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Врз основа на член 109 од Законот за систе 
мот на општественото планирање и за Општествени-
от план на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд, Соборот на општините и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 24 декември 1986 го-
дина, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА ВО 1987 ГОДИНА 

При конципирањето на економската политика 
за 1987 година појдено е од присутните состојби и 
проблеми на развојот, од целите и задачите утвр-
дени со Општествениот план на СР Македонија за 
периодот од 1986 до 1990 година, Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година 
во 1987 година и од определбите на Долгорочната 
програма за економска стабилизација и одлуките на 
XIII конгрес на СКЈ и IX конгрес на СКМ. 

За реализацијата на целите и задачите утврде-
ни со Општествениот план на СР Македонија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година, во 1987 година е 
неопходно да се оствари поголема мобилност и ан-
гажираност од општествените субјекти, организациите 
ка здружениот труд и работните луѓе за решавање 
на бројните и сложени проблеми во развојот. 

Во 1987 година се влегува со влошени резул-
тати на повеќе клучни подрачја од развојот, а по-
себно во економските односи со странство, подра-
чјето на цените, економско-финансиската положба 
ка стопанството и техничко-технолошкиот прогрес. 
Исговремено, развојот ќе биде соочен и со крупни 
ограничувања кои се однесуваат на отплатата на 
пристигнатите обврски спрема странство, покривање-
то на загубите, ненаплатените побарувања, недости-
гот на трајни избори на обртни средства, делумно 
и забавено остварување на финансиската консолида-
ција, како и ниското ниво на средства за финанси-
рање на репродукцијата од домашни и странски 
извори. 

I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ 

РАЗВОЈ 

1. Тргнувајќи од актуелната економска положба 
и од условите и можностите на развојот основни 
задачи на развојната и економската политика во 
1987 година се-. 

1.1. Одржување на динамиката на порастот на 
производството и услугите и зголемување на изво-
зот со валоризација на постојните потенцијали, по-
качување на продуктивноста на трудот, штедење и 
ефикасноста на стопанисувањето во целина; 

1.2. Намалување на стапката на инфлација; 
1.3. Јакнење на материјалната положба на сто-

панството со зголемување на реалниот доход и пре-
насочување на односите во распределбата во корист 
на стопанството; 

1.4. Пораст на бројот на вработените и забаву-
вање на растот на бројот на лицата што се невра-
ботени. 

2. Унапредувањето на социјалистичкото самоуп-
равување ќе се остварува во рамките на претстојните 
промени во политичкиот систем, утврдени со Кри-
тичката анализа на функционирањето на .политич-
киот систем, при што приоритет ќе се обезбеди на 
промените во стопанскиот систем во согласност со 
барањата на * економската стабилизација. 

Развојот на самоуправувањето ќе се остварува 
со јакнење на материјалната положба на стопанство-
то преку зголемување на реалниот доход, водење на 
политика на поусогласени односи во распределбата 
во полза на стопанството, со јакнење на пазарниот 
начин на стопанисување, реално вреднување на про-
изводните фактори, поголема мотивациона улога на 
личните доходи и самоуправна економска интегра-
ција на единствениот југословенски пазар. 

Истовремено е неопходно: 
2.1. Менување на односот кон трудот и сред-

ствата на сите носители на активноста и зајакнува-
ње на одговорноста за ефикасно и економски рацио-
нално работење со средствата; 

2.2. Обезбедување оптимално користење на капа-
цитетите и ресурсите, подобрување на квалитетот, 
асортиманот, дизајнот и порационално стопанису-
вање; 

2.3. Јакнење на процесите на здружување на тру-
дот и средствата; 

2.4. Донесување и доследна реализација на. заед-
ничките планови и програми за развој; 

2.5. Обезбедување континуирана снабденост со 
енергија, суровини и репроматеријали; 

2.6. Остварување на економската и финансиска 
консолидација; 

2.7. Поефикасен придонес на науката во зголе-
мувањето на техничко-технолошкото ниво на сев-
купните стопански активности; 

2.8. Поддржување на организациите на здруже-
ниот труд што успешно стопанисуваат, а посебно на 
носителите на стопанскиот развој и доследна при-
мена на прописите за престанок на субјектите кои 
немаат перспектива во развојот; 

2.9. Постимулативно наградување на производни-
от и на творечкиот труд; 

2.10. Спроведување на рационализацијата на са-
моуправните интересни заедници и нивните стручни 
служби, органите на управата и работните заедници 
што вршат работи во органите на општествено-поли-
тичките заедници и на општествено-политичките и 
други организации. 

3. Во 1987 година ќе се оствари пораст на оп-
штествениот производ во вкупното стопанство од 
3,5°/о, при што се очекува раст на индустриското 
производство од 4,5%, а на земјоделското производ-
ство од 3'°/о. За остварување на предвидениот пораст 
на производството и услугите неопходно е извозот 
на стока да се зголеми за околу 5,0°/о, при што на 
конвертибилното подрачје за околу 6,5°/о ,а увозот 
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на стока за околу 3,5%. Вработеноста во општестве-
ниот сектор ќ е се зголеми за околу 3%, а продук-
тивноста на трудот за околу 0,5%. Средствата за 
животен стандард ќе остварат реален пораст од око-
лу 2,0%, а БО тие рамки чистите лични доходи по 
вработен во општествениот сектор ќ е растат во рам-
ките на продуктивноста на трудот. Инвестиционите 
вложувања во основни средства ќ е забележат реален 
пораст од 3,5%, при што стопанските инвестиции 
од околу 4%. Изворните приходи за задоволување 
на општите-општествени и на заедничките потреби, 
без тие што се изземени од ограничувања, ќе рас-
тат побавно од номиналниот пораст на доходот. 
Учеството на средствата на организациите на здру-
жениот труд во распоредениот доход ќе се зголе-
ми за 0,3% проценти поени во однос на 1986 година. 

I I . ОСНОВНИ ПРАВЦИ И МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ИНТЕНЗИТЕТОТ НА ПОРАСТ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

4. Производство и услуги 

Во 1987 година ќе продолжи и ќ е за јакне про-
цесот на постапка промена на стопанската струк-
тура. За оваа цел ќ е се поттикнува производството 
со повисоки ф а з и на доработка, производството кое 
се засновува на поголемо воведување на високопро-
дуктивна технологија, со релативно помала потро-
шувачка на енергија и суровини по единица произ-
вод, како и конкурентното производство на домаш-
ниот и странскиот пазар. 

Во овие рамки, посебна поддршка ќ е се даде 
на организациите на здружениот труд кои имаат 
перспективна и економски оправдана основа за раз-
вој, позначајно го зголемуваат производството и из-
возот, пред се, врз заеднички програми, обезбеду-
ваат зголемено користење на * капацитетите, воведу-
ваат повеќесменска работа, применуваат техничко-
технолошки иновации, се поврзуваат со малото сто-
панство, како и на организациите кои се носители 
на развојот, посебно во стопански недоволно развие-
ните подрачја, граничниот појас и определените рид-
ско-планински реони. 

Ќ е се настојува на ниво на земјата да се оства-
рува поголема, техничко-технолошка и економска ин-
теграција на организациите на здружениот труд од 
областа на електростопанството, железничкиот сооб-
раќај , ПТТ сообраќај и другите големи технолошки 
системи, 

4.1. Во енергетиката ќе се создаваат услови за 
поголемо искористување на постојните капацитети за 
заокружување на производството на постојните и от-
ворање на нов капацитет за јаглен за индустриска 
и широка потрошувачка, за зголемување на произ-
водството на електрична енергија, јаглен и нафтени 
деривати. Задоволувањето на потребите од енергија, 
ќе се врши со поголемо сопствено производство, ра-
ционално користење и штедење на енергијата и 
супституција на увозната со домашна енергија. 

Ќ е се преиспитаат веќе издадените енергетски 
согласности на големите потрошувачи врз основа на 
потрошувачката во 1986 година и потрошувачката во 
изминатиот период. 

Ќ е се интензивираат активностите за изготвување 
на инвестиционо-техничката документација за гаси-
фикација . Ќ е се продолжи со натамошни истраги и 
студии во електроенергетиката. 

Самоуправната интересна заедница за енергети-
ка на Македонија ќ е ја преиспита постојната Прог-
рама за изградба на електроенергетски објекти од 
1983 до 1990 година, со цел на селективна основа да 
се усогласи бројот на објектите и роковите за нив-
на изградба согласно со материјалните можности и 
техничката подготвеност на програмите. 

Ќ е се создаваат услови за поголемо искористу-
вање на отпадната енергија од процесот на произ 
водството и за поголема примена на алтернативните 
енергетски извори, со цел да се обезбеди супститу-

ција на електричната енергија во топлотните про-
цеси и на горивата од увоз. З а оваа цел Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија ќ е подготви програма. 

4.2. Порастот на индустриското производство ќ е 
се остварува врз поцелосно и поефикасно користење 
на постојните капацитети, нивна модернизација и ре-
конструкција, активирање на нови, поголема вклуче-
ност во реализацијата на заедничките програми за 
производството и извоз со извозна ориентираност на 
производството, подобра снабденост со енергија, су-
ровини и репроматеријали, зголемување на вртење-
то на обртните средства и друго. 

Ќ е се преземат економски мерки за поголемо 
користење на инсталираните капацитети. 

Организациите на здружениот труд од индустри-
јата ќ е ги иновираат постојните, односно ќ е изгот-
ват нови програми за поцелосно искористување на 
производните капацитети, при што неопходните ак-
тивности ќ е ги координира Стопанската комора на 
Македонија. 

За реализација на предвиденото индустриско 
производство ќ е се интензивира процесот на поврзу-
вање на организациите во заокружени техничко-тех-
нолошки репродукциони целини, особено во енерге-
тиката, металургијата, метал ски от комплекс, нафте-
но-хемиската, текстилната, кожарската, дрвната ин-
дустрија, индустријата на неметални минерали и аг-
роиндустрискиот комплекс. 

Во 1987 година ќ е се интензивира истражувањето 
на енергетските, металните и неметалните минерал-
ни суровини. 

4.3. Во 1987 година ќе се, создаваат услови за по-
големо и постабилно општествено организирано зем-
јоделско производство, организиран откуп на земјо-
делски прехранбени производи, подобрување на од-
носите во примарната распределба, обезбедување на 
средства за развоЈ, регреси и премии. 

Приоритет во развојот ќ е се даде на натамош-
ното зголемување на примарното производство, осо-
бено на с т о ч а р с к о г и обезбедување суровини за 
максимално искористување на капацитетите во пре-
работувачката индустрија. 

Порастот на с т о ч а р с к о г производство ќ е се ост-
варува, пред се, со зголемување на сточниот фонд, 
повисока произволност на добитокот и зголемено 
производство на концентрирана и кабаста сточна 
храна од сопствени производни потенцијали. При ова, 
активностите во општествениот сектор ќе бидат на-
сочени кон поголемо користење на изградените ка-
пацитети, обезбедување на квалитетен приплоден до-
биток за општествениот и индивидуалниот сектор, 
како и кон воспоставување на разни ф о р м и на про-
изводствена кооперација со индивидуалниот сектор. 

Ќ е се изврши регионално структуирана, односно 
реонизација на производството, тргнувајќи, пред се, 
од компаративните предности и критериумите на 
економската ефикасност и од нужната комплементар-
ност на производствената структура на ниво на зем-
јата. 

Ќ е се забрза процесот на самоуправно здружу-
вање на трудот и средствата за натамошен позабр-
зан развој на самоуправните односи во земјодел-
ството преку интензивирање на здружувањето врз 
доходовни односи. При ова, посебно место ќ е добие 
поврзувањето на самостојниот личен труд на земјо-
делците со здружување во земјоделските задруги и 
со унапредување на ^ о п е р а т и в н и т е односи со здру-
жениот труд во агрокомплексот. 

Ќ е се подготви конкретна програма со мерки и 
активности за самоуправно организирање и дејству-
вање на членките во состав на СОЗТ ЗЗПК „Маке-
донија" според потребите на агрокомплексот, а ак-
тивноста ќе ја координира Стопанската комора на 
Македонија. 

Посебни активности ќ е се остварат за изнаоѓа-
ње трајни решенија за современо организирање на 
агрокомплексот со заедничко планирање на развојот, 
доходовно поврзување меѓу членките, единствена 
маркетинг служба, мобилност и рационалност во ко-
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ристењето на финансиските средства, поголема при-
мена на науката и друго. 

Ќ е се поттикнува воведувањето на преткултури 
и втори култури во подрачјето со изградени хидро-
системи и други начини на наводнување заради зго-
лемено користење на земјишниот фонд. 

Ќ е се стимулира со посебни средства производ-
ството на приплоден материјал 

Ќ е се настојува на ниво на Федерацијата ефи-
касно да се спроведува договорот за основите на за-
едничката земјишна политика. 

Со мерки на даночната политика и со други мер-
ки ќе се поттикнува поорганизирана обработка на 
земјоделското обработливо земјиште. Истовремено во 
рамки на материјалните можности ќ е се продолжи со 
поттикнување на откупот на понудени земјоделски 
површини. 

4.4. Со програмата на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за водостопанство и општин-
ските заедници (ќе се утврди обемот и начинот на 
одржувањето на постојните објекти и на заштитата 
од штетното дејство на водите, обезбедувањето вода 
за населението и стопанството. Републиката ќ е обез-
беди дел од потребните средства за учество во из-
градбата на мали и повеќенаменски акумулации. 
Истовремено, ќ е се преземаат мерки за ефектуира 
ње на хидро-мелиоративните системи. 

4.5. Ќ е се продолжи со натамошна реализација 
на Програмата за пошумување на голините и ме-
лиорација и реконструкција на слабопродуктивните 
нискостеблести и деградирани шуми и честаци, во 
1987 година ќе се лошу мат околу седум илјади хек-
тари голини и ќе се изврши мелиорирање на околу 
три илјади. 

Истовремено, ќе се продолжи со отворање на 
шумите и нивна заштита од бесправно сечење, узур-
пација, пожари, болести и штетници, како и со зго-
лемено користење на споредните шумски производи, 
особено за извоз. 

4.6. Во градежништвото активностите ќе бидат 
насочени кон подобрување на внатрешната и само-
управната организираност, поширокото поврзување 
на градежната оператива со производителите на оп-
рема и материјали за вградување (градежна, стола-
рија, индустрија за мебел, керамичка индустрија, 
електроиндустрија). Ќ е се создадат услови за пого-
лемо ангажирање на градежната оператива во дру-
гите републики и автономни покраини и за поуспе-
шен настап во странство, посебно во земјите во раз-
вој. Градежните работни организации од Републи-
ката при изведувањето на градежни работи во зем-
јата и во странство ќе остваруваат соработка за за-
едничко настапување со организациите на здруже-
ниот труд од јавниот патен сообраќај . 

Ќ е се преземаат мерки за скратување на роко-
вите на градба, со цел намалување на пресметковна-
та вредност и надминување на вкупната неефикас-
ност. 

Организациите на здружениот труд од градеж-
ништвото и другите организации изведувачи на ин-
вестициони работи во странство со покренатите ак-
тивности во рамките на Стопанската комора на Ма-
кедонија и Стопанската комора на град Скопје, врз 
самоуправна основа, ќе се договорат за ефикасно 
дејствување и комплексно настапување со инжене-
ринг и други видови на услуги. 

Заедно со вкупните проблеми на градежништво-
то во Републиката ќе се решаваат и проблемите на 
проектантските организации. 

Ќ е се создаваат услови од урбанистички, кому-
нален и финансиски карактер посебно од страна на 
собранијата на општините и банките за реализација 
на програмата за изградба на 3.000 станови за пазар, 
при што ќе се води сметка за дистрибуција на ста-
новите зависно од интересот, средствата и демограф-
скиот аспект. 

4.7. Во сообраќајот и врските ќе продолжат ак-
тивностите за подобрување на квалитетот на услуги-
те, поефикасно и порационално користење на капа-
цитетите, намалување на трошоците и зголемувале 

на безбедноста во превозот. Ќ е се поттикнува пре-
распределбата на превозот кон општесгвено-рента-
билни видови сообраќај . 

Во 1987 година ќ е се интензивираат активностите 
за самоуправно здружување и подобрување на са-
моуправната организираност во сообраќај и врските. 

Железничко-транспортната организација — Скоп-
је и корисниците на железничките услуги ќ е склу-
чат самоуправна спогодба за здружување на средства 
за набавка на превозни капацитети со цел зголему-
вање на обемот и квалитетот на услугите во желез-
ничкиот сообраќај . 

Деловната заедница на патниот сообраќа ј „Ма-
к е д о н ^ а-сообраќај" — Скопје и Железничката транс-
портна организација — Скопје, самоуправно ќе го 
уредат заедничкиот настап на транспортниот пазар. 

Ќ е се продолжи со изградба, реконструкција и 
одржување на магистралната и регионалната патна 
мрежа и за таа цел ќе се подготви и донесе програ-
ма. Ќ е заврши изградбата на наплатните станици на 
делницата Куманово — Титов Белее од автопатот 
„Братство и единство" и ќе продолжат работите на 
патниот правец Куманово — Ранковци, со цел истиот 
да биде завршен во 1988 година. 

Во 1987 година ќе се остваруваат и активности 
сврзани со реализацијата на приоритетните задачи 
во развојот на сообраќајот и врските на ниво на 
земјата, а пред се за продолжување на изградбата 
на автопатот „Братство и единство" и магистрална-
та железничка линија Јесенице — Гевгелија. 

Преку здружување на средства од граѓаните и 
организациите на здружениот труд ќ е се обезбеди 
повисок степен на ефектуирање на постојните теле-
графско-телефонски приклучоци. 

4.8. Ќ е се забрза процесот на самоуправно-дохо-
довно здружување на организациите на здружениот 
труд од угостителството и туризмот и другите деј-
ности за рационално користење на средствата и ост-
варување на поголеми ефекти, посебно за зголему-
вање на нето девизниот прилив. 

Ќ е се создаваат услови за организирано корис-
тење на годишните одмори и програмско поместува-
ње и усогласување на школските распусти меѓу оп-
штините врз скалеста основа. 

Со мерките на економската политика, посебно со 
даночната ќ е се обезбеди поголемо користење на од-
моралишните капацитети врз комерцијалната турис-
тичка понуда и на таа основа ќ е се овозможи еко-
номски успешно работење. 

Ќ е се создадат услови за поголемо користење на 
странските кредити за изградба на туристички капа-
цитети и бањско-климатски капацитети, посебно пре-
ку заеднички вложувања со странски партнери. 

4.9. Во малото стопанство ќ е се извршат измени 
и дополнувања на прописите, со што ќ е се обез-
беди поедноставување на постапката и воведување на 
специфични ф о р м и на негова организираност. По-
себно ќ е се нагласи проширувањето на капацитетите 
што претставуваат дополнување на асортиманот на 
производите ка ј организациите на здружениот труд 
од општествен сектор, а со тоа ќе се врши супститу-
ција на увозот и намалување на трошењето на енер-
гија и материјали, рационално користење на опрема-
та, како и развојот на дефицитарните услужни деј-
ности. 

Ќ е се интензивира процесот на дисперзија на по-
гоните на поголемите организации на здружениот 
труд, пред се од индустријата, посебно во стопан-
ски недоволно развиените краишта, граничниот појас 
и определените ридско-планински реони. 

Ќ е се создаваат услови за поголема заинтереси-
раност на работните луѓе, особено на работниците 
привремено вработени во странство за поголемо ан-
гажирање на личните средства за основање на до-
говорни организации на здружениот труд, занаетчис-
ки задруги и самостојни дуќани за производство во 
кооперација. 

За стимулирање на побрзиот развој на малото 
стопанство, Републиката и општините ќ е утврдат дол-
горочна и селективна даночна политика. 
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Ќ е се настојува да сс намалуваат ограничувањата 
за увоз на опремата наменета за одредени произ-
водни дејности во малото стопанство. 

Развојот на малото стопанство во одделни оп-
штини во Републиката ќе се поттикнува и унапре-
дува преку воспоставување деловни односи со орга-
низации на здружениот труд и од другите репуб-
лики и автономни покраини. 1 

Општините и градот Скопје во соработка со ор-
ганизациите на здружениот труд носители на разво-
јот на малото стопанство, ќе подготват конкретни 
програми за развој на производството и услугите, 
маркетинг службите, финансирањето, даночните олес-
нувања и ослободувања и слично. 

4.10. Производството и услугите, а пред се инду-
стриското и земјоделското производство, ќ е се те-
мели и врз реализација на заедничките програми за 
производство и извоз чии носители ќ е бидат оддел-
ни покрупни организации на здружениот труд, од 
црната и обоената металургија, комплексот на оп-
рема и трајни потрошни добра, хемиската индустри-
ја, индустријата за текстил и кожа, дрвната инду-
стрија, пол ед ел ство и сточарство и друго. 

Во Стопанската комора на Македонија ќ е се 
остварат активности за поблиску да се дефинираат 
заедничките програми за производство и извоз на 
ниво на Републиката. 

Истовремено, Стопанската комора на Македони-
ја ќе оствари максимална ангажираност со цел да се 
обезбеди што поголемо вклучување на организациите 
на здружениот труд од Републиката во заедничките 
програми на ниво на земјата, а одделни организации 
ча бидат и нивни носители. 

5. Надворетно-трговска размена 

За реализација на предвидената динамика на 
производството особено во индустријата и земјодел-
ството ќе се зголемува извозот на стока и услуги. 
За таа цел ќе се преземаат мерки на кредитната и 
даночната политика, ќ е се обезбедува приоритет на 
извозните организации при увозот на репроматерија-
ли, суровини и опрема и ќ е се поттикнува нето де-
визниот прилив. 

