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I 

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 1988 ГОДИНА 
! 

I. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. При утврдувањето на политиката на опште-
ствено-економскиот развој за 1988 година се пој-
дува од заедничките интереси и цели утврдени со 
Општествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1986 до 1990 година, од основните задачи на 
економската политика утврдени со Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот план 
на Југославија за пер,иодот од 1986 до 1990 година 
во 1988 година и од основните определби за ната-
мошна доградба на стопанскиот, правниот и поли-
тичкиот систем во правец на јакнење на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски односи 
во услови на дејствување на економските и пазарните 
законитости. 

За отворање процес за совладување на крупните 
проблеми во општествено-економскиот развој во 1988 
година се појдува од конкретните зафати на југо-
словенската заедница насочени кон .соборување на 
инфлацијата и стабилизација на стопанството, ната-
мошна доградба на стопанскиот систем, измени на-
сочени кон намалување на нормативизмот во стопан-
ството, консолидација на надворешната ликвидност, 
финансиска консолидација на стопанството, како и 
од интервентните мерки во доменот на цените, лич-
ните доходи и општата и заедничката потрошувачка. 
Досегот и резултатите на предложените мерки и ак-
тивности во оваа резолуција во голема мера ќ е зави-
сат од успешноста на зафатите и на ниво на зем-
јата. 

2. Тргнувајќи од состојбите, условите и. можнос-
тите на развојот и од неопходноста за совладување 
на крупните проблеми и ограничувања во општестве-
но-економскиот развој како основни задачи на еко-
номската политика во 1988 година се утврдуваат: 

(1) подигање па економската ефикасност и ра-
ционалност на стопанисувањето и врз таа основа 
зголемување на производството и извозот; и 

(2) јакнење на материјалната основа на стопан-
ството и сведување на потрошувачката во рамките 
на реалните можности на доходот. 

Извршувањето на основните задачи претставува 
услов за намалу,вање на инфлацијата и за извршува-
ње на другите задачи на економската политика: , от-
ворање на процес на структурни, промени во сто-
панството, пораст на вработеноста; - нерамномерен 
регионален развој со побрз развој н а . стопански, не-
доволно развиените краишта, обезбедување социјал-

на сигурност- како и остварување на другите задачи 
утврдени во Општествениот план на СР Македонија 
за периодот од 1986 до 1990 година. 

И, ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗВОЈОТ 

Во 1988 година ќе се обезбеди реален пораст 
на општествениот производ на вкупното стопанство 
од 2,4% првенствено со зголемување на индустриско-
то производство од околу 3,0% и на земјоделското 
производство од околу 4,5%, 

За остварување на предвидениот пораст на про-
изводството и услугите, неопходно е вкупниот извоз 
на стока да се зголеми за најмалку 3,6%, на кон-
вертибидното подрачје за 4,0%, а увозот на стока 
за 3,5%. В“купниот број на вработени ќ е се зголеми 
за 1,8'%, а во општествениот сектор за 1,5% и про-
дуктивноста на трудот во општественото стопанство 
за 0,2%, а во индустријата за 0,4'%. ' 

Инвестициите во основни средства реално ќе се 
зголемат за околу 1,0%, при што стопанските инвес-
тиции за 3,2%. Вкупните изворни приходи за задо-
волување на општите општествени и на заедничките 
потреби ќе растат за 10 процентни поени пониско 
од номиналниот пораст на доходот во општественото 
стопанство. Учеството н а средствата на организациите 
на здружениот труд во распоредениот доход ќе се 
зголеми за околу 1,5 процентни поени во однос на 
1987 година. ^ 

За распоредување на доходот и чистиот ,доход се 
утврдуваат следниве основни пропорции: (1) учество 
на потрошувачката' во доходот 78,5% и (2) учество на 
акумулацијата во доходот 6,1%. 

I I I . АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

А. Подигање на економската ефикасност и пораст 
на производството и извозот 

1. Подигањето на ефикасноста и р,ационалноста 
на стопанисувањето и врз таа основа зголемување 
на производството ќе се остварува со економска 
принуда од објективните економски категории, а со 
мерките на развојната и економската политика ќ е се 
подржува порационалното користење на располож-
ливите природни, производствени и работни ресурси, 
отворањето на процесот на преструктуирање на сто-
панството и подигање на техничко-технолошкото и 
организационо ниво со поголема примена на нау-
ката. 

- За оваа иел: 
(1). со мерките на тековната економска политика 

ќе се поддржуваат зафатете на организациите на 
здружениот труд за зголемување на производството 
и услугите, особено на тоа наменето за извоз, оо по-
големо искористување на резервите во неискористе-
ните капацитети, со поефикасно користење на ра-
ботното време, со поуспешно активирање на кадров-
ските и организационите фактори и со примена на 
техничко-технолошките иновации; 

(2) со мерките на даночната и кредитната поли-
тика ќ е се поттикнува штедењето на сите видови 
енергија, - репроматеријали, суровини и на трошоците 
на транспортот и ќ е се стимулира користењето на 
секундарните суровини; 
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(3) ike се интензивираат активност,ите за поголе-
мо вклучување на организациите на здружениот труд 
од Републиката во заедничките програми на ниво на 
земјата; 

(4) разв,ојот на земјоделството ќе се поддржува 
со неповратни средства кои ќе ги обезбеди Републи-
ката преку реализација на Програмата за развој на 
земјоделството, со др одолжување на зафаќаното од 
доходот на стопанството по стапка од 1,2% и со на-
сочување н,а дел од вишокот на приходите над рас-
ходите на Народната банка на Македонија; 

(5) организациите на здружениот труд од земјо-
делството на подрачјето на системите за наво,днува-
ње целосно ќе бидат ослободени од плаќање данок 
од доход за делот од доходот остварен со 'воведува-
ње втори култури; 

(6) со мерките на економската политика ќе се 
поттикнува менувањето на структурата на земјодел-
ските култури на површините кои се наоѓаат под 
хидромелиоративни системи; 

(7) ќ е ое (обезбеди производство на тутун со ква-
литет кој одговара на нашето поднебје и барањата 
на домашниот и странскиот пазар, преку редовно 
снабдување со семе, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита; 

(8) врз самоуправна основа ќ е се создаде органи-
зација за заедничко настапување на градежните ор-
ганизации на пазарите во странство по систем на 
инженеринг и ќе се унапредува деловната соработка 
со сродните организации и деловни заедници во зем-
јата; 

(9) ќе се поддржуваат иницијативите за вршење 
на дејности со личен труд и средства во сопственост 
на граѓаните, со цел поголемо ангажирање на сред-
ствата од населението и зголемување бројот на вра-
ботените ; 

(10) ќ е се стимулира развојот на малото стопан-
ство со кредитната политика и со ослободување и 
олеснување од плаќање данок на доход сразмерно 
на вложените средства на организациите на здруже-
ниот труд и од даноци на личен доход за вршење 
стопанска и професионална дејност на граѓаните 

(11) ќе се врши ослободување од плаќање данок 
од личен доход најмалку за две години на лицата 
кои прв пат вршат дејност со личен труд и средства 
во сопственост на граѓаните, како и за дејности кои 
изумираат или се дефицитарни, доколку најмалку 
уште три години продолжат со вршење на дејноста; 

(12) ќе се врши ослободување од плаќање репуб-
лички данок на промет во висина од 50% на лицата 
кои вршат дејност со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните во производни и дефицитарни 
услужни дејности, за набавка на основни средства, 
суровини и репроматеријали; 

(13) за износот на средствата кои граѓаните ќе ги 
вложат за набавка на опрема за работа со самостоен 
личен труд, ќе се намали даночната основица, а ќе 
се оневозможи отуѓување на опремата во рок по-
краток од три години од почетокот на активирањето; 

(14) ќ е се изврши доградба на решенијата за 
формите на соработка и здружување на малото сто-
панство со организациите на здружениот труд,-

(15) општините ќ е обезбедуваат локации за отво-
рање на објекти од малото стопанство и ослободу-
вање и олеснување во комуналните давачки,-

ве) ќ е се настојува да се обезбедат поволни 
услови за увоз на средства за работа, резервни де-
лови и репроматеријали наменети за производствени-
те дејности во малото стопанство, особено за произ-
водството наменето за извоз; 

(17) со мерките на економската политика ќе се 
поддржува развојот на туризмот, опремувањето на 
угостителско-туристичките објекти, а особено рекон-
струкцијата и модернизацијата за постојните смес-
тувачки и други придружни капацитети наменети за 
странски туризам,-

(18) ќе се обезбедат трајни из,вори на динарски 
средства во висина од 1,0%. од регистрираниот деви-
зен прилив по основ на туризмот од претходна го-
дина за туристичко информативна и пропагандна деј-
ност. 

2. За натамошен пораст на Извозот и унапреду-
вање на економските односи со странство ќе се 
преземат следниве мерки и активности: 

(1) ќе се поддржува реализацијата на заеднички-
те програми за развој на производството и извозот 
и н а други развојни програми со кои се подобрува 
структурата на производството и се зголемува изво-
зот на производи со повисок степен на обработка; 

(2) ќе се создадат услови, по завршувањето на 
пререгистрацијата, за забрзано одвивање к д проце-
сот на трансформација на надворешно-трговската 
мрежа преку окрупнување и специјализација во Ре-
публиката и преку заеднички стопански единици во 
странство,-

(3) ќ е се отворат нови слободни царински про-
давници во туристичките места и градовите и ќе се 
забрзаат акшвностите за отворање царински зони; 

(4) ќе се врши селективно отстапување на дел од 
данокот од доход на организациите на здружениот 
труд сразмерно на учеството на остварениот приход 
по основ на промет на стоки и услуги со странство 
во вкупниот приход во висината од 10% ако учество-
то изнесува 10%; во висина до 20% ако учеството1 

изнесува над 10% до 20%; во висина од 50% ако 
учеството, изнесува над 20% до 30% и во висина од 
80% ако учеството изнесува над 30%; 

(5) увозот на опрема ќе биде во функција на 
структурните промени во стопанството, при што 
приоритет ќ е им се даде на опремата, деловите и 
склоповите наменети за извозно ориентираното про-
изводство ; 

(6) задолжувањето во странство ќе биде во функ-
ција на порастот на производството за извоз, про-
мените во структурата на производството, зголемува-
њето на доходот и на вработеноста; 

(7) кредитите од Меѓународната банка за обно-
ва и развој, Европската инвестициона банка и дру-
гите финансиски организаци,и ќе се користат за под-
држување на развојни програми во агрокомплексот, 
мали индустриски линии и други програми кои при-
донесуваат за промена на структурата на стопанство-
то и за вклучување во заедничките пр,ограми; 

(8) ќ е се преземаат мерки и активности за пого-
лемо користење н,а стоков,ни и комерцијални кредити 
и врз таа основа остварување на поголем увоз на су-
р,овини и репроматеријали и резервни делови за под-
држување на производството за извоз. 

