 026 Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органи-

те и организациите на општествено-политичките заед-
ници и месните заедници 

42 027 Ситен инвентар и амбалажа за подготовки на органи-
те за внатрешни работи за работа во војна 

43 028 Ситен инвентар и амбалажа за засолништа за засол-
нување на населението и материјалните блага 

44 029 Ситен инвентар и амбалажа за складишта за сместу-
вање и чување на стоковни резерви 

45 Вкупно (35 до 44) 
03 г) Материјал, суровини и резервни делови 

46 030 Материјал и резервни делови за територијалната од-
брана 

47 031 Материјал и резервни делови за цивилната заштита 
48 032 Материјал и резервни делови за службата за набљуду-

вање и известување 
49 Q33 Материјал и резервни делови за врски и крндтозаш-

тита за потребите на раководењето 
50 034 Материјал, суровини и резервни делови за подготовка 

на стопанството и општествените дејности за работа 
во војна 

51 035 Материјал и резервни делови за одбранбените подго-
товки за населението 

52 036 Материјал и резервни делови за подготовки на орга-
ните и организациите на општествено-политичките 
заедници и месните заедници 

53 037 Материјал и резервни делови за подготовки на орга-
ните за внатрешни работи за работа во војна 

54 038 Материјал и резервни делови за засолништа за засол-
нување на населението и материјалните блага 

55 039 Материјал и резервни делови во складишта за сместу-
вање и чување на стоковни ревер!? 

56 Вкуџдо (46 до 55) 
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57 040 

58 049 

59 
05 

60 050 
61 051 
62 052 

63 053 

64 054 

65 055 

бб 056 

67 057 

68 058 

69 059 

70 

15 
71 156 

06 
72 060 

д) Стоковни резерви 
Воени материјални резерви за територијалната одбра-
на 
Стоковни резерви на основните прехранбени и индус-
триски производи за потребите во војна 
Вкупно (57 4- 58) 
ѓ) Објекти во подготовка 
Објекти во подготовка за територијалната одбрана 
Објекти во подготовка за цивилната заштита 
Објекти во подготовка за службата за набљудување и 
известување 
Објекти во подготовка за врски и криптозаштита за 
потребите на раководењето 
Објекти во подготовка за подготвување на стопан-
ството и општествените дејности за работа во војна 
Објекти во подготовка за одбранбените подготовки на 
населението 
Објекти во подготовка за подготвување на органите и 
организациите на општествено-политичките заедници 
и месните заедници 
Објекти во подготовка за подготвување на органите 
за внатрешни работи за работа во војна 
Објекти во подготовка за засолнување на населението 
и материјалните блага 
Складишта во подготовка за сместување и чување на 
стоковни резерви 
Вкупно (60 до 69) 

III. Пласмани 
а) Краткорочни пласмани 
Побарувања за здружени и вложени средства за развој 
на општонародната одбрана 
б) Долгорочни пласмани 
Побарувања за здружени и вложени средства за развој 
на општонародната одбрана 

ВКУПНА АКТИВА 
(4 + 7 + 8 + 11 + 12 + 23 + 34 
+ 45 + 56 + 59 + 70 + 71 +72) 

П А С И В А 

И з н о с 

Реден 
број 

Група на 
контата -

конто 
П о з и ц и ј а 

Претходната 
година 

Текуштата 
година 

73 

74 
75 
76 

90 
900 

91 
910 
911 

92 
77 920 
78 921 
79 

21 
80 210 
81 211 
32 

22 
83 220 
84 222 
85 224 
86 

I. Трајни и долгорочни извори на средства 
а) Трајни извори на средства 
Фонд на средствата за развој на општонародната од-
брана 
б) Долгорочни извори на средства 
Обврски по долгорочни кредити 
Обврски за долгорочни здружени и вложени средства 
Вкупно (74 + 75) 
II. Краткорочни извори на средства и тековни обврски 
а) Краткорочни извори на средствата 
Обврски по краткорочни кредити 
Обврски за краткорочно здружени и вложени средства 
Вкупно (77 + 78) 
б) Обврски по инструменти на плаќањето 
Обврски по чекови 
Обврски по меници 
Вкупно (80 + 81) 
в) Обврски спрема добавувачите 
Добавувачи во Југославија 
Добавувачи во странство 
Добавувачи за нефактурирани стоки и услуги 
Вкупно (83 до 85) 

| -Л1. л,̂ ttlLjaSS.шл . 
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А К Т И В А 