Ќ е се создаваат услови за позабрзан пораст на 
производството за извоз со повисока ф а з а на дора-
ботка и за зголемување на нестоковниот девизен 
прилив по сите основи. 

Ќ е се поттикнува производствената кооперација, 
заедничките вложувања, заедничкиот настап на тре-
ти пазари и трансферот на знаења и технологија. За 
оваа цел ќе се донесе програма за економска и тех-
нолошка соработка со одделни земји значајни за 
извозот. 

Задолжувањето во странство ќ е биде во функци-
ја на порастот на производството за извоз и на из-
возот, промените во структурата на производството, 
зголемувањето на доходот, вработеноста и друго. 

Ќ е се продолжи со вршење на компензациони 
работи со странство, увоз заради извоз, доработка, 
работи на извоз со наплата во стока во земјите во 
развој и во други земји, како и отплати на странски 
кредити со испорака на стока и услуги. Притоа, И з -
вршниот совет на Собранието на СР Македонија ќе 
ги согледува состојбите и ќе предлага мерки и ак-
тивности на ниво на земјата преку компензационите 
работи со странство да не се одобрува увоз на про-
изводи кои се произведуваат во доволни количества 
во земјата (ориз, вино, тутун, грозје и друго). 

Основните банки од Републиката, во рамките на 
својата деловна политика, ќе обезбедат средства и ќ е 
утврдат приоритет во кредитирањето на продажбата 
на опрема во странство и на вградените материјали 
и опрема при изведувањето на инвестиционите ра-
боти во странство. 

Стопанската комора на Македонија до јануари 
1987 година ќе утврди програми за извоз по оддел-
ни гранки и групации и по производи, а ќе се опре-
делат и покрупните организации на здружениот труд 
кои ќ е бидат носители на извозот. 

Ќ е се утврди стратегија на надворешно-тргов-
ската размена со позначајни партнери, а во рамки-
те на тоа посебно ќе се разработат економските од-
носи со соседните земји. 

Републичкиот комитет за економски односи со 
странство во соработка со Стопанската комора на .Ма-
кедонија ќе подготви програма за развој и унапре-
дување на малограничниот промет со соседните 
земЈи. 

Ќ е се поттикнува отворањето на слободните ца-
рински продавници во хотелите, мотелите и турис-
тичките населби и во поголемите градови. 

Во 1987 година ќ е се реорганизира работењето 
на надворешно-трговските организации за рационал-
но и ефикасно работење и за зголемување на резул-
татите во извозот. 

Увозот на стока и услуги ќ е биде во функција 
на обезбедувањето суровини и репроматеријали за 
зголемено производство пред се за извоз, оствару-
вањето на технолошки развој и иновации и снабду-
вањето на населението со стока за широка потро-
шувачка. 

Истовремено, ќ е се обезбеди што порационален 
увоз и максимално штедење на девизните средства 
по сите основи, како и повисоко и порационално ко-
ристење на стоковните кредити. 

Во Стопанската комора на Македонија ќ е се 
утврдат најприоритетни суровини и репроматеријали 
за заедничка набавка од увоз. 

6. Научно-технолошки развој 

Во 1987 година, во согласност со Стратегијата на 
технолошкиот развој во СФРЈ ќе се создаваат мате-
ријални и други услови за позабрзан развој на наука-
та и за технолошки развој на Републиката, за орга-
зинирање и развој на мрежата на научно-истражу-
вачките организации и истражувачко-развојните еди-
ници во организациите на здружениот труд, за зголе-
мување на бројот на научно-истражувачките кадри за 
10°/о, за поголемо поврзување на селективна основа 
на научно-истражувачките проекти за постигнување 
функционална корелација меѓу фундаменталните, 
применетите и развојните истражувања и нивно на-
сочување кон потребите на здружениот труд и за 
развој на системот на научни и технолошки и н ф о р -
мации. Ќ е се остварува поинтензивна и посодржајна 
соработка меѓу организациите на здружениот труд 
од стопанството и науката со што ќ е се обезбеди по-
голема усогласеност на развојот со потребите на 
здружениот труд и ќ е се стимулира научно-истражу-
вачкиот и инвентивниот труд во организациите на 
здружениот труд од материјалното производство. 

Заради ова: 
6.1. Деловните банки од кредитниот потенцијал 

ќ е насочат дел за кредитирање на развојните проек-
ти кои значат иновации и научно-технолошки напре-
док; 

6.2. Организациите на здружениот труд ќ е бидат 
ослободени од плаќање данок од доход сразмерно 
на дел од средствата што ќ е го вложат во научно-
истражувачката работа и технологија; 

6.3. Ќ е се врши ослободување од плаќање данок 
од личниот доход на работниците кои се ангажира-
ни во развојни единици и јадра во организациите на 
здружениот труд од материјалното производство, ка-
ко и од личните примања по основ на иновациски 
труд; 

6.4. Во текот на 1987 година ќ е се утврди стра-
тегија на долгорочниот развој на научно-истражу-
вачката дејност во СР Македонија до 2000 година. 

Републичката заедница на научно-истражувачка-
та дејност, заедниците на насоченото образование, 
Стопанската комора на Македонија, универзитетите, 
организациите на. здружениот труд од материјалното 
производство, научно-истражувачките организации и 
факултетите, по пат на меѓусебно договарање и спо-
годување и со вградување на стимулативни елемен-
ти во самоуправните акти за основите и мерилата за 
стекнување и распределба на доходот и личниот до-
ход, ќ е ги интензивираат активностите з а : 
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— донесување и остварување на програми за 
научноистражувачка работа и врз таа основа орга-
низирање, проширување и развој на н^учно-истра-
жувачката дејност во организациите на здружениот 
труд од материјалното производство; 

— создавање на материјални претпоставки за 
формирање на научно-истражувачките кадри и нив-
но вработување (приправници и асистенти) во орга-
низациите на здружениот труд од материјалното про-
изводство, во научно-инстражувачките организации и 
на факултетите, а особено во дефицитарните и клуч-
ните области на научниот и технолошкиот развој; 

— обединување на истражувачките кадри, опре-
мата и средствата на ниво на работни организации, 
сложени организации и пошироко и нивно програм-
ско поврзување со научно-истражувачките организа-
ции и факултетите; 

— научните и научно-наставните кадри од уни-
верзитетите со дел од работното време или со ми-
рување на работниот однос ќе се ангажираат во вр-
шењето на научно-истражувачките работи во орга-
низациите на здружениот труд од материјалното про-
изводство, а истражувачките кадри од материјалното 
производство низ формите на научно оспособување 
и усовршување и вршење на научна и наставна ра-
бота на факултетите и научно-истражувачките орга-
низации ; 

— натамошно развивање на системот за избор, 
оспособување и усовршување на научно-истражувач-
ките кадри посебно во организациите на здружениот 
труд во материјалното производство; 

— во рамките на усовршувањата на облиците, 
методите и содржините во сите степени на воспи-
тувањето и образованието и другите организирани 
форми, ќе се развива системот на организирано от-
кривање, поттикнување и стимулирање на истражу-
вачките способности ка ј младите и ќе се обезбеду-
ваат услови за нивно помасовно и поактивно вклу-
чување во остварувањето на истражувачките програ-
ми и задачи; 

— заедничко користење на опремата и набавка 
на нова опрема; 

— создавање на стимулативни услови за реали-
зација на научно-истражувачките проекти што ги 
финансираат организациите на здружениот труд од 
две или повеќе републики и автономни покраини, 
како и на иаучно-истражувачки активности што се 
изведуваат во соработка со странски научни орга-
низации, а кои се во согласност со стратегијата на 
технолошкиот развој на СФРЈ; и 

— развивање на системот на научни и технолош-
ки информации. 

Ќ е се донесе програма со која ќ е се пре дви пат 
задачите во научноистражувачката дејност и техно-
лошкиот развој и ќ е се утврди механизам со ко ј ќ е 
се обезбеди најмалку двојно зголемување на сред-
ствата по сите основи од тие во 1986 година. 

7. Штедење, рационално користење на 
средствата и нивна супституција 

Во 1987 година ќ е се интензивира процесот на 
штедење, рационално користење и трошење на оп-
штествените средства. Тоа ќ е се остварува со рацио-
нално однесување во сите средини и на сите нивоа 
од општествениот живот, пред се со ефикасно, еко-
номично и рационално стопанисување, со зголемена 
продуктивност на севкупниот општествен труд, со 
неодговорен однос во исполнувањето на работните 
задачи и со трошење во рамките на расположливите 
средства. 

Организациите на здружениот труд ќ е донесат 
нови, односно ќ е ги иновираат постојните програми 
за штедење, рационално користење и супституција 
на енергијата со кои ќ е се обезбеди намалување на 
потрошувачката по единица производ од најмалку 
5%, како и за другите суровини и репроматеријали. 

При градбата на станбени објекти и деловни 
простории ќ е се поттикнува употребата, начинот на 
изведувањето и вградувањето на материјалите кои 
обезбедуваат поголема .заштеда на топлинска енер-
гија. 

Организациите на здружениот труд од материјал-
ното производство и услугите во своите самоуправни 
акти ќе предвидат дел од средствата остварени врз 
штедење и рационализација на енергијата да ги рас-
пределуваат за лични доходи. 

Во Стопанската комора на Македонија ќ е се из-
готви програма за замена на течните со цврсти го-
рива и други поекономични видови горива к а ј ка-
пацитетите к а ј кои постои економска и технолошка 
оправданост и супституција на увозната енергија. За 
оваа цел Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Македонија ќ е донесе програма со која 
ќ е се посочат можни извори на средства вон дохо-
дот з а нејзино остварување. Притоа, определените 
средства за супституција, согласно со соодветните 
закони, наменски ќе се насочуваат. 

За рационално користење и штедење на енерги-
јата, посебно на електричната, ќе се согледа потре-
бата за воведување диференцирана цена со примена 
на повеќе тарифи. 

Организациите на здружениот труд ќ е подготват 
програми за максимална рационализација # и штеде-
ње на увозните суровини и репроматеријали и за 
нивна супституција од домашни извори. 

Организациите на здружениот труд и другите ко-
рисници на општествените средства ќ е извршат на-
малување на непроизводните издатоци за 10% по 
единица производ, услуга или корисник и ќ е утвр-
дат нормативи и стандарди на другите трошоци. 

И натаму ќ е се рационализираат трошоците за 
општествена режија, за која цел новото вработување 
во органите на општествено-политичките заедници, 
општествено-политичките организации и самоуправ-
ните интересни заедници ќ е се врши врз строго се-
лективна основа и ќе се настојува да се сведе во ра-
ционални рамки новото вработување на работниците 
што вршат административни работи во организациите 
на здружениот труд. 

8. Политика на инвестициони вложувања 

Во 1987 година ќ е се создаваат услови за ната-
мошно реално зголемување на. инвестиционите вло-
жувања, рационално и селективно користење на рас-
положливите средства и за обезбедување повисока 
мобилност, ефикасност и концентрација на сред-
ствата. 

Инвестиционите вложувања во основни средства 
се цени дека ќе изнесуваат околу 320 млд. динари, 
од кои во стопанството ќе се насочат околу 211 млд. 
динари, а за нестопански инвестиции близу 109 млд. 
динари, од кои во станбената изградба околу 98,0 
млд. динари 

Инвестиционата политика ќ е биде насочена кон 
технолошка модернизација, реконструкција и отстра-
нување на тесните грла на постојните капацитети, ин-
тензивирање на изградбата на ТЕ „Битола I I I" , завр-
шување и производно ефектуирање на рудникот „То-
раница" најдоцна до крајот на март 1987 година и 
отпочнување на нови инвестиции за подобрување на 
стопанската структура. 

За да се реализираат определбите за преструк-
туирање на стопанството врз доходовната основа, де-
ловните банки ќ е одлучуваат по инвестициони про-
екти во кои учеството на доходот во вкупниот при-
ход е повисоко од просекот на соодветната област на 
ниво на земјата. 

При донесувањето на инвестиционите одлуки за 
новите објекти, посебно ќ е се има предвид можно-
то искористување на изградените, а нееФектуиоачи 
градежни објекти (празни хали), како и на располож-
ливата, а не активирана опрема. 

Средствата за вложување во нестопанските и не-
ир оизв опни инвестипии без станбената изградба ќ е 
се насочат според Посебната програма. 

За реализација на инвестиционата политика ор-
ганизациите на здружениот труд со деловна поли-
тика ќ е обезбедат зголемување на средствата за про-
ширување на материјалната основа на трудот и на 
амортизацијата преку редовна реналоризација па 
фиксните фондови. 
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Ќ е се обезбеди доследно и селективно насочува-
ње на средствата од заемот за вработување, согласно 
со утврдените основни критериуми и приоритети во 
Програмата. 

Со деловната политика на банките ќ е се изнао-
ѓаат и утврдат нови форми на стимулирање на ште-
дењето средства од населението и ќ е ги насочуваат 
во развојни програми кои обезбедуваат рентабилност 
на вложувањата и сигурност на пласманите. Истовре-
мено, ќе се решаваат потребите од обртни средства 
од квалитетни извори. 

Ќ е се забрза завршувањето и ефектуирањето на 
започнатите крупни објекти и ќ е се обезбеди мак-
симална ангажираност на инвеститорите, изведувачи-
те на работите и банките. Инвеститорите и банките 
најдоцна до крајот на првото тримесечје на 1987 го-
дина ќе утврдат реална пресметковна вредност и де-
финитивни рокови на завршување на тие објекти. 

Деловните банки ќ е ја преиспитаат оправданоста 
од натамошно финансирање на инвестиционите објек-
ти во услови на позначајни пречекорувања на роко-
вите и пресметковната вредност на објектот. 

Заради обезбедување поголем прилив на финан-
сиски средства и технологија, организациите на здру-
жениот труд интересенти ќ е склучуваат договори со 
странски лица за заеднички вложувања врз основа 
на заеднички ризик и доход. 

Одобрувањето на нови инвестиции ќ е се врши 
врз заедничка методологија за анализа и оцена на 
инвестиционите проекти, а во согласност со измените 
и дополнувањата на Законот за изградба на инвести-
циони објекти. 

9. Зголемување на вработеноста 

Ќ е се создаваат услови за натамошен пораст на 
вработеност и за забавување на растот на неврабо-
тените. Тоа ќе се остварува во согласност со Програ-
мата за мерки и активности за остварување на поли-
тиката на вработувањето во периодот од 1986 до 1990 
година, а пред се со зголемување на степенот на ко-
ристење на капацитетите, воведување работа во пове-
ќе смени, селективно скратување на работното вре-
ме за ист или поголем обем на производство по ра-
ботник, побрзо завршување на започнатите и отпоч-
нување на нови инвестиции, поголемо ангажирање 
на средства од населението за проширување на мате-
ријалната основа на трудот и во дејностите од мало-
то стопанство што се вршат со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните, развој на земјодел-
ството во двата сектори, забрзана замена на врабо-
тените и друго. 

Ќ е се донесат мерки и остварат активности за 
активно водење на демографска и популациона по-
литика во Републиката,, со кои ќе се влијае врз дви-
жењето на населението во согласност со економски-
те, социјалните и политичките определби. 

Врз овие основи во 1987 година ќ е се активираат 
вкупно околу 29 илјади лица од кои врз проширува-
ње на работните места во општествениот сектор око-
лу 14 илјади лица, со замена на вработените во оп-
штествениот сектор околу 13 илјади лица, а со про-
ширување на активноста во индивидуалниот сектор 
(без земјоделството) 2 илјади Вкупниот број врабо-
тени во СР Македонија ќ е достигне ниво околу 550 
илјади лица од кои во општествениот сектор околу 
523 илјади. 

Зголемувањето на интензитетот на вработувањето 
ќе се остварува првенствено со воведување на повеќе 
смени и скратување на работното време каде што 
постојат услови за тоа, што ќ е се поттикнува со кре-
дитната и даночната политика. 

Во 1987 година ќ е отпочне реализацијата на зае-
мот за вработување. 

Истовремено, ќ е се води политика на забавува-
ње на одливот на земјоделското население од селото 
во градовите со создавање поповолни услови за жи-
вот и работа на село. 

Ќ е се изврши измена и дополнување на пропи-
сите во работното законодавство заради јакнење на 
одговорноста на работниците за вршење на работни-
те обврски, укинување на дополнителната работа и 
на други видови работа што влијаат врз продуктив-
ното вработување, утврдување на критериуми за скра-
тување на работното време по основ на посебни ус-
лови за работа и на работа во повеќе смени, јакне-
ње на улогата и одговорноста на раководниот орган 
во организирањето на процесот на работа и обез-
бедувањето технолошка и работна дисциплина и 
доследно спроведување на прописите за работни од-
носи за престанок на работниот однос по сила на 
законот заради исполнување на услови за стекнување 
со право на лична пензија. 

Ќ е се забрзаат активностите за остварување на 
обврските преземени со Општествениот договор за 
основите на заедничката политика на вработувањето 
и ќе се создаваат услови за порационално користење 
на хматеријалните и кадровските потенцијали, поголе-
мо продуктивно вработување и побрзо решавање на 
проблемите на невработеноста. 

Ќ е се преземаат мерки за остварување на пого-
лема подвижност на работниците и за. вработување 
на невработените од Републиката на подрачјето на 
целата земја. Ќ е се настојува на ниво на земјата да 
се воведе единствен систем на информирање, а Ре-
публичката СИЗ за вработување ќе ја забрза актив-
носта за посредување при вработувањето. 

Ќ е се воспостави посебна евиденција за лицата 
кои бараат вработување и невработените лица и за 
бројот на нововработените по основ на средствата од 
заемот за вработување. 

Општините и самоуправните интересни заедници 
за вработување со свои мерки и активности ќ е обез-
бедат уедначување на статусот на работно ангажи-
раните лица (домашните помошнички, негувателките, 
работничките што ја одржуваат хигиената во стан-
бени и други згради, разни занимања за поправки и 
спржување на трајните потрошни добра и опремата 
на населението и други слични занаети кои се вршат 
„на диво") кои се регистрирани како невработени, 
со тие во општествениот сектор, и тоа, преку орга-
низирано вработување во соодветни или во други 
ф о р м и на самоуправно организирање. 

За да се обезбедат еднакви услови за одење во 
пензија согласно со новите решенија во Законот за 
работните односи, ќ е се врши докупување на ста-
жот врз солидарна основа. 

Ќ е се интензивира процесот на усогласување на 
актите за систематизација на работи и работни за-
дачи во организациите на здружениот труд со един-
ствената номенклатура на занимањата. 

III . МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
ИНФЛАЦИЈАТА И ОСТВАРУВАЊЕ НА 

КОНСОЛИДАЦИЈА 

10. Односи на пазарот и политика на цените 

Во областа на пазарот и цените (ќе се преземаат 
мерки и активности, во рамките на заедничката по-
литика на ниво на земјата, формирањето на цените 
во основа да се остварува според условите на паза-
рот, доеле ино да се спроведуваат мерките на антиин-
гћлационата политика во сите области, постапно да 
се отстрануваат причините на инфлацијата и при-
сутните д и с п а р и т е т на цените, како и да се обез-
бедува поредовно и постабилно снабдување на. сто-
панството и населението со суровини и производи. 

Со зголемено производство, со увоз на суровини 
и репродукционен материјал за потребите на репро-
дукцијата и со увоз на производи од битно значење 
за снабдувањето на населението и на суровини за 
нивно производство, како и со неопходни интервен-
ции од стоковните резерви, ќ е се создаваат услови за 
поусогласени односи на понудата и побарувачката. 

Истовремено и организациите на здружениот 
труд од внатрешната трговија врз подобрена органи-
зираност и натамошно осовременување и опрему-
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вање на продажниот простор, ќ е обезбедат редовно 
и квалитетно снабдување на пазарот со суровини и 
стока за широка потрошувачка. 

Усогласувањето на односите меѓу понудата и по-
барувачката ќе се остварува и со мерки на економ-
ската политика, посебно со кредитната политика, со 
политиката на распределба на личните доходи и на 
другите лични примања и со даночната политика, 
при што ќ е се ограничува растежот на побарувач-
ката. 

Во Републиката и општините ќ е се преземаат 
мерки за обезбедување на трајни и стабилни извори 
на средства за финансирање на стоковните резерви, 
за нивно формирање до ниво утврдено со програма, 
билансно обезбедување со дефицитарна стока и мож-
ни интервенции на пазарот заради отстранување на 
недостигот на одделни видови стока, спречување на 
порастот на цените и на монополските појави на па-
зарот. Ќ е се обезбедува единство во функционирање-
то на системот на стоковните резерви, вклучувајќи ги 
и стоковните резерви на определени организации на 
здружениот труд. 

Во согласност со општествените планови на зем 
јата и Републиката ќ е се врши отстранување на дис-
паритетите на цените по одделни дејности и регио-
ни. Заради стабилизација и поголемо уедначување на 
условите на стопанисувањето, претежен дел од дис-
паритетите ќе се отстрануваат во првото полугодие 
на 1987 година. Цените на основните прехранбени 
производи, битни за животниот стандард на населе-
нието, ќ е бидат под непосредна контрола, со тоа што 
за производителите на тие производи ќе се обезбедат 
соодветни услови за стекнување на доход и економ-
ска мотивираност (кредитна политика, регреси, ком-
пензации и друго). 

Ќ е се утврдат заштитни цени за одделни земјо-
делски производи од интерес на Републиката. 

За откуп на земјоделските вишоци, деловните 
банки ќ е обезбедат потребен обем на средства со 
најповолни услови утврдени во деловната политика на 
банката. 