3. За остварување натамошен пораст на врабо-
теноста ќ е се продолжи со доследна реализација на 
Програмата на мерки и активно,сти за остварување 
на политиката на вработување во периодот од 1986 
до 1990 година. 

Самоуправните интересни заедници за вработува-
ње во соработка со организациите на здружениот 
труд ќ е изготват програми за забрзано вработување 
на работниците на кои ќе им престане работниот 
однос преку преквалификација, доквалификација, 
стручно оспособување, како и со нивно вработување 
во организациите на здружениот труд од д,руги оп-
штини каде што има дефицитарност на кадри од 
такви занимања. 

Организациите на здружениот труд ќе утврдат 
програми со КОИ ќе се обезбеди продуктивно врабо-
тување на технолошкиот вишок на работниците. 

Ќ е се води активна политика за вработување на 
младите стручни и нау чночи стражувачки кадри оспо-
собени за примена на современа наука и технологија. 

Ќе се создаваат услови за воспоставување на ин-
формационен потен етем во областа на вработување-
то, заради постигнување територијална подвижност 
на работната сила и побрзо вработување на невра-
ботените. 

4. За поголемо и непосредно вклучување на нау-
ката во стопанскиот и технолошкиот развој ќе се 
преземаат мерки и активности за: 

(1) менување на состојбите и односите во научно-
истражувачката дејност, окрупнување и програмско 
поврзување на мрежата на научно-истражувачките ор-
ганизации и развојните единици во здружениот труд 
од материјалното производство, усовршување и збо-
гатување на системот и облиците за создавање на 
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истражувачки кадрт," зголемување на вработувањето 
на истражувачкиве кадри, модернизација ,на научно-
истражувачката Ој,према и развој на системот на на-
учни и технолошки информации за остварување на 
развојните потреби на стопанството и општеството,-

(2) интензивирање на започнатите процеси за ра-
ционализациј/а на мрежата на научно-и стр ажув ачките 
и високообразовните организации, со што ,ќе се овоз-
можи заед“ничко користење на кадрите, опремата и 
средствава и ,ќе се унапреди системот на програмски 
истражувања; 

(?ј) насочување на научните истражувања кон 
создавање на нови производи и услуги, технологии и 
стекнување на нови знаења во рамките на заеднич-
ките проекти и програми на ниво на земјата и на 
меѓународен план; 

(4) интензивирање на реализацијата на Програма-
та за создавање и вработување на истражувачки кад-
ри и на Програ-мата за набавка на истражувачка 
спрема и литература на факултетите, научно-истра-
жувачки организации и .истражувачко развојните еди-
ници во СР Македонија за периодот од 1988 до' 1990 
година; 

(5) насочување (на средства од Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини но основ на задолжителен заем наме-
нет за инве,стиции на основни средства по ,стапка од 
1,5% за набавка на опрема за научно-истражувачка 
и наставна работа на високообразовните организации 
на здружениот труд во согласно-ст со приоритетите 
утврдени во стратегија!а на технолошкиот развој. 
Учеството на кредитот од средствата на Фондот на 
Федерацијата ќ е изнесува 50и/о од пресметковната 
вредност на инвестицијата; 

(6) окрупнување и програмско поврзување на на-
учно-истражувачки те организации, вклучување на на-
уката во заедничките истражувачки проекти и врз 
таа основа користење на дел од средствата наменети 
за поттикнување на технолошкиот развој на ниво на 
земјата; 

(7) ослободување од плаќање данок од личниот 
доход на работниците во научно-истражувачките ор-
ганизации и истражувачко-развојните единици во ор-
ганизациите на здружениот труд од мате,ријалното 
производство, како и од личните примања по основ 
на иновациски труд; 

(8) ослободување од плаќање данок од доход на 
организациите на здружениот труд од материјалното 
производство сразмерно на делот Од средствата што 
ќе ги вложат во научно-истражувачка работа. 

5. Средствата за инвестиции врз селект,ивна осно-
ва ќе се насочат за побрзо завршување на економ-
ски оправданите и ефикасни стопански инвестиции во 
тек, за замена, модернизација и технолошки инова-
ции на постојните капацитети, за поддршка на нови 
инвестиции од заедничките програми за производ-
ство и извоз и за поддржување на процесот на струк-
турни промени во стопанството'. 

(1) со мерките на економската политика ќе се 
поттикнува квалитетното менување на структурата на 
производството, а особено развојот на пропулзивните 
дејности, како и мобилизацијата и концентрацијата 
на средствата; 

(2) според критериумите за структурно насочу-
вање и согласно со оцените за општествено-економ-
ската оправдано-ст и ефикасност на инвестициите, 
приоритет во финансирањето на новите инвестиции 
ќе имаат програмите за помали пропулзивни капа-
цитети кои бараат ангажирање на помалку опште-
ствени средства, овозможуваат намалување на тро-
шоците на работењето, кои обезбедуваат етапно во-
ведување на современи технологии, кои штедат су-
ровини и енергија, бргу се активираат и со кои ое 
зголемува извозот, доходот, вработувањето, техничко-
технолошкото ниво на производството, а особено про-
грамите од металопреработувачката дејност, машино-
градбата, производството на сообраќајни средства, 
производ,ството на електрични машини и апарати, 
преработувачката хемиска индустрија, пропулзивните 

дејности од преработката на неметали, како и про-
грамите од примарното земјоделско производство, 
малото стопанство и странскиот туризам; 

(3) ќе се преземат потребните мерки за завршу-
вање и активирање на ТЕ „Битола I I I" кон крајот 
на првото полугодие од 1988 година,-

(4) во железничкиот сообраќај ќе завршат рабо-
тите сврзани со опремувањето со сигнално-сигурносни 
и телекомуникациони уреди на пругата Титов Велес 
— Гевгелија (12 станици) и со к а п и т а л и с т ремонт на 
пругата Титов Велес — Битола,-

(5) ќе заврши изградбата на коаксијално-каблов-
скиот сисгем „Централа магистрално-преносните сис-
теми и јавната мрежа за пренос на податоци,-

(6) ќе продолжат активностите за завршување на 
патниот правец Куманово — Ранковци во должина 
од 10 км, а во согласност со материјалните можности 
ќе почне и рехабилитација на коловозот на патниот 
правец Скопје — Кичево — Охрид; 

(7) ќе се остваруваат активности сврзани со реа-
лизација на заедничката програма на ниво на земја-
та за изградба на Автопатот на братство и един-
ст“вото; 

(8) ќе се обезбедат средства за подготвување на 
инвестициони програми и техничка документација за 
изградба на хидро-системи за наводнување, гасовод и 
отворање рудник за јаглен чија реализација ќе отпоч-
не со создавањето на материјални можности; 

(9) за обезбедување континуитет во производство-
то на електрична енергија ќе се изврши избор на 
најприоритетен објект од предвидените во Програ-
мата за изградба на електроенергетски објекти од 
1983 до 1990 година. Ќ е се подготви инвестициона 
програма и техничка документација, со цел, со соз-
давањето на материјални можности, да почне реали-
зација на нов електроенергетски објект; 

(10) ќе се обезбедат средства според Законот за 
обезбедување средства за изградба на електроенер-
гетски објекти за финансирање ,на договорените прет-
ходни работи за изградба на заеднички енергетски 
објекти врз основа на јаглен во САП Косово,-

(11) расположливите средства за нестопански ин-
вестиции ќе бидат насочени за продолжување на 
градбата и завршување на објектите во тек, а врз 
најстрога селективност и з,а отпочнување на нови 
објекти. 

Инвестициите кои се остваруваат по посебни про-
грами ќе се реализираат во рамките на обезбедени-
те средства за таа намена,-

(12) ќ е се извршат измени на Законот за наме-
ните, начинот и условите за здружување на дел од 
средствата на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини за оства-
рување на заеднички програми за развој во Соција-
листичка Република Македонија во периодот од 1986 
до 1990 година, со цел стеснување на намените, поб-
лиско дефинирање на извозните програми и утврду-
вање на други услови и погодности за успешно насо-
чување на средств,ата на Фондот на Федерацијата во 
поддршка на процесот на преструктуирањето на сто-
панството. 

Б. Јакнење на материјалната основа на стопанството 
и сведување на потрошувачката во рамки на 

реалните можности на доходот, 

За јакнење на материјалната основа на стопан-
ството и за нормализирање на финансиската состој-
ба на корисниците на општествени средства, ќе се 
создаваат системски и други услови за ефикасно сто-
панисување и постапно намалување на издвојувањата 
од доходот и на трошоците на работењето за финан-
сирање на сопствената и општата општествена ре-
жија. 

1. За подобрување на економско-финансиската 
состојба на, организациите на здружениот труд ќе 
продолжат мерките и активностите од Програмата 
за економско-финансиска консолидација на стопан-
ството и банките во Републиката^. 
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Со мерките во надлежност на Републиката, по-
крај организациите на здружениот труд со верифи-
цирани п р о г р м и за консолидација кои се уште 
имаат економско-финансиски проблеми, ќ е се поддр-
жуваат програмите за економско-финансиска консо-
лидација и на други 'Организации на здружениот труд 
кои ќе се најдат во положба од таква потреба, 

Програмите за економско-финансиска консолида-
ција кои дополнително ќе се верификуваат во осно-
ва ќе бидат поддржувани со мерките на банките и 
доверителите, при што приоритет ќе им се дава на 
орг-анизациите на здружениот труд кои имаат еко-
номско-пазар на перспектива, извоз-но се ориентира-
ни, особено на конверти били ото подрачје и кои се 
носители на развојни и на заеднички програми. 

Ќ е се предложат решенија за разрешув-ање на 
обврските по проектот „ФЕНИ“ за делот на веќе 
платените обврски и за обврските што достасуваат за 
плаќање во наредниот период и ќе се настојува на 
ниво на земјата да се донесе трајно решение за курс-
ните разлики на банките гаранти на овој објект. 