И з н о с 

Реден 
број 

Група на 
контата -

конто 
Е л е м е н т и 

Претходната 
година 

Текуштата 
година 

V 1 2 3 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛ-
ТАТ 
I. РАСХОДИ 
а) Уредување и подготовка на територијата 
Уредување и подготовка на територијата за терито-
ријална одбрана 
Уредување и подготовка на територијата за цивилна 
заштита 
Уредување и подготовка на територијата за службата 
за набљудување и известување 
Уредување и подготовка на територијата за врски и 
криптозаштита за потребите на раководењето 
Уредување и подготовка на територијата за подготву-
вање на стопанството и општествените дејности за 
работа во војна 
Уредување и подготовка на територијата за одбранбе-
ни подготовки на населението 
Уредување и подготовка на територијата за подготву-
вање на органите и организациите на општествено-
-полцтичките заедници и месните заедници 
Уредување и подготовка на територијата за подготву-
вање на органите за внатрешни работи за работа во 
војна 
Уредување и подготовка на територијата за изградба, 
адаптација, спремање и одржување на засолништа за 
засолнување на населението и материјалните блага 
Уредување и подготовка на територијата за изградба 
на складовен простор за формирање и пополнување 
на стоковните резерви 
Вкупно (1 до 10) 
б) Обучување и оспособување за работа во војна 
Обучување и оспособување на единици, штабови и 
други органи на територијалната одбрана 
Обучување и оспособување на единици, штабови и 
други органи на цивилната заштита 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

40 
400 

401 

402 
403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

41 
410 

411 
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14 412 Обучување и оспособување на припадниците на 
службата за набљудување и известување 

15 413 Обучување и оспособување на припадниците за врски 
и криптозаштита за потребите на раководењето 

16 414 Обучување и оспособување на работниците во стопан-
ството и општествените дејности за работа во војна 

17 415 Обучување и оспособување на населението за одбрана 
и заштита во војна 

18 416 Обучување и оспособување на работниците на органи-
те и организациите во општествено-политичките заед-
ници и месните заедници -

19 417 Обучување и оспособување на припадниците на орга-
ните за внатрешни работи за работа во војна 

д.0 418 Обучување и оспособување на работниците за изград-
ба, адаптација, опремање и одржување на засолништа 
за засолнување на населението и материјалните блага 

21 419 Обучување и оспособување на работниците за форми-
рање и подготовка на стоковни резерви и изградба на 
складовен простор 

22 Вкупно (12 до 21) 
42 в) Набавка ма опрема, вооружување и други технички 

средства 
23 420 Набавка на опрема, вооружување и други технички 

средства за територијалната одбрана 
24 421 Набавка на опрема, вооружување и други технички 

средства за цивилната заштита 
25 422 Набавка на опрема, вооружување и други технички 

средства за службата за набљудување и известување 
26 423 Набавка на опрема, вооружување и други технички 

средства за врски и криптозаштита за потребите на 
раководењето 

27 424 Набавка на опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на стопанството и општестве-
ните дејности за работа во војна 

28 425 Набавка на опрема, вооружување и други технички 
средства за одбранбените подготовки на населението 

29 426 Набавка на опрема, вооружување и други тех,нички 
средства за подготовка на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници и месните за-
едници 

30 427 Набавка на опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на органите за внатрешни ра-
боти за работа во војна 