За цените на дневно-информативните весници, 
радио-телевизискиот надоместок, цените на учебни 
ците за основно и средно насочено образование, за-
должително осигурување на моторните возила и пре 
возот во патничкиот сообраќај од републичка над-
лежност, како и за станбено-комуналните услуги и 
градскиот сообраќај , што се од значење за живот-
ниот стандард на работните луѓе и граѓаните, до-
колку се укаже на потребата при нарушени односи 
на цените на овие производи и услуги, ќ е се приме-
нува непосредна контрола на цените. 

Ќ е зајакнат активностите и ќ е се зголеми одго-
ворноста на инспекциските служби, правосудните и 
други органи, како и на работничките совети, орга- ' 
ните на самоуправната работничка контрола и орга-
ните на' општествено-политичките заедници, со што 
ќе се спречува незаконското зголемување на цените, 
разни облици на шпекулација и други негативни по-
јави во прометот и на подрачјето на цените. 

11. Економска и финансиска консолидација 

11.1. За обезбедување на санација и нормализа-
ција на финансиската состојба на корисниците на оп-
штествени средства, врз доградба на решенијата, на 
стопанскиот систем, ќе се создаваат приближно ед-
накви и ефикасни услови на стопанисување и ната-
мошен развој на материјалната основа на трудот. 

Поради поизострените услови во кои ќ е работат 
организациите на здружениот труд, а пред се пора-
ди утврдување на реални цени на факторите на про-
изводството реална ревалоризација и амортизација 
на средствата, јакнење на економската одговорност 
и прекинување на практиката на социјализација на 
загубите, остварување финансиска дисциплина и на-
тамошни ограничувања во финалната потрошувачка, 
во 1987 година е неопходно на организациите на 
здружениот труд, банките и на другите корисници , 
на општествените средства да се врши економско-
финансиска консолидација и за јакне улогата на са-

наторите и на нивните економски интереси во пос-
тапката за санација на организациите на здружениот 
труд со загуби. Притоа тежиштето ќ е биде дадено 
на реално утврдување на билансите на средствата и 
изворите на ниво на работни организации, иденти-
фикаци ја и отстранување на разните фиктиви, утвр-
дување на можности за постапно покривање на за-
губите, недостиг на тра јни и долгорочни извори на 
обртни средства, остварување на финансиска дисци-
плина, посебно во поглед на намирувањето на прис-
тигнатите финасиски обврски оневозможувањето на 
должничко-доверителски односи без реално покрива-
ње ненаменското користење на кредити и друго. 

11.2. Заради постапно спроведување економско-
финансиска консолидација и ублажување на изостре-
ните услови на стопанисување на ниво на земјата, 
неопходно е да се донесат мерки за разрешување на 
обврските по проектот „ФЕНИ", одлагање на ануи-
тетските обврски по кредитите од Фондот на Фе-
дерацијата, подобрување на ликвидноста преку обез-
бедување посебен кредит за тра јни обртни средства, 
репрограмирање на обврските по користените креди-
ти од клириншкото подрачје и намалување на уче-
ството на делот од каматите и надоместоците на На-
родната банка на Македонија од 80°/о на 50% во 
формирањето на приходите на Народната банка на 
Југославија. Исто така ќ е се покрене иницијатива 
за измена на сегашните решенија сврзани со при-
ливот на средствата од Фондот на Федерацијата, со 
цел да се подобри ликвидноста на стопанството и 
банките. ^ 

Организациите на здружениот труд и другите ко-
рисници на општествените средства со деловните 
банки и доверителите ќ е подготват и донесат прог-
рами за економско-финансиска консолидација, кои 
треба да се засноваат на оцената на нивната еко-
номска положба и перспектива, на расположливите 
сопствени потенцијали и внатрешни резерви со цел 
зголемување на ефикасноста во користењето и рас-
полагањето на општествените средства. Со овие прог-
рами, кои меѓу организациите и банките мораат да 
бидат координирани, треба да се согледаат актив-
ностите за репрограмирање на меѓусебните обврски, 
со цел да се создадат услови за развој на органи-
зациите кои имаат перспектива и кои ќ е бидат спо-
собни своето работење да го приспособат кон изос-
трените економски и пазарни критериуми. 

Организациите на здружениот труд ќ е преземаат 
конкретни мерки за битно намалување на залихите 
и нивно рационално користење, обезбедување пого-
лемо ниво на сопствени извори за трајни обртни 
средства, зголемување на коефициентот на вртење 
на обртните средства, поголема мобилност и концен-
трација на средствата. 

Истовремено, организациите на здружениот труд 
кои остваруваат загуби во работењето ќ е ги интен-
зивираат активностите сврзани со преиспитување на 
одделни производни и услужни програми и со анга-
жирање на науката ќе изнаоѓаат можности за прео-
риенатција кон подоходовни производи и услуги, уна-
предување на организацијата во работењето и врз 
тра јна основа разрешување на причините за појава 
на загуби, вклучувајќи ги и можностите за преста-
нок со работа. 

Во спроведувањето на економско-финансиската 
консолидација и во реализацијата на санационите 
програми нема да се спроведува финансиска и дру-
га поддршка к а ј организации на здружениот труд ' 
к а ј кои во постапката на санација ќ е се оцени дека 
немаат перспектива за развој туку ќ е се пристапи 
кон ликвидација и ќ е се преземаат мерки за врабо-
тување или преквалификување на работниците од 
тие организации. Во постапката на санација и лик-
видација ќ е се уважува специфичноста на инфрас-
труктурните дејности и на организациите на здру-
жениот труд кои поради неповолната положба во 
примарната распределба работеле со загуби. 

За поуспешно спроведување на финансиската кон-
солидација ќе се преземаат мерки за јакнење на 
финансиската дисциплина и на одговорноста за извр-
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шување на обврските спрема меѓународните финан-
сиски организации, Народната банка на Југославија 
и Федерацијата. 

Во рамките на билансните можности деловните 
банки и доверителите ќе вршат постапно репрогра-
мирање на вкупните обврски што пристигнуваат во 
1987 година и подолгорочно, под услови кои ќ е овоз-
можат нивно намирување. 

Извршниот совет ќ е донесе одлука за насочува-
ње на 20'°/о од средствата на Фондот на Федерација-
та по основ на задолжителен заем со намена за 
обртни средства на селективна основа во одделни 
гранки на индустријата и земјоделството. 

12. Стекнување и распределба на доходот 

12.1, Со промените во стопанскиот систем и со 
водење на активна развојна политика ќе се созда-
ваат поуедначени општи услови за стекнување на до-
ходот на единствениот југословенски пазар врз еко-
номските критериуми. 

Во овие рамки ќе се воспоставуваат и поурамно-
тежени односи во примарната распределба и ќ е се 
врши отстранување на диспаритетите на цените. Ќ е 
се обезбедува примена на реални цени на факторите 
на производството и реално вреднување на средства-
та, со што ќе се утврдува реална ревалоризација и 
амортизација и ќе се зачува вредноста и интегрите-
тот на општествените средства 

Јакнењето на материјалната положба на здруже-
ниот труд и остварувањето на поголем обем на реа-
лен доход ќ е се остварува и со намалување на тро-
шоците на работењето по единица производ, особе-
но на трошоците за суровини и репроматеријали, 
транспортните услуги и непроизводните трошоци и 
со поголема ефикасност на трудот; 

12.2. Заради запирање на натамошното намалу-
вање на учеството на средствата за организациите 
на здружениот труд од општественото стопанство во 
распоредениот доход и отворање процес на постапно 
негово растоварување, како и заради зголемување на 
учеството на издвојувањата за акумулација во распо-
редениот доход, ќ е се презехмаат следниве мерки и 
активности: 

(1) На селективна основа ќ е се намали стапката 
на данокот од доходот на организациите на здруже-
ниот труд во просек за 0,3 процентни поени во однос 
на истата од 1986 година,-

(2) Н а селективна основа ќ е се намали стапката 
на данокот од личен доход на работниците во про-
сек за 0,5 процентни поени во однос на таа од 1986 
година, при што, пониски стапки ќе се применуваат 
ка ј трудоинтензивните гранки,-

(3) Самоуправните интересни заеднипи на опште-
ствените дејности и социјалниот развој ќ е ги на-
малат стапките на з афаќање од доходот или од лич-
ните дохоци на општественото стопанство во виси-
на на ефектите од остварените вишоци во 1986 го-
дина и за утврдениот процент на побавниот пораст 
на нивните средства во однос на порастот на доходот 
согласно со оваа резолуција; 

(4) Елиминирањето на неповолните ефекти од по-
високото зафаќање за пензиско и инвалидско осигу-
рување и отворањето на процесот на растоварување 
на доходот на општественото стопанство ќе се обез-
бедува и преку намалување на издвојувањата за дру-
ги намени — договорни обврски. 

Ова ќ е се остварува со: 
— намалување на стапката на придонесот од до-

ходот на Самоуправната интересна заедница за енер-
гетика на Македонија за 0,9 процентни поени во 
однос на 1986 година,-

— намалување на стапката на придонесот од до-
ходот на Самоуправната интересна заедница за же-
лезнички сообраќај за 0,5 процентни поени во однос 
на 1986 година,-

— намалување на стапката на издвојувањата од 
доходот наменети за развој на земјоделството за 
процентни поени во однос на 1986 година,- и 

— намалување на стапките на издвојувањата по 
основ на членарини и провизии за здруженија и 
комори и придонеси за работните заедници за нај-
малку 10°/о во однос на 1986 година. 

Истовремено, со забавување на порастот на це-
ните ќ е се обезбедува намалување на каматните 
стапки, а со тоа и на издвојувањата за камати по 
користените кредити. 

Организациите на здружениот труд и другите ко-
рисници на средства кои во 1986 година не извршиле 
намалување на стапката на издвојување за станбена 
изградба од доходот и чистиот доход, намалувањето 
ке го извршат во првото тримесечје од 1987. година. 

12.3. Во распределбата на личните доходи ќ е се 
остварува доследна примена на општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила во самоуправ-
ното уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средства за лични доходи, при што 
ќ е се обезбедува меѓузависност во движењето на 
бруто личните доходи и акумулацијата во однос на 
просечно користените деловни средства. Истовреме-
но, ќ е се доградуваат механизмите за применување 
и следење на политиката на распределба согласно 
со определбите во општествениот договор. 

Во 1987 година ќе се доградува општествениот 
договор за заеднички основи и мерила за самоуп-
равно уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на средствата за лични доходи. При-
тоа, ќ е се вградат определби според кои работни-
ците бруто личниот доход ќ е го стекнуваат според 
тековниот труд, односно по основ на резултатите 
од трудот на корисникот на општествените средства 
и по основ на минатиот труд. 

Додека не се изврши соодветната доградба на 
Општествениот договор, самоуправните спогодби на 
гранките и групациите и самоуправните општи акти 
на организациите на здружениот труд, во согласност 
со промените во стопанскиот систем, во организации-
те на здружениот труд во стопанството исплатата 
на аконтациите на личните доходи ќ е се врши нај-
многу до нивото на просечниот личен доход испла-
тен во организацијата на здружениот труд во чет-
вртото тримесечје од 1986 година, со тоа што лич-
ните доходи реално да можат да се зголемуваат 
најмногу до нивото на остварениот пораст на про-
дуктивноста на трудот. Исплатата на аконтацијата 
на личните доходи во нестопанските дејности по ос-
нов на тековниот труд во 1987 година ќ е го следи 
порастот на личните доходи во стопанството. 

Организациите на здружениот труд и другите 
корисници на општествени средства во самоуправни-
те општи акти за распределба на личните доходи ќ е 
разработат и утврдат стимулативни мерки за пот-
тикнување на индивидуалната продуктивност на тру-
дот, економичноста во користењето на средствата, 
повисоко и пореално вреднување на креативниот, на-
учниот и продуктивниот труд, како и поголемо вред-
нување на производниот труд. 

13. Општи општествени и заеднички потреби 

Во 1987 година сите субјекти, корисници на сред-
ствата за задоволување на општите општествени и 
на заедничките потреби ќ е преминат на нов начин 
на планирање и реализација на средствата. Годиш-
ната проекција на средствата за овие намени ќ е 
биде рамна на четирикратниот износ на правата од 
четвртото тримесечје на 1986 година. 

Во првото тримесечје на 1987 година средствата 
за задоволување на општите општествени и на за-
едничките потреби ќ е бидат најмногу на ниво од 
утврдените средства за тие намени од четвртото 
тримесечје на 1986 година. 

За второто и наредните тримесечја во 1987 го~ 
дина изворните приходи за задоволување на општи-
те општествени и заедничките потреби ќ е се усогла-
суваат со остварениот номинален пораст на доходот 
во општественото стопанство од претходното триме-
сечје. Притоа, средствата за задоволување на општи-
те општествени и на заедничките потреби, освен 
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средствата за научно-истражувачката работа, за пен-
зиско и инвалидско осигурување, основните права 
од социјалната заштита и надоместоците за боледу-
вање, како и другите надоместоци кои имаат карак-
тер на лични примања, (ќе растат за 10°/о побавно 
од стапката на пораст на доходот. 

13.1. Средствата за финансирање на општите оп-
штествени потреби преку буџетите на општествено-
политичките заедници (без тие што се изземени 
од ограничување) ќ е растат за 12% побавно од 
номиналниот пораст на доходот. 

Од буџетот на Републиката ќе се обезбеди дел 
од средствата за учество во финансирањето на заш-
титата на езерата. 

13.2. Средствата за задоволување на заедничките 
потреби преку, односно во рамките на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејнос-
ти и социјалниот развој (без тие што се изземени 
од ограничување), ќе се остваруваат во зависност 
од номиналниот пораст на доходот во општественото 
стопанство, и тоа: 

—• за насоченото средно образование до нивото 
кое ќ е овозможи изедначување на бруто личните 
доходи по условно неквалификуван работник со тие 
во стопанството, според состојбата од 30 септември 
1986 година,-

— за здравствена заштита, основното образова-
ние, социјална заштита и ученички и студентски 
стандард за 7% побавно од номиналниот пораст 
на доходот во општествениот сектор на стопанството 
во Републиката. Во рамките на овие определби, са-
моуправните интересни заедници од областа на здрав-
ството ќ е дадат приоритет на обезбедувањето сред-
ства на примарната и превентивна здравствена заш-
тита и за материјалните расходи во стационарната 
заштита, а заедниците за социјална заштита на обез-
бедувањето на основните права во оваа област,-

— за високото образование, културата, опште-
ствената заштита на децата, вработувањето и за 
физичката култура, 12% побавно од номиналниот 
пораст на доходот на општественото стопанство во 
Републиката. 

Средствата наменети за надоместоци по основ 
на детски додатоци ќ е се формираат зависно од 
бројот на корисниците и реализираниот износ по 
корисник според номиналниот пораст на чистиот ли-
чен доход по вработен во Републиката. 

Во 1987 година ќе продолжи процесот на постап-
ка трансформација на придонесите од личен до-
ход во придонеси од доход во областа на здрав-
ствената заштита, пензиското и инвалидското оси-
гурување, општествената заштита на децата (дода-
тоци на деца) и вработувањето, при што ќ е се обез-
беди околу 10% од приходите ка ј овие заедници 
да се формираат по основ на придонеси од доходот. 

Дефинитивно, усогласувањето на средствата за 
општи општествени и за заеднички потреби со но-
миналниот пораст на доходот на организациите на 
здружениот труд од општественото стопанство, ќ е 
се врши според порастот на доходот со периодич-
ната пресметка за јануари — септември 1987 го-
дина. 

Ќ е се склучи посебен договор за спроведување 
на политиката на задоволување на општите-опште-
ствени и на заедничките потреби во 1987 година. 

13.3. Општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници ќе водат политика, 
средствата што (ќе ги остваруваат по основ на да-
ноци и придонеси од доходот и од личните доходи 
на општественото стопанство да растат побавно од 
порастот на вкупните приходи, за сметка на што 
ќе ги зголемуваат стапките за з а ф а ќ а њ е на даноците 
и придонесите од населението. 

13.4. Ќ е се обезбеди продолжување на односите 
за висината на придонесите што ги плаќаат ОЗТ 
од основното, средното насочено образование, уче-
ничките и студентските домови, социјалната заштита, 
високото образование, општествената заштита на де-
цата, и на организациите на здружениот труд што 
вршат дејности и заштита на културни блага и од 

областа на сценско-музичките дејности, спрема оп-
штата стапка, во сразмер како што беа во 1986 го-
дина. 

13.5. Републиката и општините во првото три-
месечје на 1987 година ќ е утврдат, програма за ра-
ционализација на институциите и ќ е извршат ре-
визија на стекнатите права што се финансираат од 
средствата на општите општествени и на заеднич-
ките потреби. 

13.6. Организациите на здружениот труд во сто-
панството и во другите дејности, тргнувајќи од 
остварениот доход, на ист начин ќ е ги планираат 
сите ф о р м и на потрошувачката и распределбата на 
личните доходи во нив. 

14. Даночна политика 

Со промените во даночниот систем ќ е се обез-
беди натамошно јакнење на економската и социјал-
ната функција на даноците, поизострено прогресив-
но оданочување, преориентација од посредни во не-
посредни даноци, оданочување според вистинската 
економска сила, поттикнување на производството, 
продуктивноста, извозот, вработувањето, и развојот 
на малото стопанство во општествениот и индиви-
дуалниот сектор, како и ограничување на прекумер-
ната финална потрошувачка. 

Во овие рамки, општествено-политичките заедни-
ци ќе обезбедат зголемување на стапките на дано-
ците од имот, приходите од имот, примањата вон 
од личните доходи и другите даноци од граѓаните 
зависно од економската моќ. 

Со политиката на посебниот данок на промет на 
производи и услуги поостро ќе се оданочуваат лук-
сузните производи и производите што не се од битно 
значење за стандардот на населението и ќ е се во-
веде прогресивно оданочување на приходите од иг-
рите на среќа. 

Организациите на здружениот труд ќ е бидат ос-
лободени од плаќање данок од доход за делот од 
средствата здружени за реализација на заедничките 
програми за развој. 

15. Мерки на кредитната политика 

Со кредитната политика на Републиката ќе се 
поддржува производството на извозот на стока и 
услуги и обезбедувањето на рационален и селекти-
вен увоз, производството на храна и енергија, про-
изводството што обезбедува повисок извоз, доход 
и вработување, станбено-комуналната изградба, за-
бавувањето на порастот на цените, нормализирањето 
на финансиските текови и јакнење на динарската 
и девизната ликвидност. 

Задачите на кредитната политика поблиску ќ е 
се определат со Одлуката на кредитната политика 
во Републиката во 1987 година, која ќ е се донесе 
до крајот на јануари 1987 година. 

Со средствата од примарната емисија ќ е се кре-
дитираат договорените намени, а пред се, извозот 
на стока и услуги, производството, увозот, залихите 
и резервите на основните земјоделски и прехранбе-
ни производи, залихите на јаглен, продажбата од-
носно купувањето домашна опрема на кредит во 
земјата. 

Во рамки на билансните можности основните 
банки во Републиката ќ е продолжат со репрограми-
рање на дел од отплатите по користените кредити 
врз селективна основа, како и со конверзија на крат-
корочните кредити во долгорочни за нормализирање 
на должничко-доверителните односи и подобрување 
на ликвидноста. 

Деловните банки во Републиката ќ е склучат са-
моуправна спогодба за структурата на пласманите, 
при што ќ е се имаат предвид правците и критериу-
мите утврдени со Општествениот план на СР Маке-
донија за периодот од 1986 до 1990 година. Во овие 
рамки ќ е се определат и средствата за кредитирање 
на проекти од наменското производство. 
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Деловните банки со самоуправна спогодба ќ е ги 
обезбедат потребните средства и лимитот за кре-
дитирање на увозот и преработка на суровата нафта. 

Деловните банки со својата политика ќ е утврдат 
приоритет за кредитирање на продажбата на опре-
ма на домашниот пазар и во странство и за вградени 
материјали при изведување на инвестициони работи 
во странство, за кредитирање на индивидуалното 
земјоделство, за обезбедување средства за развој 
на малото стопанство, за набавка на шински во-
зила и за откуп на основни земјоделски и прехран-
бени производи од индивидуалниот сектор. 

IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ 

16. Развој на општествените дејности 

Развојот на општествените дејности ќе се оства-
рува со зголемување на квалитетот, ефикасноста и 
рационалноста во работењето на организациите на 
здружениот труд од овие дејности и со поголема 
примена на економските законитости, заради што 
е неопходно да се утврдат нормативи и стандарди 
за видот, обемот и квалитетот на услугите. 

Во предучилишното воспитание и образование и 
општествената заштита на децата ќ е се остварува 
зголемување на опфатеноста на децата од предучи-
лишна возраст преку рационално користење на пос-
тојните капацитети, како и со развивање на другите 
облици на општествената заштита. Во основното вос-
питание и образование ќ е се остварува зголемува-
ње на опфатеноста на учениците, поголемо вклучу-
вање на основните училишта во описменувањето и 
дооформувањето на основното образование на воз-
расните и во остварувањето на други образовни по-
треби во средините во кои дејствуваат, преиспиту-
вање и усовршување на републичкиот стандард со 
цел за поголемо насочување на овие средства за 
остварување на функцијата на овој образовен сте-
пен со постапно намалување на средствата за ин-
вестиции, освен за оние објекти што се градат со 
учество на средства од самопридонес. 

Во насоченото средно образование поинтензивно 
ќе се остварува зголемување на опфатот на генера-
циите, натамошно усовршување на концептот на 
самоуправна преобразба на средното образование, 
рационализација и сообразување на обемот и струк-
турата на дејностите, мрежата, степените и профи-
лите со потребите на здружениот труд и разрешува-
ње на вишокот на наставните кадри на овој обра-
зовен степен. 

Во високото образование ќ е се интензивираат 
активностите за проширување и продлабочување на 
процесите на рационализацијата, посебно во областа 
на економските, правните, земјоделските и медицин-
ските науки, а запишувањето на студентите ќ е се 
остварува според потребите на здружениот труд. 