2. За реализација на политиката за растовару-
вање на стопанството ќе се преземаат следниве мер-
ки и активности: 

(1) ќ е се намали стапката на данок од доход 
на организациите на здружениот труд за 0,5 про-
центни поени во однос на просечната стапка во 1987 
година; 

(2) на селективна основа ќе се намали стапката 
на данок од личе-н доход на работниците во просек 
за 0,5 процентни поени во однос на истата во 1987 
година, при што вкупниот ефект ќ е се остварува со 
примена на пониски стапки ка ј трудоинтензивните 
гранки во индустријата, земјоделството и трговијата 
на мало,-

(3) самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности и социјалната сигурност ќе ги на-
малат стапките на зафаќање од доходот или од лич-
ните доходи на општественото стопанство во висина 
на ефектите од остварените вишоци во 1987 година, 
ефектите од извршената рационализација и за утвр-
дените процентни поени понизок пораст на сред-
ствата за 1988 година во однос на порастот на до-
ходот; 

(4) ќе се укине придонесот од доходот на Само-
управната интересна заедница за енергетика на Ма-
кедонија; 

(5) ќе се обезбедат наменски средства во висина 
од 0,5% од доходот на општествен-ото стопанство за 
учеств-о на Републиката во финансирањето на проек-
ти за реализац,ија на Програмата на мерки и актив-
ности за штедење, супституција и рационално корис-
тење на сите видови енергија, како и за модер-низа-
ција на технолошките процеси со кои се обезбедува 
намалување н-а потрошувачката на енергија по еди-
ница производ. 

Ќе се обезбедат и други извори на средства за 
реализација на Програмата на мерки и .активности 
за штедење, супституција и рационално користење 
на сите видови енергија; 

(6) придонесот од доходот на Самоуправната ин-
тересна заедница за железнички сообраќај на Маке 
донија ќе се трансформира во наменски средства за 
финансирање на одржувањето, на железничката; ин-
фраструктура; 

(7) ќе ice намали стапката на зафаќање од дохо-
дот за самоуправните интересни заедници за водо-
стопанство за 20'% в-о однос на таа од 1987 година: 

(8) трошоците на платниот промет што настану 
ваат при уплатувањето на даноците, таксите и дру-
гите приходи на ОПЗ ќе се плаќаат на товар на тие 
приходи, со што ќе се намалуваат трошоците на ра-
ботењето на организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници по тие 
основи. 

3. Растоварувањето на стопанството ќе се оства-
рува и со намалување на сопствената и на општата 
општествена режија, како и со намалување на тро-
шоците на работењето. 

(1) активно-стите за намалување на сопствената 
и општата општествена режија ќе бје спроведуваат со 
прог.рама следена со мерки на социјалната политика, 
со што ќе се обезбедува материјална^ и социјална си 
гурност на лицата на кои ќе им престане работниот 
ОДНОС; 

(2) организациит-е на здружениот трзУд, заедници-
те за осигурување, банките и другите ' 'финансиски 
организации ќе го преиспитаат бројот на н-,епроизвед-
ните работници и ќе утврдат програми з а негово 
сведување на ниво кое обезбедува нормално одвива-
ње на работата; 

(3) организациите на здружениот труд ќ е ја пре-
испитаат потребата од постоењето на сегашниот број 
деловни заедници, здруженија и други асоцијации и 
ќе предложат значително намалување на нивниот 
бројки на бројот на вработените во нив; 

(4) ќе се преиспита можноста да се намалат 
премиите за осигурување, разните провизии, члена-
рините и друго, кои стопанството ги издвојува од 
ДОХОДОТ; 

(5) Републиката, општините и самоуправ-ните ин-
тересни заедници од општествените дејности ќ е ги 
преиспитаат прописите и самоуправните општи акти 
со кои се утврдени одделни права на корисниците оо 
цел нивно усогласување со реалните материјални 
можно-сти и намалување на општата и заедничката 
потрошувачка, применувајќи селективност во реви 
зијата на стекнатите права,-

(6) Републиката и општините ќе ја преиспитаат 
сегашната мрежа на институциите од својата надлеж-
ност кои се финансираат по основ на придонеси од 
доходот и од личните доходи на стопанството или оц 
буџетите на опште ств ен о -п о лиги ч кит е заед.ници, ќе 
ја утврдат оправданоста од постоење на поедини ин-
ституции, односно нивното финансирање во досегаш-
ниот обем и можноста за престанок со работа или 
намалување на обемот на дејностите, спојување, пре-
минување на самофинансирање или делумно само-
финансирање на одделни дејности или институции, 

(7) ќе се преиспита и рационализира бројот и 
видовите на републичките и општинските органи на 
управата и на републичките и општинските органи-
зации во насока на спојување на одделни сродни 
комитети, органи, служби и работни тела. Ќе се 
изврши намалување на бројот на функционерите, ра-
ководните работници и вработените во државните 
органи, односно во стручните служби на државните 
органи и во органите на општествено-политичките “ 
организации^ Ќ е се преземаат мерки и за намалу-
вање на материјалните и други трошоци, како и за 
рационално користење на средствата,-

(8) ќе се утврди плаќањето на даноците и при-
донесите за финансирање на општите-општествени и 
на заедничките потреби да се из-вршува со един-
ствен налог, а распределбата по одделни корисници 
(буџети и СИЗ) да се врши според однапред утврде-
но з^чество; 

(9) ќе се преиспита оправданоста од постоење на 
самоуправните интересни заедници чие основање не 
е задолжително со Уставот и ќе се рационализира 
мрежата на самоуправните интересни заедници с-о 
нивна, трансформација, односно со рационализација 
на нивните стручни служби со основање на заеднич-
ки сервиси за поголем број заедници“ и други органи 
и, организации. Ќ е се извршат согледувања за групи-, 
рање на стручните служби соодветно на рационали-
зацијата на мрежата на самоуправните ,интересни, за-
едници и на таа основа ќе се намали бројот на вра-
ботените во НИВ; 

(10) ќе се ослободат од задолжителна обврска за 
примање, приправници работните заедници во орга-
ните на, управата и во органите на општеств ено-по ли-
тичките ,заедници, работните заедници во органите 
на општествено-политичките организации и стручни-
те служби на самоуправните интересни заедници. 

4. Задоволувањето на општите општествени и на 
заедничките потреби ќе се остварува согласно опре-
делбите од Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства на 
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општествено-политлчките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности 
за потрошувачк,а, во 1988 година. 

Вкупните изворни приходи за задоволување на 
општите општествени и на заедничките потреби во 
1988 година 'освен придонесот за Буџетот на Федера 
цијата и трансферните приходи меѓу одделните за-
едници ќе / растат за 10,0 процентни поени пониско 
од номиналниот пораст на споредливиот доход во оп-
штественото стопанство утврден по периодичните 
пресметки во 1988 година. 

- Ќ е се донесе закон за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства на 
'ОПЗ и СИЗ за потрошувачката во 1988 година. 

1) изворните приходи за финансирање на општи-
те општествени потреби, освен за надоместоците кои 
имаат карактер на лични примања, ќе растат за 20,0 
процентни поени пониско од номиналниот пораст на 
доходот во општественото стопанство на Републиката; 

Кор,исниците на општествени средства кои се 
финансираат од буџетите врз строга селективност ќе 
извршат ревизија на материјалните издатоци, посеб-
ните намени и другите расходи и ќе обезбедат ра-
ционално и ефикасно користење на средствата; 

2) средствата за задоволување на заедничките 
потреби во општествените дејности, освен надоместо-
ците кои имаат карактер на лични примања и сред-
ства за наука, ќе растат ,за 12 процентни поени по-
ниско од номиналниот пораст на доходот во опште-
ственото стопанство на Републиката. 

Средствата за наука кои се остваруваат по основ 
на придонеси од доходот преку Републичката само-
управна интересна заедница за научно-истражувачка 
дејност, ,ќе го следат номиналниот пораст на дохо-
дот на општественото стопанство, а делот кој се 
остварува по пат на непосредна слободна размена 
на трудот, согласно со меѓусе.бните договори и без 
ограничување. 

Обемот на средствата за надоместоците кои имаат 
карактер на лични примања ќе растат за 8,0 про-
центни поени пониско од порастот на доходот на оп-
штественото стоп,анство на Републиката, а валориза-
цијата на правата по овие основи ќе се усогласува 
согласно со прописите. 

Во Републичката самоупрагзна интересна заедни-
ца за вработување ќ е се обезбедат средства по стап-
ка од 0,6% од бруто личниот доход за материјално 
обезбедување на лицата на кои ќе им престане ра-
ботниот однос. 

Во рамки на утврден,иот раст на средствата по 
одделни дејности во оваа резолуција со селективна 
политика во самата дејност ќе се утврдат приоритет-
ните задачи и потреби, при што приоритет ќе се да-
де на обезбедувањето средства на дејностите кои 
заостануваат во нивото на личните доходи по услов-
но неквалификуван работник во однос на просекот 
на стопанството; 

3) општествено-политичките заедници и самоуп-
равните интересни заедници ќе водат политика сред-
ствата кои се остваруваат по основ на даноци и при-
донеси од доходот и од личните доходи на опште-
ственото стопанство да растат побавно од порастот 
на вкупните приходи и за сметка на тоа ќе се зго-
лемуваат зафаќаната на даноците од граѓаните,-

4) организациите на здружениот труд од основ-
ното, средното насочено образование, ученичките и 
студентските домови, социјалната заштита, високото 
образование, општествената заштита на децата и ор-
ганизациите на здружениот труп што вршат дејност 
и заштита на културните блага и од сценско-музич-
ките, дејности ќе продолжат со плаќање на придо-
неси по пониски стапки од просечните, при што ќе 
се зачува воспоставениот однос во 1987 година. 

5) во првото полугодие од 1988 година распре-
делбата на средствата за лични доходи, за заедничка 
потрошувачка и за определени издатоци ќе се ос-
тварува согласно со оп,ределбите на Законот за при-
времено ограничување на располагањето со дел од 
општествените средства за потрошувачка. 

Ќе се пристапи кон натамошно усовршување на 
решенијата од Општествениот договор во насока на 
подобрување на мерилата за утврдување на доходот 
што е резултат на исклучителни погодности и пре-
минување кон поединечна сложеност на трудот. Лич-
ните доходи на избраните и им.енувани лица во оп-
штествено-политичките заедниц,и и општествено-по-
литичките организации со ограничен повторен избор 
на функцијата ќе се движат според основите и ме 
рилата што ќе се утврдат во единствен Општествен 
договор во Републиката, а личните дохо,ди на дру-
гите избрани и именувани лица ќе се уредуваат 
во рамките на самоуправните општи акти на работ-
ните заедници во органите и организациите. При-
тоа, ќ е се забрза процесот на рационализација на 
бројот на групаџиите во самоуправното спогодување 
за стекнување и распределба на средства за лични 
доходи со формирање единствена групација за р а -
ботните заедници во органите на управата, собра-
нијата на ОПЗ, право,судството, Службата на опште^ 
ственото книговодство и во општествено-политички-
те организации. За таа цел ќе се спроведе соодвет-
н,а постапка за трансформирање на самоуправните 
спогодби и за неопходното усогласување на закон-
ските одредби. 