31 428 Набавка на опрема, вооружување и други технички 
средства за засолништа за сместување на населението 
к материјалните блага 

32 429 Набавка на опрема, вооружување и други технички 
средства за складишта за сместување и чување на сто-
ковни резерви 

33 Вкупно (23 до 32) 
43 г) Изградба и адаптација на објект 

34 430 Изградба и адаптација на објекти за територијалната 
одбрана 

35 431 Изградба и адаптација на објекти за цивилната за-
штита 

36 432 Изградба и адаптација на објекти за службата за на-
бљудување и известување 

37 433 Изградба и адаптација на објекти за врски и кридто-
заштита за потребите на раководењето 

38 434 Изградба и адаптација на објекти за подготовка на 
стопанството и општествените дејности за работа во 
војна 

39 435 Изградба и адаптација на објекти за одбранбените 
подготовки на населението 

40 436 Изградба и адаптација на објекти за подготовка на 
органите и организациите на оаштествено-политички-
те заедници и месните заедници 

41 437 Изградба и адаптација на објекти за подготовка на 
органите за внатрешни работи за работа во војна 

42 438 Изградба и адаптација на засолништа за засолнување 
на населението и материјалните блага 

43 439 Изградба и адаптација на складишта за сместување и 
чување на стоковни резерви 

44 Вкупно (34 до 43) 
44 д) Одржување и чување на објекти, опрема, воо-

ружувања и други термички средства 



Петок, 17 ал рил 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 753 

45 440 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за територијалната од-
брана . 

46 441 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за цивилната заштита 

47 442 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за службата за набљу-
дување и известување 

48 443 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за врски и криптозаш-
тита за потребите на раководењето 

49 444 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за подготовка на сто-
панството и општествените дејности за работа во вој-
на 

50 445 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за одбранбените подго-
товки на населението 

51 446 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за подготовка на орга-
ните и организациите на општествено-политичките 
заедници и месните заедници 

52 447 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за подготовка на орга-
ните за внатрешни работи за работа во војна 

53 448 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за засолнување на насе-
лението и материјалните блага 

54 449 Одржување и чување на објекти, опрема, вооружува-
ње и други технички средства за сместување и чување 
на стоковни резерви 

55 Вкупно (45 до 54) 
45 ѓ) Ремонт на опрема, вооружување и други технички 

средства 
56 450 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 

средства за територијалната одбрана 
57 451 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 

средства за цивилната заштита 
58 452 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 

средства за службата за набљудување и известување 
59 453 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 

средства за врски и криптозаштита за потребите на 
раководењето 

60 454 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на стопанството и општестве-
ните дејности за работа во војна 

61 455 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства за одбранбени подготовки на населението 

62 456 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовки на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници и месните за-
едници 

63 457 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства за подготовка на органите за внатрешни ра-
боти за работа во војна 

64 458 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства во засолништа за засолнување на население-
то и материјалните блага 

65 459 Ремонт на опрема, вооружување и други технички 
средства во складишта за сместување и чување на 
стоковни резерви 

66 Вкупно (56 до 65) 
46 е) Формирање и пополнување на стоковните резерви 

67 460 Набавка на воени материјални резерви за територи-
јалната одбрана 

68 469 Набавка на стоковни резерви на основните прехранбе-
ни и индустриски производи за потребите во војна 

69 Вкупно (67 + 68) 
470 ж) Школување и стручно усовршување на резервни и 

активни лица на служба во територијалната одбрана 
70 470 Школување и стручно усовршување на резервни и ак-

тивни лица на служба во територијалната одбрана 
48 з) Други расходи 

71 480 Други расходи за територијалната одбрана 
72 481 Други расходи за цивилната заштита 
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73 482 Други расходи за службата за набљудување и известу-
вање 

74 483 Други расходи за врски и криптозаштита за потреби-

75 484 , 
те на раководењето 

75 484 , Други расходи за подготовка на стопанството и оп-
штествените дејности за работа во војна 