Активностите во областа на културата ќ е се на-
сочат пред се за остварување повисоко ниво и ква-
литет во заштитата и презентацијата на природното 
и културно-историското наследство, издавање дела 
од посебен општествен интерес, ширење на мре-
жата на библиотеките и збогатување на книжните 
фондови, филмското производство, културно-уметнич-
ките самодејности и за 'натамошен развој на кул-
турната соработка со странство. Ќ е се врши преис-
питување на бројот на културно-уметничките мани-
фестации и периодите во кои тие се одржуваат. 

Одделни дејности од културата ќ е се поттик-
нуваат и со мерките на економската политика. 

Активностите во системот на јавното информи-
рање ќ е бидат насочени кон остварување на про-
грамската функција на оваа дејност, преку ната-
мошно подобрување на квалитетот и содржината на 
весниците и на радио и телевизиските програми, ка-
ко и со поголема покриеност на населението и те-
риторијата на Републиката со квалитетен радио и 
телевизиски сигнал. 

Истовремено, со мерки на економската полити-
ка ќ е се создаваат материјални и финансиски усло-
ви за развој на јавните гласила, посебно на инфор-
мативно-политичките. 

Со средства од Републиката ќ е се учествува во 
реконструкцијата и модернизацијата на печатницата 
на Н И П „Нова Македонија" и за јакнење на тех-
ничко-технолошката база на Радио-телевизија — 
Скопје. 

Ќ е се остваруваат натамошни активности за раз-
вој на општествениот систем на информирањето. 

Програмските активности во физичката култура 
ќе се остваруваат со нејзино омасовување, врз ра-
ционално и наменско користење на постојните ка-
пацитети и селективност во развојот на одделните 
спортови. 

Во здравствената заштита ќ е се создаваат усло-
ви за остварување зголемен обем на услуги заради 
очекуваниот природен прираст на населението во 
Републиката и реализацијата на програмските зада-
чи за . развој, пред се, на примарната и превентив-
ната здравствена заштита, лекување во домашни ус-
лови и дневни болници и за посебните програми 
за развој на одделни области на медицината во 
укажувањето на врвна здравствена заштита. 

Ќ е се преземаат конкретни мерки за суштес-
твено заживување на регионализацијата и рациона-
л и з а ц и ј а на мрежата на здравствените капацитети, 
посебно на Универзитетскиот центар на медицински-
те науки. За оваа цел ќе се донесе и . доследно ќ е 
се реализира самоуправна спогодба за поделба на 
стручната работа и функционално поврзување на 
организациите на здружениот труд од областа на 
здравствената заштита. 

Со развојот на социјалната заштита ќ е се обез-
бедува поорганизирана и поголема социјална си-
гурност на лицата кои имаат потреба од социјална 
заштита и навремено решавање на социјалните про-
блеми. 

Инвестиционата активност во областа на опште-
ствените дејности ќе се остварува согласно со Про-
грамата за утврдување на градежни објекти наме-
нети за нестопански и ^ п р о и з в о д н и дејности кои 
можат да продолжат или да започнат да се градат. 
Опремувањето на организациите на здружениот труд 
ќ е се остварува врз селективна основа, при што ќ е 
се обезбеди заедничко користење на опремата меѓу 
организациите од овие дејности и заедничко корис-
тење на опремата на здружениот труд од матери-
јалното производе! во. 

За остварување на развојот на општествените 
дејности, организациите на здружениот труд. и само-
управните интересни заедници од општествените деј-
ности ќе биде неопходно да ги преземаат следниве 
мерки и активности: 

Ќ е ги доградат и утврдат мерилата, критериу-
мите и стандардите на видот, обемот и квалитетот 
на услугите во секоја општествена дејност. 

Надлежните републички органи ќ е ги преиспи-
таат прописите со кои се воспоставени одделни пра-
ва и нивните материјални ефекти и бројот на ко-
рисниците и ќ е утврдат предлог на мерки за ната-
мошна доградба на критериумите за укинување 
или измена на тие права. 

17. Социјална политика 

Во согласност со материјалните можности ќ е се 
создаваат соодветни услови за живот и работа на 
работните луѓе и граѓаните и ќе се преземаат мерки 
и активности со кои ќ е се обезбеди одржување на 
тенденцијата на реален пораст на животниот стан-
дард. Притоа, со активна социјална политика ќ е се 
обезбедуваат механизми за неутрализирање и убла-
жување на тешкотиите кои ќе произлезат од доград-
бата на стопанскиот систем и од пазарното насо-
чување на стопанството и пошироката економска 
диференцијација на стопанските субјекти врз база 
на економските критериуми. 
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Од посебно значење е работните луѓе својата 
социјална сигурност да ја обезбедуваат во рамките 
на организацијата во која се вработени. 

Социјалната политика ќе зависи од создавањето 
услови за повисок доход, а врз основа на начелото 
на солидарност ќе се решаваат одделни социјални 
проблеми, за која цел врз самоуправна основа ќ е се 
формираат фондови во организациите на здружени-
от труд и во општините. 

Ќ е се интензивираат активностите сврзани со 
правата за користење на детски додатоци, при што 
додатокот на деца ќ е се ограничи до третото дете 
во семејството. Со намалувањето на бројот на корис-
ниците ќ е се зголемат поединечните примања, а дру-
гите средства што ќе се ослободат по овој основ 
ќе се насочат во други непосредни облици на оп-
штествената заштита на децата и за јакнење на 
материјалната основа во оваа област. 

Правото за опремување на новородено дете ќ е 
се реализира со селективен пристап. 

Во областа на ученичкиот и студентскиот стан-
дард ќе се остваруваат активности за постапно во-
ведување на економски односи во сите видови на 
ученичкиот и студентскиот стандард, при што сред-
ствата за овие намени ќ е се насочуваат непосредно 
на корисниците во зависност од социјалниот аспект 
и кадровските потреби. 

Другите самоуправни интересни заедници од оп-
штествените дејности и социјалниот развој ќ е про-
должат со натамошно преиспитување на одделни пра-
ва и ќе обезбедат постојано усогласување на нив-
ните надоместоци, согласно со важечките - прописи. 

18. Станбено-комуналната изградба 

Ќ е се продолжи со создавање материјални и дру-
ги услови за порационално одржување и користење 
на станбениот фонд, негово зголемување преку по-
брза, порационална и поекономична станбена из-
градба, како и осовременување и подобрување на 
условите за становање. Ќ е се изградат околу 9.000 
станови и ќ е се продолжи со изградба на комунал-
ната инфраструктура од значење за животот и ра-
ботата на населението, како и за следење на стан-
бената изградба. 

Ќ е се продолжи со усогласување на станарините 
согласно со договорената политика и врз таа основа 
ќ е се обезбедуваат средства за одржување на пос-
тојниот фонд. Истовремено, ќе се доразработат кри-
териумите и инструментите на системот за субвен-
ционирање на станарините. 

Ќ е се создаваат услови за поголемо ангажирање 
на лични средства од граѓаните за решавање на 
нивните станбени прашања. За оваа цел ќ е се обез-
беди воведување учество со лични средства при 
стекнувањето на правото за користење стан во оп-
штествена сопственост и долгорочно наменско ште-
дење за стан и ќ е се уредат прашањата сврзани со 
можноста за стекнување сосопственост на стан со 
здружување на лични и општествени средства. 

Ќ е се изврши рационализација во организира-
њето и функционирањето на самоуправните интерес-
ни заедници за становање и комунална дејност во 
општините, со што (ќе се овозможи брзо и ефикасно 
трошење на наменските средства за станбена из-
градба. 

Ќ е отпочне реализацијата на Оперативниот план 
за изградба на станови за пазар и за оваа цел ќ е 
се обезбедат соодветни средства и навремено уре-
дување на градежното земјиште. 

Ќ е се развива станбеното задругарство како ор-
ганизирана ф о р м а за порационално ангажирање на 
личните средства на граѓаните за изградба на ста-
нови. 

Во комуналното стопанство ќ е се преземаат ак-
тивности за доведување на цените на комуналните 
услуги на економско оправдано ниво и ќ е се презе-
маат мерки за з афаќање на дел од градската рента. 

V. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ СО ПОБРЗ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШ-

ТА И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

19. Ќ е се продолжи со спроведување на полити-
ката на натамошен поусогласен регионален развој 
во Републиката. За оваа цел општините и градот 
Скопје ќ е донесат посебни програми во кои ќ е се 
утврдат мерките и активностите за позабрзан раз-
вој на краиштата надвор од центрите на општините, 
а особено за развојот на подрачјата во граничниот 
1ЈОјас и определените ридско-планински реони. 

20. За натамошно спроведување на политиката 
на побрз развој на стопански недоволно развиените 
краишта ќе се продолжи со поголемо ангажирање 
на средства во мали производни капацитети кои се 
лоцирани во стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Стопанската комора на Македонија во соработка 
со Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краишта 
ќ е подготви програма и ќ е склучи самоуправна спо-
годба со носителите на развојот за изградба на по 
еден објект во стопански недоволно развиените оп-
штини во Републиката. 

Ќ е се донесе одлука за користење на средствата 
на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краишта 
во создавањето на инфраструктурни и други усло-
ви за развој во 1987 година. 

21. Ќ е се создаваат услови за поинтензивен раз-
вој на селото, посебно во граничниот појас и оп-
ределените ридско-планински реони, преку зголе-
мени стопански активности и подобрување на усло-
вите за живот и работа на работните луѓе и граѓа-
ните. 

За оваа цел ќ е се поттикнува развојот на зем-
јоделството, посебно на сточарството, ќ е се про-
должи со градбата на дисперзирани мали стопански 
објекти на покрупни организации на здружениот 
труд и ќ е се врши натамошно опремување на овие 
населби со објекти од комуналната инфраструктура. 
Во овие рамки, ќ е се преземаат мерки за натамош-
на изградба на локални патишта, електрификација 
на селски населби и изградба на водоводна мрежа. 
За оваа цел ќ е се донесат посебни програми, при 
што ќ е се утврдат соодветни критериуми за оства-
рување на овие активности и ќ е се предвиди учес-
т в о на републиката во финансирањето на инфра-
структурата на село. 

Истовремено, собранијата на општините во со-
работка со самоуправните интересни заедници од 
областа на образованието, здравствената заштита и 
културата, како и со организациите на здружениот 
труд од областа на прометот ќе преземаат конкретни 
акции за изградба на најнеопходни објекти од оп-
штествен стандард. 

22. Ќ е се пристапи кон донесување на самоуп-
равни спогодби меѓу надлежните органи во општи-
ните. за финансирање на просторна и урбанистичка 
документација. 

Ќ е се отпочне со усогласување на просторниот 
план со Долгорочниот општествен план на СР Ма-
кедонија. 

Ќ е се продолжи со истражување и со изготува-
ње на техничка документација за изградба на депо-
нија за опасни материи и материјали. 

Ќ е се донесе закон за учество на СРМ во фи-
нансирањето на комунални објекти за заштита на 
Дојранското Езеро како споменик на природата од 
особено значење, согласно со член 5 од Законот за 
заштита на Охридското, Преспанското и Дојранско-
то Езеро. 

Ќ е се продолжи со активностите сврзани со еви-
денцијата на недвижностите во Републиката, заради 
што ќ е се создаваат материјални, кадровски и други 
услови. За оваа цел, а во согласност со законот, 
ќ е се подготви посебна програма во која поблиску 
ќ е се определат општините во кои ќ е се остваруваат 
активностите за евиденција на недвижностите во 
1987 година. 
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VI. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

24. Во 1987 година ќе се продолжи со реализа-
ција на задачите за натамошно јакнење на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита во 
рамки на утврдената политика со среднорочниот 
план за развој. 

Тежиштето на активноста ќе биде дадено на 
остварување на задачите кои непосредно придоне-
суваат за вкупната одбранбена и самозаштитна спо-
собност на земјата. 

Во територијалната одбрана ќе се обезбедува 
интензивирање на вкупната борбена готовност, орга-
низацијо јакнење, зацврстување на командите, шта-
бовите и единиците и нивна модернизација и дооп-
ремување со ново современо вооружување и опрема, 
зголемување на ефиканоста и раководењето и ко-
мандувањето.. стручно оспособување на штабовите, 
командите и единиците, подобрување на мобилизаци-
јата, заднинското обезбедување и згрижување на еди-
ниците и штабовите. 

Во цивилната заштита активноста ќе биде насо-
чена кон оспособување и опремување на населението 
за лична и заемна заштита, спроведување на мер-
ките за заштита и спасување, особено на засолниш-
тата, како и за организирано материјално-техничко 
оспособување и опремување, обучување и увежбува-
ње на единиците и штабовите на цивилна заштита. 

Во службата за набљудување и известување Ке 
се продолжи со опремување со технички средства, 
поврзување на центрите за известување и спроведу-
вање на обука на кадрите. 

Гсе се продолжи со опремување со средства за 
врски, за раководење, воена опрема и вооружување 
и со уреди за криптозаштита, како и со оспособу-
вање на кадрите за врски за раководење и крипто-
заштита. 

Исто така, (ќе се продолжи и со обучување на вон-
училишната младина, населението, кадрите и други-
те структури на општонародната одбрана, како и со 
подготвување на органите и организациите на оп-
штествено-политичките заедници за успешно функ-
ционирање во услови на војна и други вонредни 
состојби. 

За оспособување на стопанството и општествените 
дејности ќе се продолжи со преземање мерки за 
побрз премин на работа и функционирање во ус-
лови на непосредна воена опасност и војна. Исто 
така, ќе се продолжи и со преземање мерки и ак-
тивности за зголемено учество на стопанството на 
СР Македонија во наменското производство. 

Ќе продолжи процесот на формирање и попол-
нување на стоковните резерви на ниво на Републи-
ката, општините и организациите на здружениот 
труд од прометот и снабдувањето и ќе се забрза 
изградбата на започнатите складишни и резервоар-
ски капацитети. 

25. Во општествената самозаштита активноста ќе 
биде насочена кон зајакнување на непосредното уче-
ство на работните луѓе и граѓаните во организациите 
на здружениот труд, месните заедници и во другите 
самоуправни организации и заедници за остварува-
ње на мерките на одбранбено-заштитниот механи-
зам заради заштита на уставниот поредок, спротив-
ставување на дејствувањето на внатрешниот и над-
ворешниот непријател, активирање на сите самоуп-
равни механизми за зголемување на одговорноста 
и дисциплината во користењето и располагањето со 
средства во општествена сопственост и во одбраната 
на системот на социјалистичкото самоуправување. 

Ке се продолжи со кадровското јакнење и ма-
теријално-техничкото доопремување на органите за 
внатрешни работи за извршување на нивната функ-
ција и во најсложени мирновременски и воени ус-
лови. 

* 

* * 

1 Сите носители на планирањето, тргнувајќи од оп-
ределбите на Долгорочната програма за економска 
стабилизација и среднорочните планови за развој, 
а имајќи ги предвид остварените резултати, при-
сутните проблеми и неповолните тенденции во оп-
штествената репродукција, а раководејќи се од еко-
номската политика на СР Македонија утврдена со 
оваа резолуција, во своите резолуции и програми за 
работа и развој поблиску ќе ги утврдат задачите 
и мерките за акција во 1987 година. 

Остварувањето на задачите и мерките утврдени 
со оваа резолуција претставува обврска на сите 
субјекти на стопанисувањето и на сите носители на 
развојната и економската политика во Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3567 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д р Вулнет Старова, е. р. 

I 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
Иван Аврамовска е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Илија Глигорова«!, е. р. 
I 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с р. 

752. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Републичкиот буџет за 1987 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седниците на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 24 декември 
1986 година 

Бр 08-3605 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1987 година се состои од: 
Вкупно приходи во износ од 58.960.000.000 дин. 

што се формираат од.-
1) Изворни приходи во износ од 39.354.000.000 дин. 
2) Дополнителни средства од Бу-

џетот на Федерацијата во из-
нос од 19.606.000.000 дин. 

Бр. 45 — Стр. 1045 

Од тоа: 
— распоредено за утврдени 

намени 
— издвоено за постојана ре-

зерва на СР Македонија 
— нераспределен дел на при-

ходите ( тековна буџетска 
резерва) 

Член 2 
Приходите по извори и видови на приходи и 

расходите по основни намени се утврдуваат во Би-
лансот на приходите и расходите на Републичкиот 
буџет за 1987 година и тоа; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

58.700.000.000 ДИН. 

160.000.000 дин. 

100.000.000 дин. 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1987 ГОДИНА 

И з н о с 
Конто I. П Р И Х О Д И «10 Рч 

I. П Р И Х О Д И 
на контото на групата 

1 2 3 4 5 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

71 — ПРИХОДИ ОД Д А Н О Ц И ОД ДОХОД НА ОЗТ 
1 710 Данок од доход на ОЗТ 8.996.000.000 8.996.000.000 

с е ГРУПА 71 8.996.000.000 
' [ ' 72 — ПРИХОДИ ОД Д А Н О Ц И ОД Л И Ч Н И Т Е ДОХОДИ ••••СЈ' ^ • : - V . ^ ѕ 

2 720 Данок од личен доход на работниците 12.432.000.000 
3 721 Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно 

вршат дејности со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и од самостојно вршење на про-
фесионални дејности 37.000.000 

4 723 Данок од личен доход од земјоделска дејност 600.000.000 13.069.000.000 
СЕ ГРУПА 72 13.065.000.000 

73 — ПРИХОДИ ОД Д А Н О Ц И НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И УСЛУГИ И ОД Д А Н О Ц И НА ПРОМЕТ НА 
НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

5 731 Посебен републички данок на промет на производи 15.504.000.000 15.504.000.000 
Сб ГРУПА 73 15.504.000.000 

75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 
б 752 Судски такси 1.000.000.000 1.000.000.000 

СЕ ГРУПА 75 1.000.000.000 

77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ 
ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХО-
Д И ПО ОСНОВ НА И Н В Е С Т И Ц И И ВО СТОПАН-
СТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ 

7 770 Парични казни 750.000.000 
8 771 Приходи од органи и организации на ОПЗ 5.000.000 
9 778 Други приходи 30.000.000 785.000.000 

СЕ ГРУПА 77 785.000.000 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ-ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 39.354.000.000 

2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА. 

78. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

10 782 Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата 19.606.000.000 19.606.000.000 

с е ГРУПА 78 19.606.000.000 
ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 19.606.000.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ (ОД 71 ДО 78) 58,960.000.000 
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II. Р А С Х О Д И 
(РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ) 

3 

И з н о с 

на контото 
4 

на групата 
5 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

11 400 Средства за доход на работните заедници 
12 400/1 Заедничка потрошувачка 
13 401 Средства за материјални трошоци 
14 402 Средства за амортизација 

СЕ ГРУПА 40 

25.222.630.000 
583.792.000 
955.102.000 
272.140.000 27.033.664.000 

27.033.664.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

15 410 Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите, раководните работници и делегатите 

16 415 Средства за инвестиции за основни средства 
17 416 Средства за инвестиции во објекти и опрема на општестве-

ниот стандард 
18 417 Средства за отплата на кредити 
19 418 Средства за други потреби за работа на органите на упра-

вата 

СЕ ГРУПА 41 

, 4.001.719.000 
' 3.235.500.000 

1.020.000.000 
1.840.000.000 

3.382.917.000 13.480.136.000 

13.480.136.000 

42 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И 
ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

20 420 Средства за потребите на општонародната одбрана 

СЕ ГРУПА 42 

5.020.000.000 5.020.000.000 

5.020.000.000 

43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

21 431 Компензации, регреси и надоместоци 
22 432 Средства за инвестиции во стопанството 
23 433 Други потреби и интервенции во стопанството 
24 435 Средства за побрз развој на стопански недоволно раз-

виените подрачја надвор од територијата на ОПЗ 

СЕ ГРУПА 43 

1.650.000.000 
526.000.000 

4.880.800.000 

150.000.000 7.206.800.000 

7.206.800.000 

44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ 

25 445 Дополнителни средства за буџетот на општините 

СЕ ГРУПА 44 

1.412.000.000 1.412.000.000 

1.412.000.000 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

450 
451 
452 
454 
456 

457 
458 

33 459 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Средства за образование и воспитување 
Средства за наука 
Средства за култура 
Средства за социјална и детска заштита 
Средства за здравствена заштита и здравствено осигу-
рување 
Средства за пензиско и инвалидско осигурување 
Средства за остварување на основните права на борците, 
воени инвалиди и на семејствата на паднатите борци 
Средства за други општествени дејности 

СЕ ГРУПА 45 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

34 461 Средства за општествено-политичките и општествените ор-
ганизации 

551.750.000 
67.500.000 

148.050.000 
1.771.600.000 

478.100.000 
1.100.000.000 

600.000 
27.900.000 4.145.400.000 

4.145.400.000 

392.000.000 382.000.000 

СЕ ГРУПА 46 382.000.000 
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47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

35 470 Издвојување во постојната буџетска резерва 

СЕ ГРУПА 47 

160.000.000 160.000.000 

160.000.000 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 

36 483 Расходи за обврски од претходната година 
37 488 Други расходи на О П З 

Сб ГРУПА 48 

ВКУПНО РАСХОДИ (ОД 11 Д О 37) 

20.000.000 
100.000.000 120.000.000 

120.000.000 

58.960.000.000 

И . П О С Е Б Е Н ДЕЛ 

Член з ходите и расходите н а Републичкиот буџет з а 1987 
Приходите во износ од 58.960.000.000 динари кои година се распоредуваат по носители, корисници и 

се искажани по основни намени во Билансот на при- поблиски намени и тоа.-

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И з н о с 
Позиција Конто ОСНОВНА И П О Б Л И С К А Н А М Е Н А на основната на контото н а м е н а 