6) Во даночниот систем и даночната политика 
ќе ,се извршат натамошни измени и дополнувања оо 
кои ќ е се обезбеди јакнење на економската и со-
цијалнат,а функција на даноците, плаќање на дано-
ците според економската сила на обврзникот и на-
тамошна трансформација на посредните во непо-
средни даноци со зголемување на даночните зафа-
ќ а н а од имот и приходите од имот, промет на не-
движности, доходот од земјоделската дејност, вкуп-
ниот приход на граѓаните и со зафаќање на прихо-
дите кои досега ,не се оданочуваа. 

Во согласност со договорот за основите на да-
ночниот систем и догаворот на основите на даноч-
ната политика ќ е се изврши у,согласување на пропи-
сите заради спроведување на заедничката даночна 
политика со што ќе се обезбеди: водење единстве-
на политика на данокот на промет за производите 
во Републиката заради што ќе се изврши трансфор-
мација на стапката на посебниот општински данок 
на промет на производи во посебен данок на про 
ме“г со што ќе се извршат и измени во системот 
на финансирање на општините и Републиката и ќе 
се утврдат билансни основи меѓу Републиката и оп-
штините: ослободување од даночни обврски за оп-
ределен период, на средствата од индивидуален сек-
тор и од организациите на здружениот труд кои се 
здружуваат за развој на земјоделството и малото 
стопанство; ослободз^вање од плаќање посебен данок 
на промет на градежните материјали,- валоризација 
на катастарскиот приход од земјоделска дејност и 
да се утврди систем на автоматска и ажурна Рева-
лоризација, поостро оданочување на необработеното 
земјоделско земјиште,- зафаќање на ,градската рен-
та и рентата од погодностите во земјоделството; 
единствен информативен систем за вкупниот про-
мет и остварените приходи на сите даночни обврз-
ници; поголема самостојност, одговорност, верти-
кално поврзување и техничко опремување на служ-
бите за општествени приходи; јакнење на контрола-
та и инспекцискиот надзор во исполнувањето на да-
ночните обврски. 

7. Основните задачи на кредитната политика и 
начинот на н,ивното спроведување поблиску ќ е се 
определат со одлуката за кредитната политика во 
Републиката во 1988 година. 

Со деловната политика на банките приоритет ќе 
се даде на обезбедувањето средства за континуирано 
снабдување со основни сурови,ни, репроматеријали, 
резервни делови и неопходна опрема, особено на 
организациите на здружениот труд кои остваруваат 
нето девиз,ни ефекти, како и обезбедувањето сред-
ства за работно активирање на лицата на кои ќе им 
престане работниот однос со примена на мерките 
за економска принуда, 
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Основните банки во Републиката најдоцна до 
февруари 1988 година со самоуправни спогодби ќе 
обезбедат средства и лимит за кредитирање на уво-
зот и преработката на сурова нафта и на издавач-
ката дејност. 

Основните банки во Републиката во рамки на 
своите билансни можности и на селективна основа 
ќе продолжат со репрограмирање на дел од обврс-
ките по користените кредити, со конверзија на крат-
корочните кредити во долгорочни и со отпис на об-
врски со цел нормализирање на должничко-довери-
телските односи на организациите на здружениот 
труд. 

Ќ е се согледаат состојбите, резултатите и при-
сутните проблеми во функционирањето на трансфор-
мираниот банкарски систем во Републиката и врз 
таа основа ќе се предложат мерки за разрешување 
на отворените прашања и присутните проблеми ка ј 
банките. 

8. Политиката во областа на цените и пазарот 
ќе се остварува согласно со утврдените насоки на 
ниво на земјата. Ќ е се настојува да се преиспитаат 
воспоставените релативни односи на цените кај цр-
ната и обоената металургија, базно-хемиската индус-
трија и ка ј производството на организациите на 
здружениот труд кои се увозно зависни, заради вли-
јанието од високата цена на електричната енергија 
и депресијацијата на курсот на динарот и оправда-
носта за формирање на цените според заедничките 
елементи во инфраструктурните дејности, особено 
ка ј цените на електричната енергија и да се обез-
беди единствен тарифен систем на ниво на земјата. 

Ќ е се припишат заштитни цени на одделни зем-
јоделски производи од интерес за Републиката, осо-
бено за јачмен, грав, кромид и компир. 

IV. АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ДРУГИ ЗАДАЧИ 

1. За зголемување на ефикасноста и рационал-
носта во вршењето на услугите за подобрување на 
кв,алитетот на услугите, организацијата на трудот и 
за натамошна рационализација на организациите на 
здружениот труд и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности, ќе се преземаат 
следниве мерки и активности: 

1) ќе се создаваат услови и постапно ќе започне 
реализацијата на новиот концепт на средното обра-
зование во учебната 1988/89 година,-

2) ќе се поддржува издавањето на дела од посе-
бен општествен инте,рес за Републиката, како и заш-
тита на најзначајните и најзагрозените движни и не-
движни споменици на културата; 

3) организациите на здружениот труд од областа 
на јавното информирање ќе обезбедат подобрување 
на квалитетот и содржината на весниците и радио-
телевизиската програма, како и намалување на тро-
шоците по ед,иница емитувана програма, односно 
издаден весник,-

4) ќе се обезбеди реализација на утврдената 
концепција на Програмата за развој на информацио-
ниот систем на Републиката за периодот од 1987 
до 1990 година,-

5) во рамките на расположливите средства за раз-
вој на физичката култура, приоритет во развојот 
ќе имаат масов,ните спортски активности, особено 
атлети,ката и спортско-рекреативните активности; 

6) ќе се донесат програми за развој на примар-
ната и превентивната здравствена заштита, за врвна 
здравствена заштита, лекување во домашни услови и 
дневни болници со разработени мерила и критериуми 
за конкретно разграничување на потрошувачката, 
вработувањето и инвестициите во одделни дејности 
на здравствената заштита,-

7) ќе се направат согледувања за можност за 
остварув,ање целосна здравствена заштита на населе-
нието ; 

8) со здружување на средства во Републичката 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита етапно ќе се остварува изедначување на стан-
дардот на корисниците на здравствена заштита,- и 

9) ќе се изврши усогласување на Програмата на 
мерки и активности за рационализација во општес-
твените дејности и во областа на пензиското и ин-
валидското осигурување со определбите на ниво на 
земјата за овие дејности и ќе се интензивира неј-
зиното остварување. 

2. За водење на активна популациона полити,ка 
во 1988 годи,на ќе се операционализираат мерките 
утврдени со Резолуцијата и ќе отпочнат а,ктивности 
за . нејзина реализација, особено за кодификација на 
семејното законодавство; донесување на закон ѕч. пла-
нирање на семејството; предлагање решенија вез об-
ласта на даночната политика кои ќе го дестиму/ти-
раат високиот наталитет, решенија за доследно ос-ч 
тварување на обврската за задолжително основно об-
разование; измени и дополнувања на прописите и 
самоуправните општи акти на самоуправните инте-
ресни заедници со утврдените цели во Резолуцијата 
за популационата политика на СРМ, утврдување на 
мерки и активности во општините со натпросечен на-
талитет за намалување на наталитетот, а во општи-
ните со потпросечен наталитет за остварување на 
проста репродукција на населението; усогласување 
на критериумите за остварување на правата сврзани 
со бројот на членовите на семејството; издвојување 
средства за поддржување на мерките и активностите 
за планирање на семејството од соодветните субјек-
ти и мерки за здравствено просветување на населе-
нието, бесплатна контрацепција и прекин на бреме-
носта по третото дете, развивање на патронажната 
дејност, особено на село, информирање на населе-
нието за планирање на семејството заради менување 
на репродуктивното однесување на населението. 

3. Општествено-политичките заедниц,и и самоуп-
равните интересни заедници ќе создаваат услови за 
остварување на ефикасна и на организиран начин 
обезбедена социјална сигурност на работните луѓе 
и граѓаните. 

За оваа цел: 
1) ќе се утврди нивото на социјалниот минимум 

за егзистенција на семејството. Притоа, ќе се вове-
де принцип на евиденција на вкупниот приход на 
домаќинствата како основен субјект на социјалната 
политика и како информациона основа, што ќ е овоз-
можува во зависност од утврдените критериуми, да 
се вршат определени интервенции во доменот на со-
цијалната политика за семејствата кои имаат прихо-
ди под утврдениот социјален минимум; 

2) општествено-политичките заедници и самоуп-
равните интересни заедници ќ е утврдат конкретни 
програми за обезбедување социјална сигурност на 
лицата кои ќе се најдат под утврдениот социјален 
минимум,- и 

3) ќе се обезбеди редовно и навремено исплату-
вање на гарантираниот личен доход на работниците. 

4. Во станбено-комуналната дејност ќе се созда-
ваат услови за постапно воспоставување на реални 
економски критериуми заради обезбедување репро-
дукција на станбените и комуналните фондови, пре-
несување на тежиштето на ф,инансирањето од оп-
штествениот на индивидуалниот сектор и за постап-
но растоварување на стопанството од задолжително 
издвојување на средства за оваа намена. 

За оваа цел,-
1) висината на станарината ќе достигне најмал-

ку 2,2% од ревалоризираната градежна вредност на 
станот од претходната година со што ќе се овоз-
можи проста репродукција и инвестиционо одржува-
ње на станбениот фонд. Ќе се изврши усогласување 
со елементите на единствената методологија за Рева-
лоризација на станбениот фонд на ниво на Југосла-
вија; 

2) тековното одржување на општествениот стан-
бен фонд ќе се остварува со лични средства на ко-
рисниците на становите,-

3) ќе се предложат измени на намените и на-
чинот на користењето средства кои се издвојуваат 
од доходот за станбена изградба: 
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4) издвојувањето средства од чистиот доход на 
организациите на здружениот труд за заедничка по-
трошувачка наменети за станбена изградба ќе се 
врши според програмите за решавање на станбените 
прашања на работниците. Средствата издвоени по 
овој основ ќе се користат за отплати на кредити, 
кредитирање на станбената изградба во индивидуал-
на сопственост, купување станови, а ќе се овозможи 
нивно користење по периодична пресметка; 

5) ќе се обезбеди диференцирано субвенционира-
ње на станарината и на дел од другите трошоци на 
станувањето1. За оваа намена ќ е се насочи дел од 
издвојувањето од доходот за станбена изградба; 

6) ќ е се реализира определбата за лично учество 
при добивање општествен стан на користење, а ќе се 
уредат и прашањата сврзани со сооопственоста на 
станот; 

7) ќе се намали основицата за плаќање данок на 
вкупен приход на граѓаните за време додека трае 
отплатата на ануитетот за стан кој служи за лични 
или семејни потреби на граѓанинот, односно ратата 
за откупен општествен стан; 

8) ќе се преиспита висината на комуналните об-
врски при индивидуалната станбена изградба и ќ е се 
овозможи нивно уплатување во вид на годишни об-
врски на подолг период; 

9) општините со политиката на цени, ќе приста 
пат кон отстранување на разликите во релативните 
односи на цените на комуналните услуги заради 
нивно постапно доведување на ниво на задоволува-
ње на простата репродукција; и 

10) ќ е се обезбедат соодветни инструменти за 
насочување на градската рента за изградба на кому-
налната инфраструктура. 