76 485 Други расходи за одбранбените .подготовки на населе-
нието 

77 486 Други расходи за подготовка на органите и организа-
циите на општествено-политичките заедници и месни-
те заедници 

78 487 Други расходи за подготовка на органите за внатреш-

79 488 
ни работи за работа во војна 

79 488 Други расходи на засолништа за засолнување на насе-

80 
лението и материјалните блага 

80 489 Други расходи на складишта за сместување и чување 
на стоковни резерви 

81 Вкупно (71 до 80) 

82 ВКУПНО (П 4- 22 4- 33 4- 44 4- 55 4- бб 4- 69 4-
4- 70 4- 81) 

83 ВИШОК НА ПРИХОДИ 
(реден број 98 минус реден број 82) 

84 ВКУПНО (реден број 82 4- 83) 
И. ПРИХОДИ 

70 а) Приходи по основ на договорените издвојуван,а од 
националниот доход и буџетот на ОПЗ 

85 701 Договорени издвојувања од националниот доход за 
сопствени подготовки на самоуправните организации 
и заедници 

86 702 Договорени издвојувања од националниот доход за 
заедничките подготовки (фондови на ОПЗ) 

87 703 Издвојувања од буџетот на ОПЗ врз основа на само-
управните спогодби и договори 

88 704 Примени средства по основ на солидарност и заем-
ност 1 

89 Вкупно (85 до 88) 
71 б) Приходи по основ на посебни и додатни издвојува-

ња 
90 714 Посебни издвојувања за сопствени подготовки на са-

моуправните организации и заедници 
91 715 Додатни издвојувана од буџетот на ОПЗ 
92 Вкупно (90 4- 91) 

73 в) Приходи од наменски средства по основ на закон-
ските обврски 

93 737 Наменски средства по основ на законски обврски за 
стоковни резерви и изградба на засолништа 

94 738 Наменски средства по основ на законски обврски за 
складишта 

95 Вкупно (93 4- 94) 
74 г) Приходи од средствата на граѓаните 

96 749. Средства на граѓаните 
75 д) Приходи од други извори 

97 750 Други приходи 

98 ВКУПНО (89 4- 92 4- 95 4- 96 4- 97) 
99 НЕПОКРИЕН РАСХОД (реден број 82 минус реден 

број 98) 
100 ВКУПНО (реден број 98 4- 99) 
101 800 Вишок на приходи - пренесен во фондот на средства-

та за развој на општонародната одбрана (реден број 
101 - реден број 83) 
Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНОТО ПО-
КРИВАЊЕ 

102 890 Непокриени расходи - покриени врз товар на фондот 
од средствата за развој на општонародната одбрана 
(ред. број 102 - ред. број 99) 

Раководител на книговодството, Раководител на самоуправната 
организација, односно заедница, 



-1 

Петок, 17 април 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 76.1 

382. 
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 ИЗМЕНА 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 
ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредба 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, 14/86 и 59/86) во член 6 став 6 бројот: 
„3.100" се заменува со бројот: „4.500". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 91 
2 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

383. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78 и 
39/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 
1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-

та камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 40/83, 
53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86, 23/86 и 42/86) во точка 1 
зборовите: „по стапка од 66% годишно“ се заменуваат со 
зборовите: „во височина на утврдената есконтна стапкаЈЈа 
Народната банка на Југославија зголемена за 4ии/о.и 

2ГОваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 97 
16 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ с.р. 

384. 
Врз основа на член 9 од Законот за обезбедување 

средства за егрес за вештачки ѓубрива, средства за зашти-
то на растенијата к квалитетно сортно семе („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 13/86 и 43/86), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
РЕГРЕСИ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО 
СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на приходите и 
расходите на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 

средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно 
семе за 1987 година. 