1 2 3 4 5 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

1 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 34.270.000 
2 400/1 Средства за з аедничка потрошувачка 7.128.000 
3 401 Матери јални т р о ш о ц и 5.500.000 
4 402 Амортизаци ја 250.000 47.148.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ Н А -
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

5 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 116.689.000 
6 418 Трошоци на Републичкиот совет з а односи со странство и 

заштита на поредокот 140.000 
7 418 Трошоци з а п р и е м и и пречеци 3.500.000 
8 418 Трошоци з а меѓународна и друга соработка 1.500.000 121.829.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции од 1 до 8) 168.977.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А : 

За Работната заедница 41.398.000 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 127.579.000 

ВКУПНО: 168.977.000 

РАЗДЕЛ 2 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

9 400 Лични доходи на работниците во Работната з а е д н и ц а 254.535.000 
10 400/1 Средства за з аедничка п о т р о ш у в а ч к а 36.612.000 
11 401 Материјални т р о ш о ц и 120.700.000 
12 401 Матери јали за печатницата 10.000.000 
13 402 Амортизаци ја 6.300.000 428.147.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ Н А -
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

14 410 Лични п р и м а њ а на ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работ - ) 
ници 367.586.000 

15 415 Генерален ремонт и резервни делови з а м а ш и н и т е 10.000.000 
16 418 Патни и дневни т р о ш о ц и на делегати, и з б р а н и и имену-

вани лица 28.000.000 
17 418 П а у ш а л и на делегати 35.000.000 
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18 418 Трошоци за избори на републичките делегати 
19 418 Трошоци за преведување на јазиците на народностите 
20 418 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во работата 

на Собранието 
21 418 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатскиот ин-

форматор" 
22 418 Трошоци за одржување на опремата за печатницата и ком-

позер системот 
23 418 Трошоци за приеми и пречеци 
24 418 Трошоци за меѓународна соработка 

1.000.000 
70.000 

1.900.000 

35.000.000 

7.000.000 
2.500.000 
9.800.000 497.856.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(позиции од 9 до 24) 926.003.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

291.147.000 
634.856.000 
926.003.000 

РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

25 401 Материјални трошоци 700.000 700.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

26 410 Лични примања на функционерите и раководните работ-
ници 

27 418 Трошоци за приеми и пречеци 
5.749.000 

90.000 5.839.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции ОД 25 ДО 27) 6.539.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За функцијата на органот 
ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1 —ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

6.539.000 
6.539.000 

28 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
29 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
30 401 Материјални трошоци 

186.360.000 
27.540.000 
18.000.000 231.900.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ Зх\ РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

31 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 416.635.000 
32 416 Учество во откуп и изградба на станови за Македонците 

од Егејскиот дел на Македонија и за други повратници 20.000.000 
33 418 Материјални трошоци за работа на Републичкиот совет 

на стопански развој и економска политика 300.000 
34 418 Патни и дневни Трошоци 22.000.000 
35 418 Трошоци за приеми и пречеци 15.000.000 473.935.000 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

36 450 Учество во Титовиот фонд 1.500.000 
37 454 Помош на повратници од источно-европските земји 30.000.000 31.500.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции ОД 28 ДО 37) 737.335.000 
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ГЛАВА 2 — УПРАВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

38 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 365.628.000 
39 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 36.126.000 
40 401 Материјални трошоци 22.000.000 
41 402 Амортизација 100.000.000 523.754.000 

41 — СРЕДСТВА Зх̂  ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

42 410 Лични доходи на авио-службата 96.416.000 
43 415 Трошоци за одржување на објектите за потребите на Ре-

публиката 250.000.000 
44 415 Набавка на опрема за органите на управата 120.000.000 
45 415 Набавка на противпожарни апарати и инсталации 150.000.000 
46 418 ,Патни и дневни трошоци 14.000.000 
47 418 Трошоци за возниот парк 62.000.000 
48 418 Трошоци за авио службата 120.000.000 812.416.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 38 до 48) 1.336.170.000 

ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

49 400 Дични доходи на работниците во Работната заедница 
50 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
51 401 Материјални трошоци 
52 402 Амортизација 

25.440.000 
2.916.000 
3.000.000 

60.000 31.416.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

53 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

54 418 Трошоци за подготвување на кадри за работа на сојуз-
ната управа и во ССНР 

55 418 Трошоци за кадрова евиденција 

ВКУПНО ГЛАВА 3 
(позиции од 49 до 55) 

24.212.000 

6.000.000 
2.000.000 32.212.000 

63.628.000 

ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

56 400 Лични доходи на работниците 
57 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
58 401 Материјални трошоци 

26.721.000 
2.430.000 
1.800.000 30.951.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

59 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
) 

ВКУПНО ГЛАВА 4 
(позиции ОД 56 ДО 59) 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 
(позиции ОД 28 ДО 59) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

10.298.000 

ВКУПНО: 

673.161.000 
1.505.221.000 
2.178.382.000 

10.298.000 

41.249.000 

2.178.382.000 
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РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 -г СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
60 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
61 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
62 401 Материјални трошоци 
63 402 Амортизација 

I. 
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-

МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

64 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
65 418 Надоместок за користење на работни простории 
66 418 Трошоци за издавање „Билтен" 
67 418 Соработка со уставните судови во земјата ( 
68 418 Трошоци на постапката 

47.631.000 
5.508.000 
1.620.000 

120.000 

64.893.000 
18.000.000 

600.000 
200.000 
200.000 

57.879.000 

83.893.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 
(позиции од 60 до 68) 141.772.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 6 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

69 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
70 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
71 401 Материјални трошоци 
72 402 Амортизација 

53.139.000 
88.633.000 

141.772.000 

93.020.000 
8.424.000 

28.000.000 
3.800.000 131.244.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

73 410 Надоместок за академиците и секретарот на Академијата 
74 418 Приеми и пречеци 
75 419 Трошоци за одбележување на 20-годишнината на МАНУ 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

76 451 За финансирање на функциите на Академијата 

37.000.000 
800.000 

8.000.000 

34.000.000 

45.800.000 

34.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(позиции од 69 до 76) 211.044.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

101.444.000 
109.600.000 
211.044.000 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОД-
НА ОДБРАНА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

77 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 179.286.000 
78 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 15.066.000 
79 401 Материјални трошоци 25.000.000 
80 402 Амортизација 150.000 219.502.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-
ВАТА 

81 410 Лични доходи на функционерите и раководните активни 
воени лица 118.107.000 

82 418 Средства за работа на Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита 600.000 118.707.000 
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42 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОП-
ШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

83 420 Посебни намени 
84 420 Средства за опремување на области за одбранбени под-

готовки 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(позиции од 77 до 84) _ _ _ 

36.000.000 

3.000.000 39.000.000 

377.209.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

85 400 Лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците 
во Работната заедница 

86 400 Лични доходи и заедничка потрошувачка и материјални 
трошоци за милицијата во општините 

87 401 Материјални трошоци 
88 402 Амортизација 

194.352.000 
182.857.000 
377.209.000 

4.873.796.000 

9.862.861.000 
267.000.000 
132.000.000 15.135.657.000 

41 

89 

90 

91 
92 

93 
94 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

410 

415 

415 
415 

416 
418 

95 418 

96 450 

Лични доходи и заедничка потрошувачка на функционери-
те и раководните работници 
Обврски за реализација на Програмата за модернизација 
на Службата за безбедност за периодот од 1987 до 1990 
година 
Државни врски 
Проширување и адаптација на постојаниот работен прос-
тор за инсталации со опрема за греење и електрично на-
појување 
За станови на работниците во РСВР 
За назначување и опремување на нови работници во РСВР 
и во општинските органи за внатрешни работи 
За посебни намени 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Трошоци за Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и за општествена самозаштита 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8. 
(позиции од 85 до 96) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

80.345.000 

1.668.000.000 
131.000.000 

6.500.000 
150.000.000 

70.000.000 
800.000.000 

520.000.000 

2.905.845.000 

520.000.000 

18.461.502.000 

97 
98 
99 

100 

101 
102 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

14.636.657.000 
3.824.845.000 

18.461.502.000 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО-
СУДСТВО И УПРАВА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

410 
416 

103 418 

Лични доходи на функционерите и раководните работници 
Финансирање на Програмата за изградба и опремување на 
правосудните згради и казиено-поправните установи 
Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во 
притвор и во истражен затвор 

76.685.000 
6.642.000 
6.800.000 

180.000 

24.652.000 

200.000.000 

3.000.000 

90.227.000 
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104 418 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во 
Републиката и надвор од неа и други трошоци 4.000.000 

105 418 Надоместок на трошоците за дежурства на Институтот за 
судска медицина 2.000.000 

106 418 Надоместок на комисиите за правосудни испити и за испи-
ти за судии за прекршоци 4.000.000 

107 418 Советувања и семинари 1.000.000 
108 418 Надоместок на судските преведувачи по меѓународната 

правна Домош 400.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 
(позиции од 97 до 108) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

83.327.000 
245.952.000 

239.052.000 

329.279.000 

329.279.000 

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

109 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
НО 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
111 401 Материјални трошоци 
112 402 Амортизација 

185.950.000 
15.228.000 
19.200.000 

400.000 220.778.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

113 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
114 418 Надоместок за поопштествени имоти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(позиции од 109 до 114) 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

69.767.000 
50.000 69.817.000 

290.595.000 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

201.178.000 
89.417.000 

290.595.000 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-
СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

ГЛАВА 1 -РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-
СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

115 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
116 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
117 401 Материјални трошоци 
118 402 Амортизација 

92.059.000 
8.900.000 

10.000.000 
328.000 111.297.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
М Е Н И 'ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

119 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
120 418 Трошоци за затоплување 
121 418 Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот на 

стоките 
122 418 Општа републичка туристичка пропаганда 

44.218.000 
2.700.000 

200.000 
2.000.000 49.118.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(ПОЗИЦИИ ОД 115 ДО 122) 160.415.000 

ГЛАВА 2 -ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

123 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
124 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
125 401 Материјални трошоци 
126 402 Амортизација 

14.504.000 
1.944.000 
2.500.000 

100.000 19.048.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

127 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 

43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО. РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

128 433 Учество на Републиката во реализирањето на Програмата 
за стоковни резерви 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 123 до 128) 

18.717.000 

600.000.000 

18.717.000 

600.000.000 

637.765.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 
(ПОЗИЦИИ ОД 1 1 5 ДО 1 2 8 ) 798.180.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

117.417.000 
680.763.000 
798.180.000 

129 
130 
131 
132 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

ГЛАВА 1 —РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, 
ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Лични доходи на работниците во Работната организација 400 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

59.253:000 
6.966.000 
5.700.000 

130.000 72.049.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

133 . 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
134 418 Надоместок за користење на работните простории 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

135 451 За одржување на мерните инструменти на Институтот за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции ОД 129 до 135) 

74.968.000 
12.000.000 

5.000.000 

86.968. ООО 

5.000.000 

164.017.000 

ГЛАВА 2 — СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА . РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

136 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
137 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
138 401 Материјални трошоци 
139 402 Амортизација 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 136 до 139) _ _ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 
(позиции од 129 до 139) 

29.192.000 
2.430.000 

10.000.000 
2.300.000 43.922.000 

43:922.000 

207.939.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

97.841.000 
110.098.000 
207.939.000 
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РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

140 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
141 400/1 Средства за з а е д н и ч к а п о т р о ш у в а ч к а 
142 401 Матери јални трошоци 
143 402 Амортизаци ја 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

119.192.000 
10.854.000 
17.700.000 

300.000 148.046.000 

144 410 Лични доходи н а ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работници 
145 418 Дијагностичко-прогностичка известувачка служба 
146 418 Надоместок з а уништување на штетниот дивеч 
147 418 Трошоци з а Комисијата з а интегрална б о н и ф и к а ц и ј а на 

реката Вардар и пловниот пат Дунав — Егејско Море 
148 418 Финансирање на превентивата, законските обврски и со-

работката во з ем јата и странство 
149 418 Научен собир на ФАО з а користење на геотермална енер-

гија во земјоделството 
150 418 Одржување на XI I I југословенски симпозиум за земјодел-

ска техника 
151 418 Снимање н а шумите з а ф а т е н и со суша 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 
(позиции од 140 до 151) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а н а органот 

63.045.000 
350.000 

1.200.000 

420.000 

2.300.000 

2.500.000 

2.500.000 
5.000.000 

130.046.000 
95.315.000 

77.315.000 

225.361.000 

ВКУПНО: 225.361.000 

152 
153 
154 
155 

РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи н а работниците во Работната заедница 
400/1 Средства з а з аедничка потрошувачка 
401 Материјални т р о ш о ц и 
402 Амортизаци ја 

45.755.000 
4.698.000 
6.000.000 

570.000 57.023.000 

156 
157 

410 
418 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ Н А -
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

Лични доходи н а ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работници 
Трошоци з а користење на работни простории 

37.340.000 
1.540.000 38.880.000 

158 433 

43 -— СРЕДСТВА ЗА П О Т Т И К Н У В А Њ Е НА РАЗВОЈОТ ЗА 
И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА П О Т -
Т И К Н У В А Њ Е НА П О Б Р З И О Т РАЗВОЈ Н А СТОПАН-
СКИ Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е П О Д Р А Ч Ј А 

Учество во трошоците н а аеродромот „Охрид" 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 
(ПОЗИЦИИ ОД 1 5 2 ДО 1 5 8 ) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

З а Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

26.000.000 

50.453.000 
71.450.000 

121.903.000 

26.000.000 

121.903.000 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕ-
КОВАТА ОКОЛИНА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е Н А УПРАВАТА 

159 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 54.220.000 
160 400/1 Средства з а з а е д н и ч к а потрошувачка 5.508.000 
161 401 Материјални т р о ш о ц и 7.895.000 
162 402 Амортизаци ја 150.000 67.773.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

163 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
164 416 Изработка на просторен план на Македонија — отплата на 

користен кредит 
165 418 Средства за спроведување на просторен план на СРМ и 

следење на промените на просторот на СРМ 
166 418 Трошоци за геодетски подлоги за селски населби 
167 418 Учество во изработката на урбанистичката документација 

32.682.000 

1.862.000 

3.000.000 
6.000.000 
3.000.000 46.544.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 
(позиции од 159 до 167) 114.317.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

59.728.000 
54.589.000 

114.317.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

168 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
169 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
170 401 Материјални трошоци 
171 402 Амортизација 

. 41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

172 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
73 418 Надоместок за користење на работни простории 
74 418 Издавање на билтен 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 
(позиции од 168 до 174) 

52.756.000 
4.860.000 
4.800.000 

40.000 

22.915.000 
7.500.000 
1.500.000 

62.456.000 

31.915.000 

94.371.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 
I 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

175 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
176 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
177 401 Материјални трошоци 
178 402 Амортизација 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

179 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(позиции од 175 до 179) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
I 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

57.616.000 
36.755.000 
94.371.000 

59.253.000 
5.346.000 
5.000.000 

140.000 

32.427.000 

64.599.000 
37.567.000 

ВКУПНО: 102.166.000 

РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВА-
НИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

180 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
181 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
182 401 Материјални трошоци 
183 402 Амортизација 

77.463.000 
6.642.000 
6.000.000 

250.000 

69.739.000 

32.427.000 

102.166.000 

90.355.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

184 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
185 418 Објавување на списокот на одличните ученици и студенти 

во дневниот печат 
186 418 Трошоци на Комисијата за ОНО и ОСЗ со странство 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

187 450 Педагошки совет 
188 450 Трошоци за студии и курсеви за странски јазици 
189 450 Учество во финансирањето на врвните спортови во СРМ 
190 450 Учество во финансирањето на алпинистичка експедиција 
191 450 Награда „25 Мај" 

39.325.000 

2.500.000 
500.000 

450.000 
8.000.000 
1.000.000 

20.000.000 
800.000 

42.325.000 

30.250.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
^позиции ОД 180 до 191) 162.930.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

84.105.000 
78.825.000 

162.930.000 

192 400 
193 400/1 
194 401 
195 402 

РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХ-
НОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНО-
ЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Лични доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

27.910.000 
3.078.000 

18.300.000 
400.000 49.688.000 

196 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
197 418 Издавање на билтен 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

198 451 Награда „Гоце Делчев" 
199 451 Одбор за поттикнување на творештвото 
200 451 Учество во меѓународната соработка во областа на лекси-

кографијата 
201 451 Учество во финансирањето на центарот „Едвард Кардељ" 
202 451 Специјализации во странство 
203 451 Учество во изготвувањето на повеќетомната историја на 

македонскиот народ 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(ПОЗИЦИИ о д 1 9 2 д о 2 0 3 ) 

26.100.000 
2.000.000 

1.500.000 
1.000.000 

1.300.000 
6.000.000 

15.000.000 

3.700.000 

28.100.000 

28.500.000 

106.288.000 

ГЛАВА 2 —РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НА-
УЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

204 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
205 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
206 401 Материјални трошоци 
207 402 Амортизација 

35.872.000 
3.078.000 
4.000.000 

88.000 43.038.000 

41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

208 418 Лични доходи на функционерите и раководните работници 14.800.000 
209 418 Трошоци за редовно школување, специјализации и студи-

ски престој на странски граѓани во СРМ 15.000.000 
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210 418 Трошоци за проширена техничка помош и реципроцитетни 
обврски 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 204 до 210) • 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(позиции ОД 192 д о 210) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

5.000.000 

69.938.000 
114.188.000 
184.126.000 

34.800.000 

77.838.000 

184.126.000 

г и 
212 
213 
214 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

31.937.000 
3.240.000 
2.400.000 

30.000 37.607.000 

215 
216 
217 

218 
219 
220 

410 
418 
418 

452 
452 
452 

121 452 

41 - - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Лични доходи на функционерите и раководните работници 
Стручни и научни собири 

Трошоци за одржување на меморијални музеи 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 
Награда „11 Октомври" 
Награда „Климент Охридски" 
Партиципација за издавање на „Енциклопедија на Југо-
славија" 
Финансирање на матичната управна дејност на Републич-
киот завод за заштита на спомениците на културата 

23.787.000 
10.000.000 
1.700.000 

7.000.000 
3.500.000 

45.000.000 

1.000.000 

35.487.000 

57.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 
(позиции ОД 211 ДО 221) 130.594.000 

222 
223 
2.24 
225 

226 
227 
228 
229 

230 

231 

232 

233 

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
418 Надоместок за користење на работните простории 
418 Надоместок на трошоците во врска со стручниот надзор 
418 Надоместок за второстепени комисии 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

454 Средства за реализација на Законот за цивилните инвали-
ди од војната 

454 Средства за реализација на Законот за заштита на семеј-
ствата чиј хранител е на задолжителна воена служба 

454 Финансирање на одделни видови на инвалидска заштита и 
материјално обезбедување на учесниците од НОВ 

458 Трошоци за спроведување на Програмата за подобрување 
на санитетско-хигиенеката и епидемиолошката состојба во 
СРМ 

35.177.000 
95.417.000 

130.594.000 

103.452.000 
8.910.000 

11.000.000 
250.000 

37.525.000 
10.000.000 
2.800.000 

500.000 

140.000.000 

100.000.000 

1.500.000.000 

38.000.000 

123.612.000 

50.825.000 
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1 2 3 4 5 

234 456 Трошоци за анализи и суперанализи 1.800.000 
235 456 Болнички трошоци за душевно болни 80.000.000 
236 457 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита 20.000.000 
237 455 Трошоци за здравствена заштита на странците 300.000 
238 455 Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ 300.000.000 
239 456 Партиципација за спроведување на Програмата за намалу-

вање смртноста на доенчињата и малите деца 38.000.000 
240 458 Боречки додаток 500.000 2.218.600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 
( п о з и ц и и ОД 222 ДО 240) 2.393.037.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 112.362.000 
За функцијата на органот 2.280.675.000 

ВКУПНО: 2.393.037.000 

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОД-
НИ ОДНОСИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА" ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

241 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 114.662.000 
242 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 9.982.000 
243 401 Материјални трошоци 6.500.000 
244 402 Амортизација 180.000 131.324.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

245 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 39.651.000 
246 413 Информативна дејност (издавање билтен) 4.000.000 
247 418 Странска периодика 1.000.000 
248 418 Акции и проекти 1.000.000 45.651.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 
(ПОЗИЦИИ од 241 до 248) 176.975.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 124.644.000 
За функцијата на органот 52.331.000 

ВКУПНО: 176.975.000 

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМА-
ЦИИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

2.49 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 53.030.000 
250 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 4.860.000 
251 401 Материјални трошоци 3.500.000 
252 409 Амортизација 90.000 61.480.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

253 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 23.092.000 
254 418 Трошоци за издавање на билтен 3.000.000 
255 418 Трошоци за престој на странски и домашни новинари 3.000.000 
256 418 Трошоци за приеми на редовни емисии и билтени од Тан-

југ 2.500.000 
257 418 Трошоци за издавачка дејност 11.000.000 
258 418 Трошоци за одделни радиоемисии и програми за странство 68.000.000 
259 418 Трошоци за информативно-пропагандната и културно-за-

бавните дејности во странство 50.000.000 
260 419 Трошоци за издавање на „Македонска ревија" 4.000.000 164.592.000 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

261 452 Награда „Мито Хаџивасилев Јасмин" 550.000 550.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
(ПОЗИЦИИ од 249 ДО 261) 226.622.000 

РЕКАПИТУЛ АЏИЈА: 

За Работната заедница 57.890.000 . 
За функцијата на органот 168.732.000 

ВКУПНО: 226.622.000 
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РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВ 
СТВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

262 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
263 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
264 401 Материјални трошоци 
265 402 Амортизација 