5. Ќ е продолжи остварувањето на политиката на 
натамошен порамномерен регионален развој во Ре-
публиката со позабрзан развој на стопански недо-
волно развиените краишта и политиката за поинтен-
зивен развој на селото, по-себно во градот. 

1) ќе се забрза довршувањето на инвестициите 
во тек по донесената Самоуправна спогодба со Про-
грама за 1987 година и ќе се интензивира процесот 
на дисперзија на објектите во овие краишта за што 
ќе се донесе самоуправна спогодба со Програма за 
изградба на објекти во стопански недоволно развие-
ните краишта во 1988 година; 

2) организациите на здружениот труд ќе бидат 
ослободени од данок од доход во висина на сред-
ствата што ќе ги вложат во дисперзија на објекти 
во стопански недоволно развиените краишта и во 
ридскзонпланинските и пограничните подрачја во СГ 
Македонија; 

3) дисперзираните капацитети ќе бидат ослобо-
дени од плаќање даноци и придонеси во првите три 
години по активирањето; 

4) за поттикнување на вработување високоструч-
ни и дефицитарни кадри во помалите и помалку 
развиените општини ќе се обезбедат средства од 
РФНП за исплата на стимулативен дел на личните 
доходи и ќе се обезбедува приоритет во решавањето 
на станбените прашања; 

5) ќе продолжи и ќе се интензивира процесот 
на здружување на трудот и средствата во остварува-
њето на нови заеднички развојни програми во овие 
подрачја на Републиката; 

6) ќе продолжи политиката за поинтензивен раз-
вој на селото, посебно во граничниот појас и опре-
делените ридско-п данински региони, преку зголеме-
на стопанска активност и подобрување на условите 
за живот и работа на работните луѓе и граѓаните; и 

7) ќе се пристапи кон реализација на донесената 
Програма за целосна електрификација на неелектри-
фицираните оела до крајот на тековниот плански 
период, а во 1988 година ќе се реализира првата 
етапа од Програмата. 

6. Ќе се продолжи оо изготвување на простор-
но-планска и урбанистичка документација, како и со 
перманентно следење на состојбите на загаденоста 
на човековата природна средина и ќе се преземат 
конкретни мерки. Ќ е се остваруваат активности за 
заштита на Преопанското Езеро, 

Ќ е се изработи и донесе единствена методоло-
гија за изработување на просторните и урбанистич 
ките планоѕви, усогласена со Методологијата израбо-
тена на ниво на Југославија. Ќ е се остваруваат ак-
тивности за у,согласување на Просторниот план на 
СРМ со Долгорочниот општествен план за развој на 
СРМ до 2000 година и Долгорочната програма за 
економска стабилизација. Истовремено, општините 
кои досега не донеле просторни планови до крајот 
на 1988 година ќе пристапат кон нивна изработка. 

7. СР Македонија ќе се ангажира во реализаци-
јата на Југословенската програма на мерки и актив-
ности за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од Косово, побрзо враќање на оние што го 
напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат 
и работат на Косово, а пред се со поврзување и 
здружување со организациите од САП Косово, како 
и со материјална, кадровска, здравствена, технолош-
ка и друга поддршка и со остварување на други 
цели на развојот. 

8. Ќ е се продолжи со развојот на сите компо-
ненти на системот на општонародната одбрана, ќе 
се интензивира остварувањето на Програмата за 
развој на определените ри дск о - гога ни н ски подрачја 
според потреб.ите на општонародната одбрана и ќе се 
засилат активностите за поголемо ангажирање на 
стопанството од Републиката во областа на истра-
жувањата, развојот и производството на средства за 
вооружување и воена опрема за потребите на ору-
жените сили и за тековно позадинско обезбедување 
на ЈНА. 

9. Ќе се интензивираат активностите за зголему-
вање на непосредното учество на работните луѓе и 
граѓаните во остварувањето на системот на 'Опште-
ствената самозаштита и ќе се создадат услови за 
поефикасно спротивставување на сите (видови непри-
јателско дејствување, спречување на појавите на кри-
миналитетот и отуѓување на општествениот имот. 

. 10. Остварувањето на задачите на развојот во 
1988 година бара полна мобилност и ангажираност 
ед работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здруженио.т тру.д и другите самоуправни организа-
ции и заедници, органите на општествено-политич-
ките заедници, Службата на општественото книго-
водство и од други субјекти, со цел поактивно и 
поодговорно извршување на задачите, како и јакне-
ње на личната и колективна одговорност (и контро-
ла во користењето и располагањето со срететвата 
во општествена сопственост и за спроведување на 
д,руги мерки за поцелосно остварување на уставнос-
та и законитоста во општеството и во спроведува-
њето на утврдената политика. 

Ќе се заостри општествената и материјалната 
одговорност на носителите на самоуправните, јавни-
те и други општествени функции и на сите други 
носители на задачи за неефикасно извршување или 
неизвршување на задачите. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3788/1 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

Цретседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 
Илија Глигороски. с. р. 

Претседател 
т Општесшено-политичкиот собор, 

Петар Карајанов, с. р. 
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831. 

Врз основа на член 376 став 4. 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 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Републичкиот буџет за 1988 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено политичкиот собор, одржани на 29 де-
кември 1987 година. 

Бр. 08-3791 
29 декемв,ри 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
- Републичкиот буџет за 1988 година се состои од: 

I. Вкупно приходи 
и тоа: 

205.246.000.000 дин. 

— изворни приходи 146.741.000.000 дин 
— дополнителни средства од Буџетот на Федера-

цијата - - 58.505.000.000 дин. 
II. Вкупни расходи 205.246.000.000 дин. 

од тоа: 
— распоредено за утврдени намени 

201.271.204.000 ДИН. 
— издвоено за постојна резерва на СР Македо-

нија 2.280.000 000 ДИН. 
— нераспореден дел на приходите (тековна бу-

џетска резерва) 1.694.796.000 дин. 

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 1988 година и тоа-, 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1988 ГОДИНА 

К . Р о, fr ID 
Конто I. П Р И Х О Д И 

И з н о с 
на контото на групата 

1 2 3 4 5 

710 

1. НЕПОСРЕДНИ - ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

71 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ 

Данок од доход на ОЗТ 

СЕ ГРУПА 71 

18 500.000.000 18.500.000.000 

18.500.000.000 

72 ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

2 720 Данок од личен доход на работниците 
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 ѕпро-
фесионални дејности 

4 723 Данок од личен доход од земјоделска дејност 

СЕ ГРУПА 72 

28.500.000.000 

50.000.000 
1 800.000.000 30.350.000.000 

30.350.000.000 

730 
731 

752 

73 - ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА 
НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Основен данок на промет 

Посебен републички данок на промет на производи 

СЕ ГРУПА 73 
75 - ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 

Судски такси 

СЕ ГРУПА 75 

44.910.000.000 
49 546 000.000 

1.800.ООО.ООО 

94.456.000.000 

94.456.000.000 

1.800.000.000 

1.800.030 ООО 
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9 
10 

770 
771 
778 

11 782 

77 - ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД 
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ 
ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
И ДРУГИ ПРИХОДИ 

Парични казни 
Приходи од органи и организации на ОПЗ 
Други приходи 

СЕ ГРУПА 77 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ - ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

2. Т Р А НСФ ЕРНИ СРЕДСТВА 

78 - ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата 

СЕ ГРУПА 78 

ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 

В“КУПНО ПРИХОДИ (71-78) 

1.600.ооо.ооо 
5.000.000 

зо.ооо.ооо 

58.505.000.000 

1.635.000.000 

1.635.000.000 

146.741.000.000 

58.505.000.000 

58.505.000.000 

58.505.000.000 

205.246.000.000 

ч - Конто Q Он РЧ О 

II. Р А С Х О Д И 
(РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ) 

И з н о с 
на контото на групата 

5 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

12 400 Средства за доход на Работните заедници 
13 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
14 401 Средства за материјални трошоци 
15 401/1 Средства за општествена исхрана 
16 402 Средства за амортизација 

СЕ ГРУПА 40 

40.504.481.000 
624.490.000 

5.354.790.000 
2.615.193.000 
1.707.541.000 50.806.495.000 

50.806.495.000 

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

17 410 Средства за лични доходи и други лични примања на 
функционерите, раководните работници и делегатите 

18 415 Средства за инвестиции за основни средства 
19 416 Средства за инвестиции во објекти и опрема на опште-

ствениот стандард 
20 418 Средства за други потреби за работа на органите на упра-

вата 

СЕ ГРУПА 41 

8.069.134.000 
5.167.000.000 

1.680.000.000 

5.400.960.000 20.317.094.000 

20.317.094.000 

42 СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕ-
СТВЕНА САМОЗАШТИТА 

21 420 Средства за потребите на народната одбрана 

СЕ ГРУПА 42 

9.952.000.000 9.952.000.000 

9.952.000.000 

43 - СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВ“ОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

22 431 Компензации, регреси и надомести 
23 433 Други потреби и интервенции во стопанството 
24 435 Средства за побрз развој на стопански недоволно развие-

ните подрачја н,адвор од територијата на ОПЗ 

СЕ ГРУПА 43 

3.600.000.000 
25.269.000.000 

290.000.000 29.159.000.000 

29.159.000.000 

44 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ -

25 440 Придонес за Буџетите на Федерацијата 
26 445 Дополнителни средства за Буџетот на општините 

СЕ ГРУПА 44 

68.972.000.000 
3.447.265.000 72.419.265.000 

72.419.265.000 



Стр. 870 - Бр. 49 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 декември' 1987 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

27 450 С,редства за образование и воспитување 
28 451 Средства за наука 
29 452 Средства за култура 
30 454 Средства за социјална и детска заштита 
31 455 Средства за здравствена заштита и здравствено осигуру-

вање 
32 457 Средства за пензиско и инвалидско осигурување 
33 458 Средства за остварување на основните права на борците, 

воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци 
34 459 Средства за други општествени дејности 