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

Е.п. бр. 89 
12 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

385. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), со соглас-
ност на сојузниот секретар за финансии, претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА УРЕДИ И УСЛУГИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕ-

ТАЊЕТО ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 
1. За користење уреди и услуги на контролата на ле-

тањето во воздушниот сообраќај авиопревозникот плаќа 
надомест, зависно од тежината на воздухопловот и од 
должината на изминатиот воздушен пат. 

Височината на надоместот од став 1 на оваа точка на 
странски авиопревозник и домашен авиопревозник во ме-
ѓународниот воздушен сообраќај им се искажува во САД 
долари, на тој начин што изминатиот воздушен пат изра-
зен во единици од по 100 km се множи со факторот 18,93, 
па добиената вредност се множи со вредноста што се до-
бива со вадење на квадратен корен од односот на макси-
малната тежина на воздухопловот изразена во тони - како 
броител и бројот 50 како именител односно, 

височина на надоместот изминат воздушен пат . Q м 
Гоо х 1 8 ј 9 3 

максимална тежина на воздухопловот во тони 
50 

Височината на надоместот од став 1 на оваа точка т 
домашен авиопревозник во домашниот воздушен сообра-
ќај му се искажува во динари, така што факторот 18,93 се 
заменува со факторот 9.616. 

2. Надоместот од точка 1 став 2 на оваа наредба за 
странски авиопревозници може да се искаже, согласно со 
одредбите од член 57 на Законот за девизното работење, 
во странска валута според куповниот курс на САД долар, 
што е утврден на југословенскиот единствен девизен пазар 
на денот на фактурирањето, во согласност со важечката 
меѓународна платна или друга спогодба, а ако таква спо-
годба не постои - во која и да е конвертибилна валута што 
ќе је предложи странскиот авиопревозник. 

3. Под изминат воздушен пат, во смисла на оваа на-
редба, се подразбира патот што ќе го измине воздухоплов 
на авиопревозник во воздушниот простор што го контро-
лира надлежната контрола за летање во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија согласно со одредби-
те од член 7 ст. 1 и 2 на Законот за воздушната пловидба. 

4. Под максимална тежина на воздухоплов, во смисла 
на оваа наредба, се смета најголемата дозволена маса на 
водзухопловот во полетување изразена во тони на модел 
односно серија на определен тип воздухоплов. Ако во мо-
ментот на фактурираните не се располага со податоци за 
моделот односно за серијата на типот на воздухопловот, 
како основица за пресметување на надоместот ќе се земе 
предвид најголемата маса на моделот односно на серијата 
на тој тип воздухоплов. Ако авиопревозникот пријави раз-
лични модели од ист тип воздухоплови, како основица за 
пресметување на надоместот ќе се земе најголемата дозво-
лена маса на сите модели од тој тип воздухоплови во про-
сек. Таа основица се пресметува најмалку еднаш годишно. 

Домашните и странските авиопревозници се должни 
во рок од 15 дена од денот на фактурираните да ја дозна-
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нат фактурираната вредност на надоместот на сметка на 
Сојузната управа за контрола на летањето. 

5. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 
престанува да важи Наредбата за височината на надомес-
тот за користење уреди и услуги на контролата за летање 
и водење на воздухоплови во Јавниот превоз на воздушни-
от сообраќај („Службен лист на СФРЈ , бр. 8/83 и 15/85). 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

VI/03 број: 1415 
25 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, „ 
Мустафа Плакиќ, с.р. 

386. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкуп-

ниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86), директорот на Сојузниот завод за статистика обја-
вува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИ-
ЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 

ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1. Единствениот кофициент, според индексот на цени-

те на производителите на индустриски производи, за март 
1987 година во однос на декември 1986 година, изнесува 

0,216. 
2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-

сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранки на дејности за март 1987 година 
во донос на декември 1986 година изнесува: 

Шифра, Коефи-
на Назив на гранката на дејноста циевт 

гранката . , 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ - 0,067 
ВКУПНО 