39.944.000 
4.050.000 
3.300.000 

56.000 47.350.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

266 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 26.610.000 26.610.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 
(позиции од 262 до 266) 73.960.000 

^КАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

43.994.000 
29.966.000 
73.960.000 

РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

267 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
268 400>/1 Средства за заедничка потрошувачка 
269 401 Материјални трошоци 
270 402 Амортизација 

114.982.000 
10.368.000 
7.500.000 

200.000 133.050.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

271 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
272 418 Трошоци за советување и семинари 
273 418 Елаборати за подолгорочен развој на одделни области и 

дејности 
274 418 Надворешни соработници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
(позиции ОД 267 ДО 274) 

44.493.000 
300.000 

2.500.000 
500.000 47.793.000 

180.843.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ОДБРАНА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

275 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
276 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
277 401 Материјални трошоци 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

2.78 410 Лични доходи на функционерите и активните воени лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(позиции ОД 275 до 278) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

125.350.000 
55.493.000 

180.843.000 

280.963.000 
31.914.000 
35.000.000 

506.000.000 

312.877.000 
541.000.000 

347.877.000 

506.000.000 

853.877.000 

853.877.000 
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279 
280 
281 
282 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ 
ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 

Амортизаци ја 402 

41 СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

283 410 Лични доходи на ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работници 

45 — СРЕДСТВА ЗА О П Ш Т Е С Т В Е Н И Д Е Ј Н О С Т И 

284 452 Средства з а одделни активности 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 
(позиции о д 279 ДО 284) 

44.611.000 
4.212.000 
5.250.000 

306.000 

24.743.000 

90.000.000 

54.379.000 

24.743.000 

90.000.000 

169.122.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ВЕРСКИТЕ З А Е Д Н И Ц И 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

285 400 Лични доходи н а работниците во Работната заедница 
286 400/1 Средства за з аедничка п о т р о ш у в а ч к а 
287 401 Матери јални трошоци 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

48.823.000 
120.299.000 
169.122.000 

8.876.000 
810.000 
700.000 10.386.000 

288 410 

289 459 

Лични доходи на ф у н к ц и о н е р и т е ^ раководните работници 

45 — СРЕДСТВА ЗА О П Ш Т Е С Т В Е Н И Д Е Ј Н О С Т И 

П о м о ш на верските заедници 

5.522.000 

27.900.000 

5.522.000 

27.900.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 
(позиции од 285 ДО 289) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а н а органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛР1ЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА" О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

290 400 Лични доходи н а работниците во Работната заедница 
291 , 400/1 Средства з а з аедничка потрошувачка 
292 401 Материјални трошоци 
293 402 Амортизаци ја 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ Н А -
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ. Н А УПРАВАТА 

294 410 Лични доходи на ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работници 
295 418 Трошоци за затоплување 
296 418 Трошоци за извршување на премерот 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(позиции од 290 до 296) 

РЕКАПИТУЛ А Ц И Ј А : 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

9.686.000 
34.122.000 
43.808.000 

86.523.000 
8.100.000 

12.000.000 
1.000.000 

10.200.000 
6.000.000 

250.000.000 

ВКУПНО: 

94.623.000 
279.200.000 
373.823.000 

43.808.000 

107.623.000 

266.200.000 

373.823.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
297 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 387.636.000 
298 400/1 Средства з а заедничка потрошувачка 32.886.000 
299 401 Материјални трошоци 21.000.000 
ЗОО 402 А м о р т и з а ц и и 1.500.000 443.022.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

301 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 19.653.000 ' 
302 418 Трошоци за анкетни испитувања 17.400.000 
303 418 Набавка на ленти и касети за ЛОП 6.000.000 
304 418 Трошоци за одржување на работните простории на под-

рачните заводи 5.500.000 
305 418 Одржување на електронскиот центар и клима уредите 13.000.000 
306 418 Програма за статистички истражувања од интерес на Ре-

публиката 4.500.000 
307 418 Попис на вработените во општествениот сектор 25.000.000 
308 418 Пробен попис на населението 700.000 91.753.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 
(позиции од 297 до 308) 534.775.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 420.522.000 
За функцијата на органот 114.253.000 . 

ВКУПНО: 534.775.000 

РАЗДЕЛ 31 — АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

309 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 148.109.000 
310 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 12.798.000 
З И 401 Материјални трошоци 12.000.000 
312 402 Амортизација 967.000 173.874.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

313 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 15.545.000 
314 418 Трошоци за затоплување 12.000.000 
315 418 Заштитно микрофилмување на архивската граѓа 3.300.000 
316 418 Откуп и истражување на архивската граѓа 1.900.000 
317 418 Издавачка дејност 9.500.000 
318 418 Одржување на алармносигнални уреди 2.000.000 14.245.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 
(позиции од 369 до 318) 218:119.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 160.907.000 
За функцијата на органот 57.212.000 

ВКУПНО: 218.119.000 

РАЗДЕЛ 32 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗА 
ВОД 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

319 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 303.767.000 
320 400 Средства за дежурства и работа на државни празници 4.000.000 
321 400/1 Средства з а заедничка потрошувачка 27.378.000 
322 401 Материјални трошоци 15.000.000 
323 402 Амортизација 10.000.000 360.145.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

324 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 19.6720)00 
325 418 Надоместок за метеоролошки набљудувања 13.000.000 
326 418 Хидролошки и метеоролошки мерења 2.250.000 
327 418 Одржување на хидролошките станици и објектот „Солун-

ска глава" 5.000.000 
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328 418 Т р о ш о ц и за испитување н а квалитетот на водите и з а аеро 
загадувањето 

329 418 Радиосондажните м е р е њ а 
418 Одржување н а центарот на АОЛ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 
(позиции од 319 до 330) 

330 

2.850.000 
36.000.000 

9.000.000 87.772.000 

447.917.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 33 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

331 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
332 400/1 Средства з а з аедничка потрошувачка 
333 401 Материјални т р о ш о ц и 
334 402 Амортизаци ја 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

335 410 Лични доходи н а судиите 
336 418 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вештаци 
337 418 Изготвување на билтен и советување 

335:145.000 
112.772.000 
447.917.000 

.65.084.000 
8.586.000 
6.000.000 

400.000 

102.193.000 
100.000 

2.000.000 

80.050.000 

104.293.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 184.343.000 

338 
339 
340 

341 
342 

(позиции од 331 до 337) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за з аедничка потрошувачка 
401 Материјални т р о ш о ц и 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

410 Лични доходи н а ф у н к ц и о н е р и т е и раководните работници 
418 Трошоци за користење н а работните простории 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(позиции од 338 д о 342) 

73.650.000 
110.693.000 

184.343.000 

15.923.000 
2.106.000 
2.000.000 

27.514.000 
950.000 

20.029.000 

28.464.000 

48.493.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

18.029.000 
30.464.000 

48.493.000 

РАЗДЕЛ 35 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

343 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 21.871.000 
344 400/1 Средства за з аедничка потрошувачка 3.078.000 
345 401 Материјални трошоци 2.562.000 
346 402 Амортизација 60.000 27.571.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

347 410 Лични доходи на судиите 
348 418 Трошоци за вештаци 

43.236.000 
50.000 43.286.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(позиции од 343 до 348) 70.857.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

24.949.000 
45.908.000 
70.857.000 

РАЗДЕЛ 36 — ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

349 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
350 400/1 .Средства за заедничка потрошувачка 
351 401 Материјални трошоци 
352 402 Амортизација 

18.988.000 
3.240.000 
5.100.000 

250.000 27.578.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

353 410 Лични доходи на републичкиот јавен обвинител и заме-
ниците 

354 418 Издавање на билтен 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(позиции од 349 до 354) 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 37 — ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

54.103.000 
200.000 

22.228.000 
59.653.000 
81.881.000 

54.303.000 

81.881.000 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

355 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница . 
356 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
357 401 Материјални трошоци 
358 402 Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

359 410 Лични доходи на јавниот правобранител и замениците 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(позиции од 355 до 359) 

10.386.000 
1.620.000 
1.578.000 

250.000 

22.443.000 

13.834.000 

22.443.000 

36.277.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 38 — ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

12.006.000 
24.271.000 
36.277.000 

360 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
361 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
362 401 Материјални трошоци 
363 402 Амортизација 

67.809.000 
8.586.000 
3.997.000 

150.000 80.542.000 
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1 2 3 4 5 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

364 
365 
366 
267 

410 
418 
418 
418 

Лични доходи на судиите 
Заедничко затоплување 
Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 
Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 
(позиции од 360 до 367) 

72.714.000 
2.500.000 
1.500.000 
1.337.000 78.051.000 

158.593.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

76.395.000 
82.198.000 

158.593.000 

РАЗДЕЛ 39 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ 

ГЛАВА 1 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

368 
569 
370 
371 

400 
400/1 
401 
402 

Лични доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

163.162.000 
17.820.000 
12.000.000 
2.000.000 194.982.000 

372 
373 

374 

410 
418 

418 

Лични доходи на судиите 
Трошоци за повремени судии, вештаци и за спровод нг 
обвинети и осудени лица 
Надоместок за дежурства 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 36 до 374) 

147.394.000 

8.000.000 
1.337.000 156.731.000 

351.713.000 

ГЛАВА 2 — УПРАВА ЗА СУДСКАТА ЗГРАДА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

375 
376 
377 

400 
400/1 
401 

Лични доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

60.900.000 
6.966.000 
9.000.000 76.866.000 

378 418 Затоплување на работните простории 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(ПОЗИЦИИ ОД 375 ДО 378) 

22.000.000 22.000.000 

98.866.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 
(позиции од 368 до 378) 450.579.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

248.84Ѕ.000 
201.731.000 
450.579.000 

РАЗДЕЛ 40 — ОКРУЖЕН СУД — Ш Т И П 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

379 
380 
381 
382 

400 
400/1 
401 
402 

Лични доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 

49.141.000 
6.156.000 
3.000.000 

150.000 58.447.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

383 410 Лични доходи на судиите 48.970.000 
384 418 Заедничко затоплување 9.000.000 
385 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 2.500.000 
386 418 Надоместок за дежурства 1.337.000 61.807.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 
(позиции од 379 до 386) 120.254.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 55.297.000 
За функцијата на органот 64.957.000 . 

ВКУПНО: 120.254.000 

РАЗДЕЛ 41 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

387 400 Ли^ни доходи на работниците во Работната заедница 47.631.000 
388 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 5.250.000 
389 401 Материјални трошоци 8.200.000 
390 402 Амортизација 80.000 61.161.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

391 410 Лични ДОХОДИ на судиите 28.670.000 
392 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 460.000 29.130.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 
(ПОЗИЦИИ ОД 387 ДО 392) 90.291.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 52.881.000 
За функцијата на органот 37.410.000 

ВКУПНО: 90.291.000 

РАЗДЕЛ 42 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

393 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 195.104.000 
394 400/1 Средства за заедничка мотрошЈпачка 22.194.000 
395 401 Материјални трошоци 30.000.000 
396 402 Амортизација ' 500.000 247.888.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

397 410 Лични доходи на судиите 131.672.000 
398 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 2.800.000 134.472.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 
(позиции од 393 до 398) 382.360.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 217.388.000 
За функцијата на органот 164.972.000 

ВКУПНО: 382.360.000 

РАЗДАЛ 43 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

399 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 32.532.000 
400 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 3.726.000 
401 401 Материјални трошоци 8.100.000 
402 402 Амортизација 60.000 44.418.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

403 410 Лични доходи на судиите 
404 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 

23.880.000 
450.000 24.330.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 
(позиции од 399 до 404) 68.748.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 44 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — 
БИТОЛА 

36.256.000 
32.490.000 
68.748.000 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

405 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
406 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
407 401 Материјални трошоци 
408 402 Амортизација 

22.420.000 
3.078.000 
1.400.000 

50.000 26.948.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

409 410 Лични доходи на обвинителот и замениците 
410 418 Надоместок за дежурства 

35.021.000 
598.000 35.619.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 
(позиции од 405 до 410) 52.567.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

25.498.000 
37.069.000 
62.567.000 

РАЗДЕЛ 45 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — 
СКОПЈЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

411 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
412 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
413 401 Материјални трошоци 
414 402 Амортизација 

41.866.000 
6.480.000 
4.700.000 

150.000 53.196.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

415 410 Лични доходи на обвинителот и замениците 
416 418 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 
(позиции од 411 до 416) 

РЕКЛПИТУЛАЦИЈА: 

87.454.000 
598.000 88.052.000 

141.248.000 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

48.346.000 
92.902.000 

141.248.000 

РАЗДЕЛ 46 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — 
ШТИП 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА. УПРАВАТА 

417 400 Лични доходи на работниците во работната заедница 
418 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
419 401 Материјални трошоци 
420 402 Амортизација 

14.459.000 
2.106.000 
1.400.000 

70.000 18.035.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

421 410 Лични доходи на обвинителот и замениците 
422 418 Надоместок за дежурства . 

23.052.000 
598.000 23.650.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 
(позиции од 417 до 422) 41.685.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

16.565.000 
25.120.000 
41.685.000 

РАЗДЕЛ 47 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДО-
НИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

423 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
424 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
425 401 Материјални трошоци 
426 401 Трошоци за затоплување 
427 402 Амортизација 

54.860.000 
6.480.000 
7.000.000 
2.400.000 

100.000 70.840.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

428 410 Лични доходи на судиите 
429 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци и изда-

вање на билтен 

47.452.000 

2.000.000 42.492.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 
(позиции ОД 423 до 429) 120.242.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

61.340.000 
58.902.000 

120.242.000 

РАЗДЕЛ 48 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — 
БИТОЛА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА" ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

430 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
431 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
432 401 Материјални трошоци 
433 402 Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

35.140.000 
3.888.000 
3.000.000 

90.000 42.118.000 

434 410 Лични доходи на судиите 
435 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 
(ПОЗИЦИИ ОД 430 ДО 435) 

24.762.000 
600.000 25.362.000 

67.480.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

39.028.000 
28.452.000 
87.480.000 

РАЗДЕЛ 49 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — 
СКОПЈЕ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
436 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 78.699.000 
437 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 9.558.000 
438 401 Материјални трошоци 9.500^000 
439 402 Амортизација 140.000 97.897.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

440 410 Лични доходи на судиите 
441 418 Трошоци за затоплување 
442 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 

72.714.000 
2.500.000 
1.800.000 77.014.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 
(позиции од 436 до 442) 174.911.000 

443 
444 
445 
446 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 50 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — 
ШТИП 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

88.257.000 
86.654.000 

174.911.000 

31.891.000 
3.564.000 
3.000.000 

80.000 38.535.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ, НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

447 410 Лични доходи на судиите 
448 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 
(ПОЗИЦИИ ОД 4 4 3 ДО 4 4 8 ) 

449 
450 
451 
452 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 51 — РЕПУБЛИЧКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
402 Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

23.819.000 
600.000 

35.455.000 
27.499.000 
62.954.000 

35.140.000 
4.536.000 
2.300.000 

70.000 

24.419.000 

62.954.000 

42.046.000 

453 410 Лични доходи на судиите 
454 '418 Трошоци за затоплување 
4.55 418 Трошоци за билтен 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 
(позиции ОД 449 до 455) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 52 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШ-
ТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, 
МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРА-
ЌАЈОТ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

456 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
457 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
458 401 Материјални трошоци 
459 402 Амортизација 

43.236.000 
1.000.000 

300.000 

86.882.000 

39.676.000 
47.206.000 
86.882.000 

153.800.000 
10.368.000 

6.000.000 
150.000 

44.836.000 

170.318.000 
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41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

460 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
461 418 Трошоци за надворешни соработници 
462 418 Огрев и осветление 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 
(позиции ОД 456 ДО 462) 

24.369.000 
2.000.000 
2.500.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 53 — КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ — ИДРИЗОВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

463 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
464 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
465 401 Материјални трошоци 
466 402 Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

467 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
468 418 Надоместок за спровод на осудени лица 
469 418 Посебни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 
(ПОЗИЦИИ о д 463 д о 469) 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

470 400 
471 400/1 
472 401 
473 402 

РАЗДЕЛ 54 — ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ — ТЕТОВО 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
Лични доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

474 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
475 418 Трошоци за затоплување 
476 418 Набавка на облека 
477 418 Посебни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 
(ПОЗИЦИИ о д 470 д о 477) 

164.168.000 
35.019.000 

199.187.000 

237.795.000 
20.736.000 
10.500.000 

2.100.000 

6.654.000 
800.000 

181.800.000 

258.531.000 
201.854.000 
460.385.000 

90.476.000 
12.738.000 
3.500.000 
1.500.000 

6.014.000 
10.000.000 
7.500.000 

27.000.000 

28.869.000 

199.187.000 

271.131.000 

189.254.000 

460.385.000 

108.214.000 

50.514.000 

158.728.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 55 — КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН 
ВИД — СТРУГА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

478 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
479 400/1 Средства за заедничка потрошувачка. 
480 401 Материјални трошоци 
481 402 Амортизација 

103.214.000 
55.514.000 

158.728.000 

12.747.000 
1.134.000 
2.200.000 

350.000 16.431.000 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

482 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
483 418 Трошоци за греење 
484 418 Посебни материјални трошоци 

5.483.000 
2.500.000 

10.000.000 17.983.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 
(позиции ОД 478 до 484) 34.414.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

13.881.000 
20.533.000 
34.414.000 

РАЗДЕЛ 56 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕ-
ДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

485 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
486 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
487 401 Материјални трошоци 
488 402 Амортизација 

26.492.000 
2.430.000 
3.000.000 

70.000 31.992.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

489 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
490 418 Финансирање на одделни активности 
491 418 Обезбедување на материјали за радио и телевизиски часо-

ви на македонски јазик на нашите иселеници 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

492 461 Дотација на списанието „Македонија" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 
(позиции ОД 485 до 492) ' 

9.276.000 
30.000.000 

2.500.000 

35.000.000 

41.776.000 

35.000.000 

108.768.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 37 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

28.922.000 
79.846.000 

108.768.000 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

493 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
494 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
495 401 Материјални трошоци 
496 402 Амортизација 

8.465.000 
1.620.000 
1.800.000 

250.000 12.135.000 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

497 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 23.465.000 23.465.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 
(позиции ОД 493 ДО 497) 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

10.085.000 
25.515.000 
35.600.000 

35.600.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 58 —' РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТ-
НИОТ НАРОД НА МАКЕДОНИЈА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

498 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница ' 44.977.000 
499 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 9.882.000 
500 401 Материјални трошоци 22.000.000 76.859.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

501 410 Лични доходи на функционерите и именуваните лица 162.852.000 
502 418 Трошоци за јубилејни прослави 3.800.000 
503 418 Трошоци за погранични средби 8.000.000 
504 418 Трошоци за одржување на работните простории 30.000.000 
505 418 Издавање на билтен на општествено-политичките органи-

зации 1.200.000 205.852.000 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ О П Ш Т И ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

506 461 Финансирање на програмите на општествените организа-
ции. друштва, здруженија, сојузи и издавачката дејност 128.000.000 128.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 
(позиции ОД 498 ДО 506) 410.711.000 

1 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 54.859.000 
За функцијата на органот 355.852.000 

ВКУПНО: 410.711.000 

РАЗДЕЛ 59 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУ-
ЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

507 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 51.657.000 
508 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 5.346.000 
509 401 Материјални трошоци 9.500.000 
510 402 Амортизација 300.000 ч 66.803.000 

41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

511 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 29.479.000 
512 418 Ден на младоста 2.100.000 
513 418 Издавачко-информативна дејност 1.200.000 
514 418 Идејнс-политичко оспособување и марксистичко образова-

ние 3.500.000 
515 418 Истражувачки акции 2.500.000 
516 418 Учество во трошоците на универзитетските конференции 

на младината 2.500.000 
517 418 Шампионат на знаење — Тито-револуција-мир 1.000.000 
518 418 Акции од натпреварувачки карактер 3.000.000 
519 418 Одгледување на традициите од НОВ 800.000 
520 418 40-години МР „Моноспитово" 10.000.000 
521 418 Меѓународна соработка со младинците од Ташкент 3.500.000 
522 418 Трошоци за работа н а Клубот на меѓународното прија-

телство 3.500.000 
523 418 Трошоци за организирање на младински работни акции 15.000.000 78.079.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 
(позиции од 507 до 523) 144.882.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 57.003.000 
За функцијата на органот 87.879.000 

ВКУПНО: 144.882.000 
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РАЗДЕЛ 60 — РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА О Р Г А Н И Т Е НА УПРАВАТА 

524 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
525 400/1 Средства з а заедничка потрошувачка 
526 401 Материјални трошоци 
527 402 Амортизација 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ НА-
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ Н А УПРАВАТА 

528 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
529 418 Надоместок за користење на работните простории 
530 418 Трошоци з а издавање на билтен 

45 — СРЕДСТВА ЗА О П Ш Т Е С Т В Е Н И Д Е Ј Н О С Т И 

531 454 П о м о ш на учесниците во Н О Б 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 
(позиции од 524 до 531) 

12.262.000 
2.106.000 
5.500.000 

150.000 

1.600.000 

20.018.000 

25.784.000 
6.500.000 

580.000 32.864.000 

1.600.000 

54.482.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница * 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

14.368.000 
40.114.000 
54.482.000 . 