СЕ ГРУПА 45 

1.219.000.000 
91.850.000 

217.500.000 
4.897.000.000 

941.000.000 
1.700.ООО.ООО 

101.000.000 
50.ООО.ООО 9.217.350.000 

9.217.350.000 

46 СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

35 461 Средства за општеепвено-политички и општествени органи-
зации 

СЕ ГРУПА 46 

700.000.000 700.000.000 

700.000.000 

47 - ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

36 470 Издвојување во постојната буџетска резерва 

СЕ ГРУПА 47 

2.280.000.000 2.280.000.000 

2.280.000.000 

48 ДРУГИ РАСХОДИ 

37 483 Расходи за обврски од претходната година 
38 488 Други расходи на ОПЗ 

СЕ ГРУПА 48 

200.000.000 
10.194.796.000 10.394.796.000 

10.394.796.000 

В“КУПНО РАСХОДИ (21—57) 205.246.000.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3 
Расходите во износ од 205.246.000.000 динари 

кои се искажани во основни намени во билансот на 

приходите и расходите на Републичкиот буџет за 
1988 година се распоредуваат по носители, корис-
ници и поблиски намени во посебниот дел на 
Републичкиот буџет за 1988 година во следниве 

ИЗНОСИ: 

РАЗДЕЛ 1 - ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Позиција 
И з н о с 

Позиција ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА на контото на основната 
Конто намена 

1 2 3 4 5 

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 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

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

410 

418 

418 
418 

Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 
Трошоци на Републичкиот совет за односи со странство и 
заштита на поредокот 
Трошоци за приема и пречени 
Трошоци за меѓународна и друга соработка 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции од 1 до 9) 

65.725.000 
2.967.000 

19.000.000 
12.470.000 
2.700.000 

273.266.000 

250.000 
6.300.000 
3.000.000 

102.862.000 

282.816.000 

385.678.000 

РЕКАПИТ?ЛАЦИЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

68.692.ооо 
316.986.000 

ВКУПНО: 385.678.000 
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1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2 - СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

10 400 Лични доходи на работниците во работната заедница 474.233.000 
11 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 14.490.000 
12 401 Материјални трошоци 220.000.000 
13 401 Материјали за п,ечатницат,а 35.000.000 
14 401/1 Општествена исхрана 60.900.000 
15 402 Амортизација 90.000.000 

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 

16 410 Лич,ни при,мања на функционерите м. н а раководните ра -
ботници 

17 418 Патни и дневни т р о ш о ц и на делегати, избрани и именува-
ни лица 

18 418 Паушали на делегати 
19 418 Трошоци за избори на републичкиве делегати 
20 418 Трошоци за преведување на јазиците на народностите 
21 41Ѕ Трошоци на надворешни лица што учествуваат во рабо-

тата на Собранието 
22 418 Трошоци за издавање и испраќање ц а „Делегатски инфор-

матор“ 
23 418 Трошоци за одржување на опремата за печатницата и к о м -

позер системот 
24 418 Трошоци за приеми и пречеци 
25 418 Трошоци за меѓународна соработка 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(Позиции од 10 до 25) 

723.679.000 

50.000.000 
53.000.000 

1.500.000 
120.000 

4.000.000 

45.000.000 

10.000.000 
3.700.000 

12.000.000 902.999.000 

1.797.622.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната з а е д н и ц а , 
За ф у н к ц и ј а т а н а органот 

ВКУПНО: 

488.723.000 
1.308.899.000 

1.797.622.000 

РАЗДЕЛ 3 - СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

26 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
27 401 Материјални т р о ш о ц и 
28 401/1 Општествена исхрана 
29 402 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 НА УПРАВАТА 

30 410 Лични п р и м а њ а на функционерите и на раководните ра-
ботници 

31 418 Трошоци за приеми и пречбци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции од 26 до 31) 

44i.000 
1.800.О,ОО 

13S.00Q 
160.000 

23.940.000 
200.000 

2.539.000 

24.140.000 

26.679.000 

РЕКА П ИТУЛ АД И Ј А : 

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

ВКУПНО: 

441.000 
26.238.000 

26.679.000 

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 

32 
33 
34 
35 

400 Лични доходи на раоотниците во работната заедница 364.283.000 
400/1 Средства за з аедничка потрошувачка 11.109.000 
401 Материјални т р о ш о ц и 35.000.000 
401/1 Општествена исхрана 46.690.000 457.082.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА' ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

36 410 

37 416 

38 418 

39 
40 

41 
42 

418 
418 

Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 
Учество во откуп и изградба на станови за Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија и за други повратници 
Материјални трошоци за работа на Републичкиот совет 
за стопански развој и економска политика 
П“атни и дневни трошоци 
Трошоци за приеми и пречеци 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

450 Учество во Титовиот фонд 
454 Помош на повратници од источноевропските земји 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(Позиции од 32 до 42) 

763.366.000 

40.000.000 

350.000 
40.000.000 
27.000.000 

2.500.000 
40.000.000 

870.716.000 

42.500.000 

1.370.298.000 

43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

ГЛАВА 2 -УПРАВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи н,а работниците во работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

410 
415 

415 
415 
418 
418 
418 

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

Лични доходи на авио-службата 
Трошоци за одржување на објектите за потребите на Ре-
публиката 
Набавка на опрема за органите на управата 
Набавка на противпожарни апарати и инсталации 
Патни и дневни трошоци 
Трошоци за возниот парк 
Тр ошоци за авио-службата 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(Позиции од 43 до 54) 

724.196.000 
14.352.000 
40.000.000 
60.320.000 

800.000.000 

231.500.000 

550.000.000 
250.000.000 
200.000 ООО 

25.000.000 
150.000.000 
400.000.000 

1.638.868.000 

1.806.500.000 

3.445.368.000 

ГЛАВА 3 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 
40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

55 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
56 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
57 401 Материјални трошоци 
58 401/1 Општествена исхрана 
59 402 Амортизација 

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

46.147.000 
1.173.000 
7.000.000 
4.930.000 

200.000 59.450.000 

60 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ниц,и 

61 418 Трошоци за подготвување на кадри за работа на сојузната 
Здрава и во ССНР 

62 418 Трошоци за кадровска евиденција 

ВКУПНО ГЛАВА 3 
(Позиции ОД 55 ДО 62) 

42.742.000 

15.000.000 
2.000.000 59.742.ООО 

119.192.000 

ГЛАВА 4 - БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

63 400 Лични доходи на работниците 
64 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
65 401 Материјални трошоци 
66 401/1 Општествена исхрана 

52.440.000 
1.035.000 
3.200.000 
4.350.000 61.025.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

67 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

ВКУПНО ГЛАВА 4 
(Позиции од 63 до 67) 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 
(Позиции од 32 до 67) 

18.961.000 18.961.000 

79.986.000 

5.014.844.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

1.214.735.000 
3.800.109.000 

5.014.844 ООО 

РАЗДЕЛ УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

68 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
69 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
70 401 Материјални трошоци 
71 401/1 Општествена исхрана 
72 402 Амортизација 

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

73 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

74 418 Надоместок за користење на ,работни простории 
75 418 Соработка со уставните судови во земјата 
76 418 Трошоци на постапката 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 . . . . . . 
(Позиции од 68 до 76) 

101.908.000 
2.346.000 
8.000.000 
9.860.000 

200.000 

132.540.000 
30.000.000 

300.000 
200.000 

122.314.000 

163.040.000 

285.354.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

104.254.000 
181.100.000 

285.354.000 

РАЗДЕЛ 6 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

77 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
78 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
79 401 Материјални трошоци 
80 401/1 Општествена исхрана 
81 402 Амортизација 

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

82 410 Личен доход на секретарот 
83 418 Надоместок за академиците и за секретарот на Академијата 
84 41Ѕ Приеми и пречеци 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

85 451 За финансирање на функциите на Академијата 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(Позиции од 77 до 85) 

193.678.000 
3.726.000 

66.000.000 
15.660.000 

120.000.000 

13.000.000 
103.000.000 

2.000.000 

70.000.000 

399.064.000 

118.000.000 

70.000.000 

587.064.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО; 

197.404.000 
389.660.000 

587.064.000 
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РАЗДЕЛ 7 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОД-
НА ОДБРАНА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

86 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
87 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
88 401 Материјални трошоци 
89 401/1 Општествена исхрана 
90 402 Амортизација 

41 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-
ВАТА 

438.923.000 
7.935.000 

40. ООО. ООО 
33.350.000 

6.614.000 526.822.000 

91 410 Лични доходи на функционерите и на раководните актив-
ни воени лица 

92 418 Средства за работа на Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита 

42 СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕ-
НА САМОЗАШТИТА 

202.398.000 

500.000 202.898.000 

93 420 Посебни наме,ни 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(Позиции од 86 до 93) 

40.000.000 40.000.000 

769.720.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

446.858.000 
322.862.000 

769.720.000 

94 

95 

96 
97 

400 

400 

401 
402 

РАЗДЕЛ 8 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Лцчни доходи и заедничка потрошувачка на работниците 
цо Работната заедница 
Лични доходи и заедничка потрошувачка и материјални 
трошоци за .милицијата во општините 
Материјални трошоци 
Амортизација 

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

8.962.000.000 

25.386.000.000 
810.000.000 
зоо.ооо.ооо 35.458 .ООО 

98 410 Лдачни доходи и заедничка потрошувачка на функционери-
те и на раководните работници 

99 415 Обврски за реализација на програмата за модернизација 
на Службата за безбедност за периодот од 1987 до 1990 
година 
Државни врски 
Проширување и адаптација на постојниот работен п,ростор 
за инсталации со опрема за греење и електрично напоју-
вање 
За станови на работниците во РСВР 
За назначување и опремување на нови работници во РСВР 
и во општинските органи за внатрешни работи 

104 418 За посебни намени 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

105 450 Трошоци за Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и за општествена самозаштита 

100 
101 

102 
103 

415 
415 

416 
418 

179.344.000 

з.ооо.ооо.ооо 
236.000.000 

io.ooo.ooo 
260.000.000 

120.000. ООО 
1.800. ООО. ООО 5.605.344.000 

1.200.000. ООО 1.200.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 
(Позиции од 94 до 105) 42.263.344.000 

РЕКАПИТУЛ АЏИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

34.348.000.000 
7.915.344.000 

42.263.344.000 
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РАЗДЕЛ 9 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ? ЗА ПРАВО-
СУДСТВО И УПРАВА v 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

106 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
107 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
108 401 Материјални трошоци 
109 401/1 Општествена исхрана 
110 402 Амортизација 

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

139.840.000 
2.691.000 

20.000.000 
11.310.000 

зоо.ооо 174.141.000 

111 410 Лични доходи на функционерите и на раководниве работ-
ници Ј 

112 416 Финансирање на Програмата за изградба и опремувања ца 
правосудните згради и казнена поправните установи 