0101 Електростопанство 0,038 
0102 Производство на јаглен 0,049 
0103 Преработка на јаглен Q,Q5P 
0104 Производство на нафта и земен гас 0,000 
0105 Производство на нафтени деривати 0,026 
0106 Производство на железна руда 0,040 
0107 Црна металургија 0,043 
0108 Производство на руди на обоени ме- 0,040 

талк 
0109 Производство на обоени метали 0,033 
0110 Преработка на обоени метали 0,035 
0111 Производство на неметални минерали 0,079 

(без градежен материјал) 
0112 Преработка на неметални минерали 0,064 

(без градежен материјал) 
0113 Металопреработувачка дејност 0,089 
0114 Машиноградба 0,115 
0115 Производство на сообраќајни сред- 0,070 

ства (без бродоград) 
0117 Производство на електрични машини 0,054 

и апарати 
0118 Производство на базни хемиски про- 0,081 

изводи 
0119 Преработка на хемиски производи 0,104 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,125 
0121 Производство на градежен материјал 0,044 
0122 Производство на режана граѓа и пло- 0,067 

чи 
0123 Производство на финални производи 0,094 

од дрво 
0124 Производство и преработка на харти- 0,068 

ја 
0125 Производство на текстилни предива и 0,080 

ткаеница 

I 2 3 

0126 Производство на готови текстилни 0,119 
производи 

0127 Производство на кбжа и крзно 0,042 
0128 Производство на кожни обувки и га- 0,117 

лантерија 
0129 Преработка на каучук 0,064 
0130 Производство на прехранбени произ- 0,042 

води 
0131 Производство на пијачки 0,067 
0132 Производство на добиточна храна 0,039 
0133 Производство и преработка на тутун 0,227 
0134 Графичка дејност 0,055 
0300 Искористување на шуми О,Ш 

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

Бр. 001-15751 
7 април 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Драгутин Грутков^, с. р. 

387. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка 

на Југославија и единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81,26/84 и 71/86), во врска со член 22 став 2 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
РАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕ-
АЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ И ПАТНИЦИНА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И 
ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОД-
НИОТ ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕ-
НИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ 

ДЕЈНОСТИ 

1, Во Одлуката за изработка и доставување на извеш-
таи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки 
и патници на странски релации и од други услуги во врска 
со меѓународниот промет, како и на извештаи за изврше-
ните расходи во врска со вршењето на тие дејности 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86), во текстот Обрасци 
и начин на нивно пополнување, во одделот II Посебни 
податоци што се внесуваат во одделни обрасци за образе-
цот број 4 ставот 2 се менува и гласи: 

„Во одделни делови на образецот се запишува: 
1) во долниот десен дел од заглавијето на образецот, 

над испрекинатата линија, називот на видот на превозот -
услугата (по кој настанал трошокот), а во засенчениот дел 
во продолжение на таа линија - соодветната шифра од ко-
дексот; 

2) во колоната 1 називот на земјата во која настанал 
трошокот (во која е извршено плаќањето! а во засепиени-
от дел од таа колона - соодветната шифра од кодексот; 

3) во колоната 2 називот на видот на трошоци, а во 
засечениот дел од таа колона - соодветната шифра, од 
кодексот; 

4) во колоната 3 ознаката на валутата на плаќање, а 
во засечениот дел од таа колона - соодветната шифра од 
кодексот. 

Ако во рамките на еден вид трошоци има повеќе раз-
лични валути за плаќање, шифрата за вадет на трошоците 
во колоната 1 се повторува толку пати колку што во рам-
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ките на еден вид трошоци има различни валути. Називот 
на видот на трошоци во овој случај не мора да се повтору-
ва, туку може да се користи дето; 

5) во колоната 4 износот во валутата на плаќање без 
децимали (на пр. 100,35 се запишува како 100, 100, 85 како 
101 итн.); 

6) во незасенчениот правоаголник на крајот од коло-
ната „Износ во валута“ се искажува збирот на оваа колона 
како контролен податок од интерес само за автоматска об-
работка." 

2. Образецот број 4 се заменува со нов образец, кој се 
дава во прилогот кон оваа одлука. 