РАЗДЕЛ 61 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУ-
ЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИ-
Н И 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА У ПРАВАТА 

532 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
533 401/1 Средства з а з аедничка потрошувачка 
{34 401 Материјални трошоци 
535 402 Амортизаци ја 

41 — СРЕДСТВА ЗА П О С Е Б Н И Н А М Е Н И И ДРУГИ Н А -
М Е Н И ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

5.994.000 
972.000 

1.500.000 
65.000 8.531.000 

536 410 Лични доходи на функционерите и раководните работници 
537 418 Кирија — надоместок за користење на работни простории 
538 418 Печатење на „ И н ф о р м а т о р " 
539 418 Традиционална средба на РВСЈ „Братство Единство" 

12.715.000 
2.300.000 
2.000.000 

20.000.000 37.015.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 61 
(ПОЗИЦИИ ОД 5 3 2 ДО 5 3 9 ) 45.546.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 62 — СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНЗАЦИИ И РЕГРЕСИ 

43 — СРЕДСТВА ЗА П О Т Т И К Н У В А Њ Е НА РАЗВОЈОТ НА 
И Н В Е С Т И Ц И И ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА П О Б Р З И О Т РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
Н Е Д О В О Л Н О Р А З В И Е Н И Т Е ПОДРАЧЈА 

6.966.000 
38.580.000 
45.546.000 

540 431 

541 431 

Компензации на цената на дневните информативно-поли-
тички весници и друго 1.500.000.000 
Регреси во патниот с о о б р а ќ а ј 150.000.000 1.650.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 62 
(позиции од 540 ДО 541) 1.650.000.000 
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РАЗДЕЛ 63 — ДРУГИ ОБВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

ГА2 400 Средства за спроведување на општествениот договор за 
стекнување на доход на работните заедници и за усогла-
сување на личните доходи на функционерите и раковод-
ните работници 

41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

5.012.785.000 5.012.785.000 

543 415 Учество на Републиката за набавка на опрема за системот 
на информирање 900.000.000 

544 416 За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката 650.000.000 

545 417 За отплата на ануитетите по користени кредити и заеми 1.840.000.000 
546 418 Средства за приправници во републичките органи и орга-

низации 10.000.000 
547 418 Учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји 

и земјите во развој 810.000.000 
548 418 Трошоци за платен промет 10.000.000 
549 418 Учество со финансирање на студии од интерес на Ре-

публиката 125.000.000 4.345.000.000 

42 СРЕДСТВА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОП-
ШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

550 420 Финансирање на Програмата за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита 

551 420 Учество на Републиката во намирување на посебни об-
врски 

43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

4.761.000.000 

220.000.000 4.981.000.000 

552 432 Учество на Републиката во поставување на коаксиално каб-
ловскиот систем 

553 432 Учество во финансирањето на изградбата на југословенски-
от дел од пругата Титоград — Скадар 

554 432 Учество во финансирањето на „Универзијада 87" 
555 433 Учество во изградба на Аеродромот — Скопје 
556 433 Надоместок на дел од каматите на кредит за определени 

намени за периодот од 1981 до 1985 година 
557 433 Учество на Републиката во покривањето на курсните раз-

лики 
558 433 Средства за отстранување на последиците од елементарни 

непогоди 
559 433 Учество на Републиката во финансирањето за заштита на 

езерата 
560 433 Учество на Републиката за обезбедување на вода за пие-

ње на населението 
561 435 Средства за премостување на разликите меѓу роковите за 

упис на заеми и пласманот на средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 

562 435 Учество на Републиката во поттикнувањето на развојот 
на неразвиените подрачја во Републиката 

210.000.000 

182.000.000 
134.000.000 
201.800.000 

1.300.000.000 

1.000.000.000 

153.000.000 

1.000.000.000 

600.000.000 

70.000.000 

80.000.000 4.930.800.000 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

563 457 Средства за извршување на обврските на Републиката за 
посебни додатоци кон пензиите, како и за обврските по 
основ на пензиско-инвалидското осигурување утврдени со 
закон 1.100.000.000 1.100.000.000 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПО-
ТРЕБИ 

Дотација на весници и списанија 
564 461 „Просветена жена" 
505 461 ».Студентски збор" 
566 461 „Млад борец" 

44.000.000 
43.000.000 
44, ООО.ОбО 

25 декември 1986 
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567 
568 
569 
570 

571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 

461 „Остен" 
461 „Трибина" 
461 Стопански весник" 
461 „Стопански преглед" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 
( п о з и ц и и ОД 5 4 2 д о 570) 

РАЗДЕЛ 64 СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 

44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Дополнителни средства за општи потреби на општините 

Берово 
Брод Македонски 
Валандово 
Виница Македонска 
Гостивар 
Дебар 
Делчево 
Демир Хисар 
Кратово 
Крива Паланка 
Крушево 
Радовиш 
Свети Николе 

39.000.000 
20.000.000 
19.000.000 
10.000.000 

119.000.000 
148.000.000 
34.000.000 
21.000.000 
39.000.000 

186.000.000 
113.000.000 
177.000.000 
116.000.000 
209.000.000 
140.000.000 

53.000.000 
57.000.000 

219.000.000 

20.588.585.000 

1.412.000.000 

584 470 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 
(позиции од 571 до 583) 

РАЗДЕЛ 65 — СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВИ 

47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ИА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Издвојување во постојаната резерва на Републиката 160.000.000 

1.412.000.000 

160.000.000 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 

585 483 Обврски од минатите години 
586 488 Тековна буџетска резерва 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 
(ПОЗИЦИИ ОД 5 8 4 ДО 586) 

20.000.000 
100.000.000 120.000.000 

280.000.000 

Ш. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 4 
Републичкиот буџет за 1987 година влегува вона Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 

сила со денот на објавувањето во „Службен весник применува од 1 јануари 1987 година. 

753. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1987 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржана на 24 декември 
1986 година. 

Бр. 08-3606 
24 декември 1986 година Претседател 

Скопје на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1987 ГОДИНА 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1987 година (во натамош-

ниот текст: Буџет) се извршува според одредбите на 
овој закон. 

Член 2 
Републичките органи и републичките организа-

ции (во натамошниот текст: републички органи како 
и другите корисници на средствата на Буџетот се 
должни средствата утврдени во Буџетот да ги корис-
тат раководејќи се од начелото на рационалност и 
штедење. 

Член 3 
Во средствата на Постојаната резерва на Соција-

листичка Република Македонија се издвојува 0,510/о 
од остварените приходи на Буџетот за 1987 година 
намалени за износот на придонесот за намирување 
на потребите на Федерацијата, дополнителните сред-
ства на општините, средствата за финансирање на 
одделни видови на инвалидска заштита и материјал-
но обезбедување на учесниците во НОВ, средствата 
за извршување на обврските на Републиката по осно-
ва на пензиското и инвалидското осигурување и по-
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себните додатоци кон пензиите и за средствата за 
реализација на Законот за цивилните инвалиди од 
војната и на Законот за заштита на семејство чиј 
хранител е на задолжителна воена служба; и сред-
ствата за поттикнување на развојот, за интервенции 
во стопанството, и за поттикнување на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените подрачја. 

Член 4 
За употребата на средствата на Постојаната ре-

зерва на Социјалистичка Република Македонија одлу-
чува Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија (во натамошниот текст: Извршен совет), а за 
давање кредити за исплатување на стасани обврски 
на општините поради нерамномерно остварување на 
приходи — до 50% од слободните средства, а нај-
многу до 50.000.000 динари по поединечни барања. 

Член 5 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на 

републичките органи ќе се користат и тоа: 
1) средствата што работнргците ги стекнуваат ка-

ко доход на работната заедница (средства за лични 
доходи и средства за заедничка потрошувачка) — врз 
основа на финансискиот план,- и 

2) средствата за материјални трошоци и посеб-
ни намени врз основа на планот за средствата за 
работа на органот на управата, односно програмата. 

Ако средствата за одделна посебна намена изне-
суваат над 20 ООО ООО динари, тие се користат врз 
основа на одлука на Извршниот совет, доколку за 
користењето на овие средства не одлучува колегијал-
но тело формирано оп Собранието на СР Македони-
ја или Извршниот совет. 

За користење на средствата за посебни намени. 
во колегијалните органи на управата одлучува коле-
гијалниот орган. 

За користење на средствата утврдени за извршу-
вање иа задачи кои непосредно не ги извршува ре-
публичкиот орган договорот со непосредниот корис-
ник го склучува функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган. 

Со одлуката од став 2 на овој член се утврдува 
особено висината на средствата за поблиските намени 
и начинот на користењето на средствата од крајниот 
корисник. Одлуката ја извршува функционерот што 
раководи со републичкиот орган 

Член 6 
Средствата во Буџетот за заедничка потрошувач 

ка се пренесуваат во фондот за заедничка потро-
шувачка на републичкиот орган. 

Член 7 
Измената на распоредот на средствата за посеб-

ни намени во Буџетот ја врши Извршниот совет, а 
за средствата за посебни намени на Собранието на 
СР Македонија, односно Претседателството на СР 
Македонија — Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на СР Македонија, 
односно тело што ќе го овласти Претседателството 
на СР Македонија. 

Член 8 
Од средствата за амортизација во Разнел 4, гла-

ва 2, позиција 41, ќе се користи износ до 50% за 
набавка на опрема на републичките органи, а врз 
основа на одлука на комисија што ја формира Из-
вршниот совет. 

Член 9 
За користење на средствата во Раздел 9, позици-

ја 102 — финансирање на Програмата за изградба 
и опремување на правосупните згради и казнено-
поправните установи, Републичкиот секретаријат за 
правосудство и управа изготвува полугодишни из-
вештаи за Извршниот совет. ' 

Член 10 
Средствата за здравствена заштита во Раздел 21, 

позиција 2ЧЅ - - трошоци за здравствена заштита на 
Учесниците во Н ^ В . ќе се користат во согласност со 
Законот за здравствената заштита. 

Член 11 
Средствата во Раздел 23, позиција 258 — Трошо-

ци за одделни радиоемисии и програми за стран-
ство, ќе се користат според одлука на Извршниот со-
вет како учество на Републиката во висина до 50% 
од тие трошоци. 

Член 12 
Средствата во Раздел 62 и Раздел 63, позиција 

540, 542, 543, 549, 558 и 559 ќ е се користат според 
одлука на Извршниот совет. 

Член 13 
Средствата за изградба и опремување на објек-

ти што се од општ интерес за Републиката во Раз-
дел 63-позиција 544, по корисници и намени ги рас-
поредува Извршниот совет. 

Член 14 
Средствата за приправници во Раздел 53, пози-

ција 546, (ќе се извршуваат според одлука на ко-
мисија на Извршниот совет, а за средствата за при-
правници на Собранието на СР Македонија, односно 
Претседателството на СР Македонија — Комисија за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на СР Македонија, односно тело што ќ е го овласти 
Претседателството на СР Македонија. 

Член 15 
Средствата во Раздел 63, позиција 550, се ко-

ристат и за отплата на кредити за набавка на опре-
ма според програма за општонародна одбрана и за 
општествена самозаштита. 

Член 16 
Средствата во Раздел 63, позиција 560, ќ е се ко-

ристат според одлука на Извршниот совет како уче-
ство во Републиката во висина до 50% од средствата 
што ќ е ги обезбедува општината. 

Член 17 
Средствата во Раздел 63, позиција 562, ќ е се ко-

ристат според Програмата за поттикнување на раз-
војот на недоволно развиените подрачја во Репуб-
ликата. 

Член 18 
Средствата за извршување на обврските на Ре-

публиката за посебен додаток кон пензиите, како и 
за обврските по основа на пензиското и инвалидско-
то осигурување утврдени со закон во Раздел 63, по-
зиција 563, се преведуваат на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

Член 19 
Средствата во Раздел 64 — Средства за финанси-

рање на други општествено-политички заедници, по-
зиции од 571 до 583, им се ставаат на располагање 
на општините во еднакви месечни износи по истекот 
на месецот и во зависност од резултатите на напла-
тувањето, на приходите од населението. 

Член 20 
Средствата во разделите 63, 64 и 65 ќе ги извр-

шува Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 21 
Приходите што ќе ги остварат републичките ор-

гани од вршењето на услуги, намалени за материјал-
ните расходи' направени за остварување на тие при-
годи, ќ е се внесат во Буџетот, освен приходите што 
ќе ги остварат Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи, Казнено-поправниот дом — Идризово, 
Воспитно-поттавниот дом — Телето. Казнено-полрав-
ниот дом од отворен вид — Струга, Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, Републичкиот завод за ме-
ѓунзродна научно-техничка соработка. Матицата на 
иселениците од Македонија, Републичкиот завод за 
СУДСКИ вештачења во областа на Финансиите, мате-
ријалното работење и сообраќајот и Републичкиот 
завод за статистика. 
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Приходите што ќ е ги оствари Републичкиов се-
кретаријат за внатрешни работи (ќе ги користи за 
набавка на опрема и за други потреби утврдени со 
Програмата за модернизација на Службата за внат-
решни работи од надлежност на Републиката. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот хид-
рометеоролошки завод ќ е ги користи за набавка на 
опрема според Програмата з а развој на хидрометео-
ролошките работи од општ интерес за Републиката. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот за-
вод за статистика ќ е ги користи за набавка на опре-
ма според Програмата за статистички истражувања 
од интерес за Републиката за периодот од 1987 до 
1990 година. 

Приходите што ќ е ги оствари Републичкиот за-
вод за меѓународна научно-техничка соработка ќ е ги 
користи како учество на Републиката за изградба и 
опремување на објекти и за издавање на учебници 
за потребите на насоченото образование. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот за-
вод за судски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот ќ е ги користи 
за реализација на Програмата за опремување на За-
водот. 

Приходите од став 1 на овој член ќ е се упла-
туваат на сметка на Буџетот најмалку еднаш во три 
месеци по поднесувањето на периодичната пресметка. 

Член 22 
Ако приходите што со својата дејност ги оства-

руваат републичките органи како и другите прихо-
ди што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно 
наплатени или ќ е се наплатат во износ поголем од 
утврдениот погрешно или повеќе наплатениот износ 
се враќа превентивно на товар на видот на прихо-
дите на кои се уплатени, а ако такви приходи нема 
на товар на другите видови на приходи. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на 
овој член донесува републичкиот секретар за фи-
нансии. 

Член 23 
Ако средствата на Буџетот бидат погрешно ис-

платени или исплатени во износ поголем од утврде-
ниот, погрешно или повеќе исплатениот износ ќ е се 
врати во Буџетот. 

Решенија за враќање на средствата од став 1 на 
овој член донесува републичкиот секретар за финан-
сии, ако со закон не е определено поинаку. 

Член 24 
Средствата од Буџетот за материјални трошоци 

и посебни намени што не се потрошени, се враќаат 
во Буџетот најдотлна до 15 јануари 1988 година, до-
колку со закон или со друг акт на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија не е опреде-
лено поинаку. 

Доколку средствата не се вратат во рокот од 
став 1 на овој член, тие ќ е се задржат од средства-
та за соодветна намена предвидени во Буџетот за 
1988 година. 

Член 25 
Окружните судови — баратели на вештачење од 

член 9 на Законот за основање и работа на Репуб-
личкиот завод за судски вештачења во областа на 
финансиите, материјалното работење и сообраќајот 
(„Службен весник на СРМ", број 9/77) ќ е ги надо-
местуваат трошоците за судскиве вештачења по кри-
вични предмети што се РОТТЛ ,Г ПО службена должност, 
стопански престапи и за вештачење по прекршочна 
постапка, откако тие 1ќе ги наплатат од осудениот, 
односно казнетиот. 

Член 26 
Од ^ р а с п р е д е л е н и о т дел на приходите (тековна 

буџетска резерва), не можат да се одобруваат сред-
ства по барања за намени, кои при донесувањето на 
Буџетот не се усвоени. 

Член 27 
Буџетот се извршува од 1 јануари до :И декем-

ври 1987 година. 

По исклучок од став 1 на овој член, обврските 
по основа на придонесот на Буџетот на Федерација-
та можат да се извршуваат до 31 јануари 1988 го-
дина. 

За намирување на обврските од став 2 на овој 
член ќ е се користат приходите што ќе се наплатат 
до кра јот на месец јануари 1988 година. 

Член 28 
Од средствата за амортизација на објектите на 

републичките органи утврдени во Буџетот, 80% ќ е 
се користат за намената од член 13 на овој закон, 
доколку со одделен закон не е определено поинаку. 

Член 29 
Ако со контролата се утврди дека организаци-

јата на здружен труд што врши превоз на патници 
во јавниот сообраќај врз основа на неточна доку-
ментација наплатила од Буџетот средства на име 
надоместок за искористени повластици за групни па-
тувања на деца и младинци, должна е така наплате-
ните средства да ги врати во Буџетот заедно со ка -
мата по стапка од 0,10% дневно. Каматата се прес-
метува од денот кога тие средства се наплатени до 
денот на нивно враќање. 

Член 30 
Републичките органи и другите корисници на 

средствата на Буџетот можат да создаваат обврски до 
31 декември 1987 година во границите на со Буџе-
тот распоредените средства за определени намени. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

754. 
Врз основа на член 376 став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ-
ТАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НА-

РОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одчелни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 24 декември 1986 година. 

Бр. 08-3565 
24 декември 1986 година 

Скопје 
^ Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на учес-

ниците во Народноослободителната војна („Службен 
весник ла СРМ" број 41/83) во член 9 ставовите 2, 
3 и 4 се бришат. 



Член 2 
Член 10 се менува и гласи. 
„Приходот од земјоделска дејност по член на 

домаќинство се утврдува така што вкупниот катастар-
ски приход остварен во претходната година се дели 
на 12 месеци и така добиениот износ се дели со бро-
јот на членовите кои живеат во заедничкото дома-
ќинство". 

Член 3 
Во член 13 зборовите: „и посебни" се бришат. 

Член 4 
Во член 19 став 2 по зборот .„Републиката" се 

става точка, а зборовите до кра јот на ставот се 
бришат. 

Член 5 
Член 23 се менува и гласи.-
„Месечниот износ на постојаното материјално 

обезбедување, исклучителното материјално обезбеду-
вање и надоместокот за помош и нега од друго ли-
це се усогласуваат со порастот на просечниот месе-
чен личен доход во Републиката најмалку два пати 
во текот на годината. Начинот и роковите за усогла-
сување на тие примања во текот на годината ги 
утврдува републичкиот орган на управата надлежен 
за боречко-инвалидска заштита. 

Конечно усогласување на месечните парични из-
носи од став 1 на овој член се врши на почетокот 
од наредната година според порастот на просечниот 
месечен личен доход во Републиката во претходната 
родина. 

Разликата меѓу месечните парични износи од 
став 1 на овој член исплатени во претходната годи-
на и износите на тие примања утврдени според став 
2 од овој член се исплатува за целата претходна 
година. 

Функционерот кој раководи со републичкиот ор-
ган на управата предложен за боречко-инвалидска 
заштита ги утврдува износите на основиците од кои 
се определуваат месечните парични износи според 
одредбите на ставовите 1 и 2 на овој член, врз 
основа на податоците од Републичкиот завод за ста-
тистика". 

Член 6 
Во член 37 став 4 по зборот „промени" зборови-

те: „на основицата од член 16 на овој закон или" 
се бришат, а по зборовите: „на катастарскиот при-
ход" се додаваат зборовите „согласно со член 8 став 
3 на овој закон". 

Член 7 
По член 44 се додава нов член 44-а кој гласи: 

„Член 44-а 
Корисниците на исклучително материјално обез-

бедување учесници во НОВ од 1944 година — жени 
кои правото го стекнале според одредбите на За-
конот за материјално обезбедување на учесниците во 
НОВ („Службен весник на СРМ" број 20/77, 27/78, 
11/81, 13/84 и 39/84) и натаму го задржуваат тоа пра-
во, ако ги исполнуваат условите од член 19 став 2 
на овој закон". 

Член 8 
Прописите за чие донесување е овластен функ-

ционерот кој раководи со републичкиот орган на уп-
равата надлежен за боречко-инвалидската заштита 
(член 42 став 4 на овој закон) ќе се донесат во рок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република хМакедонија". 

755. 
Врз основа на член 376 став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за дополнителна заштита на вое-
ните инвалиди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 24 декември 1986 година. 

Бр. 08-3564 
24 декември 1986 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Во Законот за дополнителна заштита на воените 

инвалиди ((„Службен весник на СРМ" бро ј 41/85), во 
член 8 ставовите 2, з и 4 се бришат. 

Член 2 
Член 9 се менува и гласи: 
„Приходот од земјоделска дејност по член на 

домаћинство се утврдува така што вкупниот катас-
тарски приход остварен во претходната година се 
дели на 12 месеци и така добиениот износ се дели 
со бројот на членовите кои живеат во заедничко 
домаќинство". 

Член з 
Во член 13 зборовите: „и посебни" се бришат. 

Член 4 
Во член 21 став 1 по зборот „Републиката" збо-

ровите: „Остварен во претходната година" се бришат. 

Член 5 
Член 40 се менува и гласи: 
„»Месечниот износ на инвалидскиот додаток, на-

доместокот за помош и нега од друго лице и мате-
ријалното обезбедување за време на професионал-
на рехабилитација се усогласуваат со порастот на 
просечниот месечен личен доход во Републиката нај -
малку два пати во текот на годината. Начинот и 
роковите за усогласување на тие примања во текот 
на годината ги утврдува републичкиот орган на уп-
равата надлежен за боречко-инвалидска заштита. 

Разликата меѓу месечните парични износи од 
став 1 на овој член исплатени во претходната годи-
на и износите на тие примања утврдени според став 
2 од овој член се исплатува за целата претходна 
година. 

Функционерот ко ј раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита ги утврдува износите на основиците од кои 
се определуваат месечните парични износи според 
одредбите на ставовите 1 и 2 од овој член, врз ос-
нова на податоците од Републичкиот завод за ста-
тистика". 

Член 6 
Во член 45 став 3 по зборот „промени", зборо-

вите: „на основиците од член 17 на овој закон или" 
се бришат, а по зборовите: „на катастарскиот при-
ход" се додаваат зборовите: согласно со член 6 став 
2 на овој закон". 
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Член 7 
Прописите за чие донесување е овластен функ-

ционерот ко ј раководи со републичкиот орган на. 
управата надлежен за боречко-инвалидска заштита 
(член 61 став 4) Исе се донесат во р о к од 6 месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" . 

756. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот н а Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

757. 
Врз основа на член 68 од Законот з а пензиското 

и инвалидското осигурување („Службен весник на 
СРМ" бро ј 18/83), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, о д р ж а н а на 24 декември 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА 
ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈ-
НОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 И Л И 1945 ОДНОСНО 
1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ 

ПРАВО НА ПЕНЗИЈА 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДУВАЊЈ^ СЈЃЕДСАВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА АКРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот з а изменување и допол-
нување на Законот з а обезбедување средства на 
ФОНДОТ на Федерацијата з а кредитирање на побрзиот 
разво ј на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата н а Соборот на 
здружениот труд, Соборот н а општините и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 24 декември 
1986 година. 

Бр. 08-3560 
24 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д - р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

Н И ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Член 1 

Во законот за обезбедување средства на Фондот 
на Федерацијата з а кредитирање на побрзиот ра зво ј 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина („Службен весник на СРМ" број 7/86), во член 
2 по зборовите : „деловни услуги" и з а п и р к а т а се 
додаваат зборовите : „гранката 1101 — Банкарство и". 

Член 2 
Во член 4 алинеја 2 на к р а ј о т по точката и з а -

пирката се додаваат зборовите : ,„во областа 11 — 
финансиски, технички и други услуги, подгрупата 
110401 — Просторно и урбанистичко планирање и 
проектирање" . 

Во алине ја 3 во ред седми буквата „а" пред 
зборовите; „од гранката 0126" се брише, а по з б о р о т 
„килимарство" се додаваат з а п и р к а и зборовите : 
„а од гранката 0130 — Производство н а прехранбени 
производи, подгрупата 013021 — Производство на 
леб и печиво". 

Член з 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ^Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" , а 'ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Н а корисниците на пензија — просветни ра-
ботници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле 
во 1944 или 1945 односно 1946 година и во таа деј-
ност оствариле право на пензија , им се определува 
повисок износ на пензи ја и тоа.-

О П Ш Т И Н А БИТОЛА 

1. Христовски Миха јло 1945 1978 1.996 6.000 
2. Костовски Атанас Рада 1945 1981 8.078 6.000 
3. Букорчевска Н а д а 1945 1980 12.801 6.000 
4. Станковска Радо јка 1945 1980 12.116 6.000 
5. Павичевић Вангелица 1944 1966 11.548 6.000 
6. З е к и р и ј а Омер Хабзи ја 1945 1964 11.508 6.000 
7. Ј у су ф и Ремзи Мири је 1946 1975 9.593 6.000 
8. Н о в а к о в и ќ Лепосава 1944 1954 17.094 6.000 
9. Стефанова Василија 1946 1983 19.335 6.000 

10. Налевска Панде М а р и ј а 1946 1985 7.981 6.000 
11. Аиновски Т р и ф у н 1945 1970 20.550 6.000 
12. Паунова Борис М а р а 1944 1968 9.003 6.000 
13. Д а м е в а Ксантипа 1945 1971 10.762 6.000 
14. Ковачева Олга 1945 1975 20.552 6.000 
15. Василева З о р к а 1945 1965 20.413 6.000 
16. Илиевска Васил ка 1945 1980 12.914 6.000 
17. Д а р к о в а Фанија 1944 1983 18.472 6.000 
18. Ковачева Стево Олга 1944 1979 20.613 6.000 
19. Поповски Костантин 1945 1978 18.759 6.000 
20. Миловановска Т р а ј а н к а 1944 1965 18.865 6.000 
21. Масларова Б. Ц а р е в а 1945 1962 15.589 6.000 
22. Цаглевиќ Јосип М а р и ј а 1944 1978 12.534 6.000 
23. Дрзовски ѓ о р ѓ и 1946 1966 24.970 5.600 
24. Јовановски Аргир 1944 1974 28.2?7 2.343 
25. Пе јовска Павлина 1945 1966 22.774 6.000 
26. Вељановска Вера 1944 1971 24.740 5.830 
27. Цветковски Димитрие 1946 1978 3.737 6.000 
28. Стојковска И в а н к а 1946 1979 10.748 6.000 
29. Мајковска Бока 1945 1982 10.581 6.000 

О П Ш Т И Н А П Р И Л Е П 
30. Лауровска Магбуле 1946 1976 20.552 6.000 
31. Митриќески Т. Ивана 1944 1974 9.729 6.000 
32. Хаџимитреска Б. Блага 1944 1970 14.386 6.000 
33. Вртаноска Г. Цветанка 1944 1986 13.679 6.000 
34. Горевска Т. Спасија 1944 1965 15.283 6.000 
35. Милошевски Ј о р д а н 1945 1961 20.552 6.000 
36. Антоска Ѓ .Благородна 1944 1957 20.725 6.000 
37. П а ш о с к а Рада 1944 1981 19.769 6.000 

О П Ш Т И Н А СТРУМИЦА 
38. Костурлиева Вера 1944 1972 10.125 6.000 
39. Акимова Ј а н е Ванѓа 1944 1967 11.016 6.000 
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О П Ш Т И Н А Ч А И Р 

О П Ш Т И Н А КАРПОШ 
71. Манчева Павлина 1944 1959 10.574 6.000 
72. Тодосиоска Љиљана 1946 1982 16.067 6.000 
7О. Атанасова Нада 1945 1977 17.056 6.000 
74. Бошковска Вера 1944 1981 13.739 6.000 
75. Мишев ска Мила 1945 1968 20.552 6.000 
76. Лешковска Ј о р д а н к а 1945 1983 15.597 6.000 
77. Димевски Ј о р д а н 1 9 4 4 1980 30.201 369 
78. Димевска Галаба 1944 1980 29.999 571 
79. Караџов Маргарита 1944 1971 18.119 6.000 
80. Кусева Костадинка 1944 1974 21.188 6.000 
81. Додевска Роска 1945 1979 19.205 6.000 
82. Најденова Тинка 1944 1959 8.177 6.000 
83. Белкова Ленче 1944 1964 25.414 5.156 
84. Шукриј Бурхамедин 1945 1985 23.773 6.000 
85. Гнуни Т а м а р а 1944 1970 19.759 6.000 
86. Пеев Ристо 1944 1972 21.061 6.000 
87. Фехмија Н и ј а з и 1944 1984 . 18.070 6.000 
88. Николиќ Станија 1944 1966 16.756 6.000 
89. Рамбабова Милка 1944 1979 19.633 6.000 
90. Тониќ Спасија 1945 1966 16.748 6.000 
91. Иваноска Менка 1946 1984 12.631 6.000 
92. Лозановска Виолета 1944 1985 9.862 6.000 
93. Пендоровска Д р а г а н а 1945 1980 17.839 6.000 
94. Станкова Стојка 1946 1981 15.481 6.000 
95. Ристовски Н а у м 1944 1965 28.733 1.837 
96. Манев Илија 1944 1974 13.991 6.000 
97. Јовановски Александар 1945 1982 17.652 6.000 
98. Попдучевски Васил 1945 1982 22.880 6.000 
99. Анастасова Вера 1945 1977 16.656 6.000 

100. Ц а к а р е в с к и Митко 1945 1965 15.264 6.000 

101. Размова Веселинка 1944 1961 17.295 6.000 
102. Цветановска Ангелина 1946 1981 18.215 6.000 
103. Гаврилоска Љубица 1945 1981 15.182 6.000 
104. Николова Благојка 1944 1976 20.552 6.000 
105. Цветановска З о р а 1944 1970 17.028 6.000 
106. Илиќ Пандора 1944 1960 17.815 6.000 
107. Ушинов Михајло 1945 1961 18.063 6.000 
108. Талевска Павлина 1944 1975 22.020 6.000 
109. Иванова Зора 1944 1980 14.268 6.000 
110. Анастасова Даница 1943 1976 18.074 6.000 
111. Анастасова Захарија 1954 1978 17.126 6.000 
112. Цветковиќ Оливера 1943 1976 18.660 6.000 
113. Чучук Братислава 1944 1982 20.467 6.000 
114. Кародинчева Љубица 1945 1982 20.552 6.000 
115. Илиевска Нада 1945 1982 16.088 6.000 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 

132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 

142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 

157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 

163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 

170. 

171. 

172. 

173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 

179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 

Мишева Грозда 1945 1964 
Христов Стојан 1944 1981 
Сушевска Н а д а 1945 1964 
Андова Н а д е ж д а 1944 1982 
Д р м о в а Коце Љ у б и ц а 1945 1972 
Матовиќ Д у ш а н к а 1945 1965 
Кираџиски Ј о р д а н 1946 1965 
Петреска Љ у о и ц а 1945 1980 
Добрески Н и к о л а . 1944 1966 
Гокрески Б о ж и н 1944 1974 
Павлов Н. Ј о р д а н к а 1944 1960 
Антонов Н и к о л а Ф л о р а 1945 1961 
Муслиму Б. Џеваире 1945 1967 
Димитровска Вера 1944 1977 
Ќ е р т а к о в Методи 1944 1985 
Кубелка Д р а г и ц а 1946 1967 

О П Ш Т И Н А ГАЗИ БАБА 
Ристовска Ј е л и ц а 1945 1969 
Ц а р е в а Милева 1944 1965 
Стефановска Ј а н к а 1945 1968 
Рамадани Реџеп 1946 1967 
Д и м и т р о в а ^ Блага Вера 1944 1973 
Ристоска М е н к а 1944 1965 
Саздова Вукосава 1944 1981 
Ј а к и м о в ска М а р и ј а 1944 1980 
Н е џ и п о Адем 1945 1985 
Филиповска Круна 1944 1948 

О П Ш Т И Н А ДЕБАР 
Б е л ч и ш г а Д а л и п 1946 1985 
Абдурахим Руси 1945 1985 
Касапи и ќ м е т 1944 1977 
Џавит Л е ш и 1946 1982 
И р ф а н Уручи 1944 1985 
ПОПОСКИ Р а ј к о 1 9 4 4 1 9 8 3 
И д м е т Ф. Ајдини 1945 1952 

О П Ш Т И Н А ТЕТОВО 
Вејсел Вела 1945 1974 
Аџибо јрам П а ш о л и 
Ахмет Сулеумани 
Феми Касами 
Настоска Славица 
Селиме Б а ј р а м 
Попоска Велика 
Трифуновска М а р и к а 

О П Ш Т И Н А ГОСТАВАР 
Богдановска М а р и ц а 1945 1977 
Апостолоски Томо 
Апостоловска Ра јна 
И сај ло ски Т. Мента 
Минири М. Ф и к м е т а 
Авче В. Хусеини 

О П Ш Т И Н А БЕРОВО 
Илиоски Алексеј 1945 1962 
Бубевски Стојан 1944 1985 
Токовиќ Г. З о р и ц а 1944 1970 
Мадешова Ј . Е ф т и м и ј а 1944 1967 
Караџовска Ј М а р и ј а 1945 1985 
Тасевска Љ . Ј о р д а н к а 1946 1971 
Кацарска М. Виолета 1945 1978 

О П Ш Т И Н А К О Ч А Н И 
Велинска Ружа 1944 1981 13.339 6.000 

О П Ш Т И Н А Ш Т И П 
Тасева Фросина 1946 1982 14.503 6.000 

О П Ш Т И Н А РАДОВИШ 
Бојаџиска З о р к а 1946 1985 18.600 6.000 

О П Ш Т И Н А ТИТОВ ВЕЛЕС 
Ј о р д а н о в а Павлина 1944 1978 
Синадиновски Иван 1945 1985 
Лозовска А. Василка 1944 1971 
Бисинова Љ у б и ц а 1946 1984 
Лазовска Рахилка 1944 1971 
Ч у ш к о в П е н ч о 1944 1976 

О П Ш Т И Н А КИСЕЛА ВОДА 

1945 1978 
1945 1985 
1945 1979 
1945 1983 
1945 1980 
1944 1961 
1944 1951 

1944 1974 
1944 1972 
1945 1969 
1945 1975 
1945 1975 

13.920 
19.247 
17.742 
13.639 
26.085 
15.886 
20.043 
15.035 
18.125 
19.988 
13.068 
11.675 
12.665 
14.593 
20.559 
14.300 

14.454 
15.479 
15.019 
13.123 
14.593 
11.653 
21.127 
13.050 
14.058 
13.009 

20.552 
20.552 
13.761 
20.552 
20.974 
12.253 
12.399 

13.505 
11.740 
15.206 
11.964 
13.060 
20.552 
12.729 
12.708 

16.890 
15.439 
13.096 
17.402 

7.326 
8.946 

20.856 
20.305 

9.975 
2.119 
8.784 
9.814 
9.811 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
4.485 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

Куковска Анка 
Георгиевски Никола 
Гогушевски Михаил 
Несторовски Исајло 
Филиповски Јордан 
Лозналиев Борис 
Динков Коста 
Алибегова Цвета 
Величковска Вера 

1945 1980 
1945 1970 
1946 1984 
1944 1973 
1944 1948 
1946 1974 
1946 1980 
1945 1980 
1945 1978 

13.482 
19.205 
10.537 
13.120 
23.287 
23.310 

20.552 
20.247 
14.235 
15.880 
20.424 
21.223 
14.235 
14.633 
14.500 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 



Стр. 1080 — Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 декември 1986 

188. Беличкова«! хМилан 
189. димовска Магдалена 
190. македонска Донка 
1у1. маркова Стојка 
1У2. Утевски Петар 
193. Илиоска Љуоица 
194. Шхезовик Лука 
195. Бошковски Борис 
196. Ивановски Васил 
197. Смичковски Сотир 
198. Поповски Богоја 
199. Славковски Дамјан 
200. Димов Кирил 
201. Димова Родна 
202. Крстева Славјанка 
203. Митевска Милица 
204. Крчинска Љубица 
205. Лазарова Елена 
206. Маткова Стојна 
207. Видоевски Димитрије 
208. Најчевска С МариЈа 
209. Талевска Димитра 
210. Митевска Весела 
211. Танев Душан 
212. Чичевалиева Нада 
213. Ачковски Александар 
214. Тодорова Цвета 
215. Јорданов Никола 

ОПШТИНА 
216. Петрушевска Душица 
217. Ивановски Горги 
218. Димитрова Нада 
219. Адамова Елисавета 
220. Србиновски Александар 
221. Угарковиќ Тодорка 
222. Органџиева Нада 
223. Гогушевски Димитар 
224. Гогушевска Нада 
225. Мицевска Милка 
226. Анчева Невена 
227. Панче Пандилов 
228. Смиланоска Веса 
229. Лозаноска К. Наталија 
230. Пеневска Т. Благородна 1939 
231. Христова Перса 
232. Ивановиќ Нада 
233. Христовски Велко 
234. Ачкоски Киро 
235. Перовиќ Јорданка 
236. Андова Марија 
237. Стопшќ Дончо 
238. Танкосова Нестор 
239. Муџахит Корча 
240. Димитрова Марија 
241. Белогоска Нада 
242. Митревска Цветанка 
243. Кајевиќ Спасија 
244. Христић Стојна 
245. Ѓорчевска Блага 
246. Деребанова Весела 
247. Лазарова Ленче 
248. Емрула Адиле 
249. Атанасова Љубица 
250. Војдановска Љубица 
251. Видикова Благородна 
252. Шимиќ П. Цвета 
253. Дракалоска Д. Ефимија 1945 
254. Лозанска Екатерина 
255. Чадиковска Христина 
256. Меловска Олга 
257. Цонева Марија 
258. Ибраим Бајрами 
259. Ајредина Бехија 
260. Кишманова Василка 
261. Минова Ружа 
262. Таневска С. Славјана 
263. Крстева Ката 
264. Пасху Магдалена 
265. Абдула Чилку 

1945 1980 24.660 5.910 
1944 1975 15.ЗУЈ. 6.000 
1944 1984 11.817 6.000 
1921 1951 9.049 6.000 
1945 1980 15.262 6.000 
1944 1979 17.415 6.000 
1944 1969 19.394 6.000 
1945 1981 19.851 6.000 
1944 19б0 23.436 6.000 
1944 1965 19.469 6.000 
1945 1983 30.266 304 
1944 1976 21.707 6.000 
1944 1980 21.770 6.000 
1944 1977 23.420 6.000 
1940 1972 12.306 6.000 
1945 1982 14.357 6.000 
1945 1980 14.522 6.000 
1944 19 78 10.606 6.000 
1945 1971 12.308 6.000 
1945 1956 18.350 6.000 
1944 1985 28.010 2.560 
1944 1980 20.552 6*000 
1946 1963 17.632 6.000 
1945 1974 20.793 6.000 
1944 1984 14.562 6.000 
1944 1985 29.899 671 
1946 1985 14.418 6.000 
1944 1962 26.297 4.273 

ЦЕНТАР 
1946 1978 24.967 5.603 
1944 1979 25.825 4.745 
1945 1984 14.371 6.000 
1945 1976 16.421 6.000 
1944 1978 15.899 6.000 
1945 1983 16.515 6.000 
1944 1963 21.084 6.000 
1941 1979 26.306 4.264 
1940 1974 24.896 5.674 
1944 1984 26.163 4.407 
1944 1961 22.261 6.000 
1944 1979 23.962 6.000 
1944 1961 13.111 6.000 
1946 1979 25.655 4.915 
1939 1965 19.624 6.000 
1945 1977 14.874 6.000 
1944 1976 20.295 6.000 
1945 1985 29.857 713 
1944 1975 16.291 6.000 
1945 1961 22.152 6.000 
1945 1977 20.552 6.000 
1944 1973 16.669 6.000 
1944 1974 18.519 6.000 
1946 1985 22.914 6.000 
1945 1980 17.779 6.000 
1944 1974 28.581 1.9ЅГ9 
1944 1974 13.675 6.000 
1945 1965 12.530 6.000 
1945 1966 16.469 6.000 
1944 1973 12.255 6.000 
1944 1968 16.951 6.000 
1945 1954 10.842 6.000 
1946 1976 14.851 6.000 
1944 1976 26.863 3.707 
1945 1967 20.552 6.000 
1944 1960 13.912 6.000 
1945 1975 19.926 6.000 
1945 1969 16.538 6.000 
1946 1979 21.281 6.000 
1932 1950 13.069 6.000 
1944 1959 12.121 6.000 
1945 1978 16.369 6.000 

. 1944 1966 29.466 1.104 
1946 1978 14.503 6.000 
1944 1964 14.834 6.000 
1944 1955 15.799 6.000 
1944 1966 21.142 6.000 
1967 1985 20.058 6.000 
1945 1980 30.343 227 
1945 1980 20.552 6.000 

266. ЧИПОВ Васил 1945 
2о/. Ахмеди Џ. Нариман 19^4 
268. Ивановска Славка 1944 

1982 
1 9 / 8 
1978 

24.215 
16.626 
16.626 

6.000 
6.000 
6.000 

1944 1971 14.710 6.000 
1944 1974 12.448 6.000 
19^4 1962 21.394 6.000 
1У45 1934 10.834 6.000 
1946 1978 7.096 6.000 
1944 1967 13.981 6.000 
1946 1985 10.605 6.000 
1945 1983 22.061 6.000 
1945 1983 23.771 6.000 
1945 1969 13.857 6.000 
1945 1982 11.242 6.000 
1945 1975 ,15.695 6.000 
1944 1950 13.252 6.000 
1945 1985 28.977 1.593 
1946 1971 11.174 6.000 
1946 1980 20.552 6.000 
1944 1969 19.540 6.000 
1945 1977 30.341 . 229 
1944 1975 28.977 1.593 

ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 
269. г1охУ1еска д . иконија 
270. Брчаковоки Душан 
271. ристевска Р. . цвета ^ 
272. Шехрија А. Тупец 
2 /Ј . Адели Р. Фикрет 
274. Душиќ И. Наталија 
275. Иоиша Рамазан 
276. Селим Хил ат 
277. Шопов Киро 
278. Голубовска Невенка 
279. Здравковска Василка 
280. Караџа Вилма 
281. Стефанова Стефанија 
282. Умар Адријана 
283. Георгиевска Т. Драгица 
284. Саит Леши 
285. Спасовска Стојка 
286. Петровиќ Нада 
287. Грујоска Нада 

II 
На корисниците повисокиот износ на пензијата 

се исплатува од 1 јануари 1986 година. 
На повисокиот износ на пензијата се врши усо-

гласување на начин и во постапка пропишани со 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Средствата за исплата на повисокиот износ на 
пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

III 
Повисокиот износ на пензијата се пренесува на 

корисникот на семејната пензија согласно со општи-
те прописи за пензиското и инвалидското© с п а р у -
вање, во процент во кој е определена семејната 
пензија. 

IV 
Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе 

ја врши СИЗ на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
> РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 21-3588/1 
24 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамова«!, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

751. Резолуција за политиката на остварување-
то на Општествениот план на СРМ во пе-
риодот од 1986 до 1990 година во 1987 го-
дина — — — — — — — — — 
Републички буџет за 1987 година — — 
Закон за извршување на Републичкиот бу-
џет за 1987 година — — — 
Закон за изменување' и дополнување на. 
Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во НОВ — — — — — — 1076 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за дополнителна заштита на вое-
ните инвалиди — — — — — — — 

756. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за обезбедување средства на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономните по-
краини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина — — — — — — — — — 

757. Одлука за определување на повисок износ 
на пензија на корисниците — просветни 
работници кои воспитно-образовната деј-
ност ја вршеле во 1944 или 1945 односно 
1946 година и во таа дејност оствариле 
право на пензија — — — — — — 

752. 
753. 

754. 

755. 

1033 
1074 

— — 1074 

1077 

1078 

1078 
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