113 418 Надоместок на лицата за неоправдано поминато време рр 
притвор и во истражен затвор 

114 418 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во 
Републиката и надвор од неа и други трошоци 

115 418 Надоместок на трошоците за дежурства на Институтот за 
судска медицина 

418 Советување и семинари 
418 Надоместок на судските преведувачи по меѓународната 

правна помош 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 1 

(Позиции од 106 до 117) 

116 
117 

61.279.000 

380.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

3.500.000 

з.ооо.ооо 

I.OOO.OOO 
462.779.000 

636.920.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

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

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 10 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАН-
СИИ 

142.531.000 
494.389.000 

636.920.000 

118 
119 
120 
121 
122 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи ма работниците во Работната заедница . 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
401 'Л Општествена исхрана 
402 Амортизација 

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

323.813.000 
6.141.000 

35.000.ООО 
25.810.000 

5.900.000 396.664.000 

123 

124 

410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

418 Надоместок за поопштеетвени имоти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(Позиции од 118 до 124) 

114.890.000 

50.000 114.940.000 

511.604.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 329.954.000 
За функцијата на органот 181.650.000 

ВКУПНО: 511.604.000 

РАЗДЕЛ 11 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-
СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЅАР 

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

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

125 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 168.857.000 
126 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 3.174.000 
127 401 Материјални трошоци 25.000.000 
128 401/1 Општествена исхрана 13.340.000 
129 402 Амортизација 1.900.000 212.271.0(М1 
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41 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И“ ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

130 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

131 418 Трошоци за затоплување 
132 418 Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот на 

сто/ките 
133 418 Општа републичка туристичка пропаганда 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(Позиции од 125 до 133) 

80.514.000 
4.000.000 

200.000 
з.ооо.ооо 87.714.000 

299.985.000 

ГЛАВА 2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

134 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
135 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
136 401 Материјални трошоци 
137 401/1 Општествена исхрана 
138 402 Амортизација 

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

28.318.000 
1.104.000 
4.200.000 
4.640.000 

120.000 38.382.000 

139 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
) ници 

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

140 433 Учество на Републиката во реализирањето на^ Програмата 
за стоков,ни резерви 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(Позиции од 134 до 140) 

40.052.000 

1.000.000.000 

40.052.000 

1.000.000.000 

1.078.434.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 
(Позиции од, 125 до 140) 1.378.419.000 

РЕКА П ПТУ Л АЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

201.433.000 
1.176.966.000 

1.378.419.000 

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

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

141 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
142 400/1 Средства за заедничка потрошувачка “ 
143 401 Материјални трошоци 
144 401/1 Општествена исхрана 
145 402 Амортизација 

117.815.000 
2.898.000 

20.000.000 
12.180.000 

130.000 513.023.000 

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

146 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

147 418 - Надоместок за користење на работните простории 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 
(позиции од 141 до 147) 

130.833.000 
50.000.000 180.833.000 

333.856.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

120.713:000 
213.143.000 

333.856.000 



Г.о декември- 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК' НА СРМ Бр. 49 - Стр. 877 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

148 400 Лични доходи на работн,иците во Работн,ата заедница 

149 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 

150 401 Материјални трошоци 

151 401/1 Општествена исхрана 

152 402 Амортизац,иј,а 

203.118.000 

4.347.000 

34. ООО. ООО 

18.270.000 

374.000 260.109.000 

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

153 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

154 418 Надоместок за уништување на штетниот дивеч 

155 418 Трошоци на Комисијата за интегрална боиификација на 
реката Вардар и пловниот пат Дунав — Егејско Море 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 
(Позиции од 148 до 155) 

131.441.000 

1.500.000 

700.000 133.641.000 

393.750.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 

За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ 
И ВРСКИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

156 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 

157 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 

158 401 Материјални трошоци 

159 401/1 Општествена исхрана 

160 402 Амортизација 

161 

162 

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

410 

413 

Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

Трошоци за користење на работни простории 

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

163 433 Учество во трошоците на Аеродромот „Охрид“ 

207.465.000 

186.285.000 

393.750.000 

90.896.000 

2.139.000 

и.ооо.ооо 

8,990.000 

1.150.000 

102.643.000 

2.000.000 

35. ООО. ООО 

114.175.000 

104.643.000 

35.ООО. ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 
(Позиции од 156 до 163) 253.818.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 

За функцијата на органот 

ВКУПНО-

93.035.000 

160.783.000 

253.818.000 
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РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШ 
ТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕ 
КОВАТА ОКОЛИНА 

ГЛАВА 1 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТ-
ВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕ-
КОВАТА ОКОЛИНА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

164 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
165 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
166 401 Материјални трошоци 
167 401/1 Општествена исхрана 
168 402 Аморти заци ј а 

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

169 410 

170 418 

171 418 

172 
173 
174 

418 
418 
418 

175 418 

176 451 

Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 
Изработка на просторен план на Македонија — отплата 
на користен кредит 
Средства за спроведување на Просторниот план на СРМ 
и следење на промените на просторот на СРМ 
Трошоци за геодетски подлоги за селски населби 
Учество во изработката на урбанистичка документација 
Измена и дополнување на Просторниот план на Ре-
публиката (II фаза) 
Финанси,рање на студија и проект на Програмата на син 
Јадран и следење на загадувањето на Јадранското Море 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

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

ВКУПНО ГЛАВА 1 
/Позиции од 164 до 176) 

ГЛАВА 2 - СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

177 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
178 401/1 Средства за заедничка потрошувачка 
179 401 Материјални трошоци 
180 401/1 Општествена исхрана 
181 402 Амортизација 

132.498.000 
2.691.000 

и.ооо.ооо 
11.310.000 

зоо.ооо 

84.842.ООО 

1.862.000 

з.ооо.ооо 
9.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

1.700.000' 

7.600.000 

55.936.000 
1.035.000 

18.000.000 
4.350.000 
5.000.000 

157.799.000 

135.404.000 

7.600.000 

300.803. ООО 

84.321.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(Позиции од 177 до 181) 84.321.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 
(Позиции од 164 до 181) 385.124.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА -

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

192.160.000 
192.964.000 

385.124.000 

РАЗДЕЛ 16 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

182 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
183 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
184 401 Материјални трошоци 
185 401/1 Општествена исхрана 
186 402 Амортизација 

90.546.000 
2.070.000 

17.000.000 
8.700.000 

50.000 118.366.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА 
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

187 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

188 418 Надоместок за користење на работни простории 
61.382.000 
15.000.000 76.382.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 
(ПОЗИЦИИ ОД 1 8 2 д о Г88) 194.748.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА: 

За Работната заедница . 
За. функцијата на органот 

ВКУПНО: 

92.616.000 
102.132.000 

194.748.000 

РАЗДЕЛ 17 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТРУД 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

189 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 115?368.000 
190 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 2.415.000 
191 401 Материјални трошоци 15.000.000 
192 401/1 Општествена исхрана 10Л50.000 
193 402 Ам?ортизација 250.000 143.183.000 

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

194 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 70.058.ООО 70.058.ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(Позиции од 189 ДО 194) 213.241.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 213.241.000 

117.783.000 
95.458.000 

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

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1 9 5 4 0 0 Лични доходи на работниците во Работната заедница 1 2 7 . 4 3 0 . 0 0 0 
1 9 6 4 0 0 / 1 Средства за заедничка потрошувачка 2 . 6 2 2 . 0 0 0 
1 9 7 4 0 1 Материјални трошоци IO.OOO.OOO 
1 9 8 4 0 1 / 1 Општествена исхрана 1 1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 9 9 4 0 2 Амортизација 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

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

200 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 82.897.000 82.897.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

201 450 Трошоци за студии и курсеви за странски јазици 15.000.000 
202 450 Награда „25 Мај“ 1.500.000 16.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
(ПОЗИЦИИ ОД 195 ДО 202) 255.469.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 130.052.ооо 
За функцијата на органот 125.417.000 

ВКУПНО: 255.469.000 
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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 

203 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
204 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
205 401 Материјални трошоци 
206 401/1 Општествена исхрана 
207 402 Амортизација 

55.761.000 
1.449.000 

23.000.000 
6.090.000 
1.500.000 87.800.000 

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

208 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

209 451 Награда „Гоце Делчев“ 
210 451 Учество во меѓународна соработка во областа на лекси-

кографијата 
211 451 Учество во финансирањето на центарот „Едвард Кардељ“ 
212 451 Учество во изготвување на повеќетомната историја на 

македонскиот народ 
213 451 Воведување каталог на податоци на Републиката 

46.920.000 

500.000 

1.550.000 
9.000.000 

1.600.000 
1.600.000 

46.920.000 

14.250.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(Позиции од 203 до 213) 148.970.000 

214 
215 
216 
217 
218 

219 

220 

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

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 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

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

410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

418 Трошоци за редовно школување, специјализации и сту-
диски престој на странски граѓани во СРМ 

76.737.000 
1.380.000 

15.000.000 
5.800.000 

70.000 

30.563.000 

35.000.000 

98.987.000 

65.563.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(Позиции ОД 214 до 220) 164.550.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(Позиции од 203 до 220) 313.520.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

135.327.000 
178.193.000 

313.520.000 

РАЗДЕЛ 20 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

221 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 62.928.000 
222 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 1.518.000 
223 401 Материјални трошоци 5.200.000 
224 401/1 Општествена исхрана 6.380.000 
225 402 Амортизација 60.000 76.086.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
. МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

226 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 60.521.ООО 

227 418 Трошоци за одржување на меморијални музеи 4.700.000 65.221.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

228 452 Награда „11 Октомври“ 15.000.000 
229 452 Награда „Климент Охридски“ 7.000.000 
230 452 Партиципација за издавање на ,.Енциклопедија на Југо-

славија“ 73.000.000 
231 452 Финансирање на матичната управна дејност на Републич-

киот завод за заштита на спомениците на културата 1.500.000 96.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 

(Позиц,ии ОД 221 до 231) 237.807.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

За Работната заедница . 64.446.000 
За функцијата на органот 173.361.000 

ВКУПНО: 237.807.000 

РАЗДЕЛ 21 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

232 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 157.145.000 
233 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 3.864.000 
234 401 Материјални трошоци 27.000.000 
235 401/1 Општествена исхрана 16.240.000 
236 402 Амортизација 3.000.000 207.249.000 

41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

237 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 79.684.000 

238 418 Надоместок за користење на работните простории 25.000.000 104.684.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

239 454 Сред,ства за реализација на Законот за цивилните инвали-
ди од војната 239.000.000 

240 454 Средства за реализација на Законот за заштита на семеј-
ства чиј хранител е на задолжителна воена служба 207.000.000 

241 454 Финансирање на одделни видови на инвалидска заштита 
и материјално -обезбедување на учесниците од НОВ 4.355.000.000 

242 456 Трошоци за спроведување на Програмата за подобрува-
ње на санитетски-хигиенската и епидемиолошката состој-
ба во СРМ 60.000.000 

243 456 Трошоци за анализи и суперанализи 2.000.000. 
244 456 Болнички трошоци за душевно болни 300.000.000 
245 456 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заш-

тита 28.000 ООО 
246 456 Трошоци за здравствена заштита на странците 1.000.ООО 
247 456 Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ 500.000.000 
248 456 Партиципација за спроведување на Програмата за нама-

лување смртноста на доенчињата и малите деца 50.ООО.ООО 
249 45Ѕ Боречки додаток 1.000.000 
250 458 Учество за уредување и одбележување на индивидуални . 