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

О. бр. 44 
6 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

Образец бр. | 4 1 

(Матичен број) 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ И 
ПО ДРУГИТЕ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНАТА СТОКОВНА РАЗМЕНА И СЛ. 

(Т. Н. СОПСТВЕНИ ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ТРОШОЦИ) 

За месец 19 година 
(Вид на превез - услуга) 

(во оригинални валути без децимали) 

Назив и шифра на земјата Назив и шифра на видот на 
трошоците 

Ознака и шифра 
на валутата на 

плаќање 
Износ во валута 

1 2 3 4 

е 

Контролен збир 

(референт) 

(телефон) (печат на ОЗТ и потпис на овластеното лице) ) 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлука-
та за определување на износите за посебни намени и надо-
местот при утврдувањето на цените за нафтени деривати, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/87, се поткрале 
долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕ-
НИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕ-

НИТЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Во точка 2 став 1 во одредбата под 2 наместо бро-

јот: „47,771" треба да стои бројот: „47,871"; а наместо бро-
јот: „46,669" треба да стои бројот: „46,799". 

Од Сојузиниот комитет за законодавство, Белград, 10 
април 1987 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за содржината на одделни по-
зиции во обрасците на периодичната пресметка и за-

вршната сметка, за начинот на доставување на период ич-
ната пресметка и на завршната сметка и за податоците и 
документацијата што се доставуваат кон периодичната 
пресметка и завршната сметка за организациите на 
здружен труд објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/87 се поткрала долунаведената грешка па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ 
ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ 
НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕ-
СМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТО-
ЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВА-
АТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНА-
ТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Во член 3 во новододадениот став 2 треба да се изос-
тават по грешка внесените броеви: „51" и „52". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 16 
април 1987 година. 
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У К А 3 И 

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 ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НА-
3КАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
. ЗЕЛЕНОРТСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Блажо Мандиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Зеленортска Република со седиште 
во Лисабон, 

II 
Се назначува 
Душан Вучиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Португал, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Зеленортска Република со седиште во Лиса-
бон. ф 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
32 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

377. Одлука за усогласување на надоместот на лич-
ниот доход на делегатите што надомест на 
личниот доход остваруваат во Собранието на 
СФРЈ 749 

378. Одлука за усогласување на основата за утврду-
вање на личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ : 749 

379. Одлука за износот на надоместот за користење 
на годишниот одмор 749 

380. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ - 750 

381. Уредба за Контниот план и за билансите за 
средства за развој на општонародната одбрана 750 

382. 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 - 761 

383. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на стапката на затезната камата 761 

384. Одлука за одобрување на Финансискиот план 
на приходите и расходите на средствата за рег-
реси за вештачки ѓубрива, средствата за зашти-
та на растенијата и квалитетно сортно семе за 
1987 година - 761 

385. Наредба за височината на надоместот за ко-
ристење на уреди и услуги на контролата на 
летањето во воздушниот сообраќај 761 

386. Наредба за утврдување на единствените коефи-
циенти за Ревалоризација на основните и дру-
гите општествени средства 762 

387. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
изработка и доставување на извештаи за реа-
лизираните приходи по основ на превоз на сто-
ки и патници на странски релации и од други 
услуги во врска со меѓународниот промет, ка-
ко И на извештаи за извршените расходи во 
врска со вршењето на тие дејности 762 

Исправка на Одлуката за измени на Одлуката за оп-
ределување на износите за посебни намени и 
надоместот при утврдувањето на цените на на-
фтени деривати 763 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија 
на Правилникот за содржината на одделни по-
зиции во обрасците на периодичната пресмет-
ка и завршната сметка, за начинот на доставу-
вањето на периодичната пресметка и на за-
вршната сметка и за податоците и документа-
цијата што се доставуваат кон периодичната 
пресметка и завршната сметка за организации-
те на здружен труд 763 

Укази 764 
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