гробови на з,агинати борци од НОВ 100.000.000 5.897.000.00С 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 
(Позиции ОД 232 до 250) 6.208.933.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 161.009.000 
За функцијата на органот 6 047.924.ооо 

ВКУПНО: 6.208.933.000 
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РАЗДЕЛ 22 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОД-
Н И ОДНОСИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

251 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
252 100/1 Средства за заедничка потро-шувачка 
253 401 'Материјални трошоци 
?54 401/1 Општествена исхрана 

255 402 Амортизација 

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

256 410 Лични доходи на функционерите и на раководните рв 
ботници 

257 418 Информативна дејност (издавање билтен) 
258 418 Странска периодика 
259 418 Акции и проекти 

266.190.000 
4.830.000 

18.000.000 
20.300 ООО 

400.000 

103.482.000 
5.000.000 
2.000 ООО 
2.500.000 

309.720.000 

112.982.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 
(Позиции ОД 251 до 259) 422.702.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 23 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМА 
Ц И И 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

2.60 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
261 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
262 401 Материјални трошоци 
263 401/1 Општествена исхрана 
264 402 Амортизација 

266 
267 
268 

269 
270 
271 

272 418 

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

265 410 

41Ѕ 
418 
418 

418 
418 
418 

Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 
Трошоци за издавање на билтен 
Трошоци за престој на странски и домашни новинари 
Трошоци за приеми на редовни емисии и билтени од 
Танјуг 
Трошоци за издавачка дејност 
Трошоци за одделни радиоемисии и програми за странство 
Трошоци за информативно-пропагандната и културно за-
бавните дејности во странство 
Трошоци за издавање на ,.Македонска ревија“ 

45 - СРЕДСТВ“А ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

273 452 Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин“ 

271.020.000 
151.682.000 

422.702.000 

105.055.000 
2.208.000 
9.000.000 
9.280.000 

196.000 

60.739.000 
7.000.000 
5.000.000 

8.ООО.ООО 
зо.ооо.ооо 

200.000 ООО 

90.000.000 
10.000.000 

l.ooo.ooo 

125.739.000 

410.739. ООО 

1.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
(Поз,иции од 260 до 273) 537.478.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИЈ А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

107.263.000 
430.215.000 

537.478.000 
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РАЗДЕЛ 24 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

274 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
275 400/1 Средства з а з а е д н и ч к а потрошувачка 
276 401 Материјални трошоци 
277 401/1 Општествена исхрана 
278 402 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 НА УПРАВАТА 

279 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 
(Позиции од 274 ДО 279) 

76.213.000 
1.587.000 
5.900.000 
6.670 ООО 

60.000 

67.806.000 

90.430.000 

67.806.000 

158.236.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

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

ВКУПНО: 

77.800.000 
80 436 ООО 

158.236 ООО 

РАЗДЕЛ 25 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

280 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
281 400/1 Средства за з аедничка потрошувачка 
282 401 Материјални трошоци 
283 401/1 Општествена исхрана 
284 402 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 НА УПРАВАТА 

285 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

286 418 Трошоци за советување и семинари 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
/Позиции од 280 до 286) 

210.284.000 
4.554.000 

23.000.000 
19.140.000 

750.000 

120.826.000 
зоо.ооо 

257.728.000 

121.126.000 

378.854.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

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

РАЗДЕЛ 26 

ВКУПНО: 

40 

РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛ^ 
НА ОДБРАНА 

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

287 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
288 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
289 40i Материјални т р о ш о ц и 
290 401/1 Општествена исхрана 

214.838.000 
164.016.000 

378.854.000 

481.050.000 
14.007.000 
82.000.000 
58.870.000 635.927.000 

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 

291 410 Лични доходи на функционерите и на активните воени 
лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(Позиции од 287 до 291) 

726.800.000 726.800.000 

1.362.727.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

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

ВКУПНО-

495.057.000 
867.670.000 

1.362.727.000 



Стр 884 - Бр. 49 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 .декември- 1987 

РАЗДЕЛ 27 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ 
ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

292 
293 
294 
295 
296 

297 

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

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

410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

298 452 Средства за одделни активности 

87.750.000 
1.794.000 

18.000.000 
7.540.000 
1.500.000 

53.897.000 

120.000.000 

116 584 ООО 

53.897.000 

120.000.000 

В“КУПНО РАЗДЕЛ 27 
(Позиции ОД 292 до 298) 290.481.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заед,ница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО-

РАЗДЕЛ 28 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

299 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
300 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
301 401 Материјални трошоци 
302 401/1 Општествена исхрана 
303 402 Амортизација 

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

304 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

89.544.000 
200.937.000 

290.481.000 

17.480.000 
345.000 

1.500.000 
1.450.000 

100.000 

11.457.000 

20.875.000 

11.457.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

305 459 Помош ,на верските заедници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 
(Позиции од 299 до 305) 

50.000.000 50.000.000 

82.332.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

17.825.000 
64.507.000 

82.332.ООО 

РАЗДЕЛ 29 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

306 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 236.155.000 
307 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 4.761.000 
308 401 Материјални трошоци 22.000.000 
309 401/1 Општествена исхрана 20.010.000 
310 402 Амортизација 173.900.000 456.826.000 
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1 2 3 4 5 

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

311 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра 
ботници 

312 418 Трошоци за затоплување 
313 418 Трошоци за извршување на премерот 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(Позиции од 306 до 313) 1.037.440.000 

68.614.000 
12.000.000 

500.000.000 580.614.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

За Работната заедница 240.916.000 
За функцијата на органот 796.524.000 

ВКУПНО: 1.037.440.000 

РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

314 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 761 429.000 
315 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 14.007.000 
316 401 Материјални трошоци 30.000.000 
317 401/1 Општествена исхрана 58.870.000 
318 402 Амортизација зо.ооо.ооо 944,306.000 

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

319 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
бо“тици 21.329.000 

320 418 Трошоци за анкетни испитувања 30.000.000 
321 418 Набавка на ленти и касети за ЛОП 18.000.000 
322 418 Трошоци за одржување на работните простории на по-

драчните заводи 12.000.000 
323 418 Одржување на електронскиот центар и клима уредите 25.000 ООО 
324 418 Прогр,ама за статистички истражувања од интерес на Ре-

публиката 7.000.000 
325 418 Попис на вработените во општествениот сектор 10.000.000 
326 418 Пробен попис на населението 10.000.000 133,329.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 
(Позиции од 314 до 326) 1.077.635.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А: 

За Работната заедница 775.436.000 
За функцијата на органот 302.199.000 

ВКУПНО: 1.077.635.000 

РАЗДЕЛ 31 - АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

327 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 284.225.000 
328 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 5.451.000 
329 401' Материјални трош,оци 22.000.000 
330 401/1 Општествена исхрана 22.910. ООО 
331 402 Амортизација 1.800.000 336.386.000 

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

332 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 42.742.000 

333 418 Трошоци за затоплување 24.000.000 
334 418 Заштитно микрофилмување на архивската граѓа 6.000,000 
335 418 Откуп и истражување на архивската граѓа 3.000.000 
336 418 Издавачка дејност 18.000 ООО 

96.742.000 337 418 Одржување на ал ар м н ооигн али и уреди з.ооо.ооо 96.742.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 
(Позиции од 327 до 337) 433.128,000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА: 
За Работната заедница 289.676.000 
За функцијата на органот 143.452.ООО 

ВКУПНО: 433.128.000 
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РАЗДЕЛ 32 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗА-
ВОД 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

338 400 Лични доходи на работниците 
339 400 Средства за дежурства и работа во државните празници 
340 400/1 Средства за заеднич,ка потрошувачка 
341 401 Материјални трошоци 
342 401.1 Општествена исхрана 
343 402 Амортизација 

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

344 410 Лични доходи на функционерите и на ,раководните ра-
ботници 

345 418 Надоместок за метеоролошки набљудувања 
346 418 Хидролошки и метеоролошки мерења 
347 418 Одржување на хидролошките станици и објектот „Солу,н-1 

ска глава“ 
348 418 Трошоци за испитување на квалитетот на водите и за 

аерозагадув ањ его 
349 418 Радио сон дажните мерења 
350 418 Одржување н,а центарот на АОП 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 
(Позиции ОД 338 до 350) 

600.788.ООО 
7.000.000 

11.868.000 
зо.ооо.ооо 
49.880.000 

ioo.ooo.ooo 

39.423.000 
20.000.000 
4.000.000 

12.000.000 

5.000.000 
60.000.000 
15.000.000 

799.536.000 

155.423.000 

954.959.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 33 - ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

351 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
352 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
353 401 Материјални трошоци 
354 401/1 Општествена исхрана 
355 402 Амортизација 

619.656.000 
335.303.000 

954.959.000 

127.604.000 
3.726.000 

12.000.000 
15.660.ООО 
1.400.000 160.390.000 

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

356 410 Лич-ни доходи на судиите 
357 418 Трошоци на судии — поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 
(Позиции од 351 до 357) 

200.536.000 
150.000 200.686.000 

361.076.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

131.330.000 
229.746.000 

361.076.000 

РАЗДЕЛ 34' РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРА-
НИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

40 - СРЕДСТВ,А ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

358 400 Л,ични доходи на работниците во Работната заедница 29.541.ооо 
359 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 897.000 
360 401 Материјални трошоци 5.000.000 
361 401/1 Општествена исхрана ' 3.770.000 
362 402 Амортизација 500.000 39.708.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

363 410 Лични доходи на функционерите и на раководните ра-
ботници 

364 418 Трошоци за користење на работните простории 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(Позиции од 358 до 364) 

57.252.000 
4.000.000 6 1 . 2 5 2 . 0 0 0 

1 0 0 . 9 6 0 . 0 0 0 

Р Е К А П И ТУЛА Ц И Ј А : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

30 438.000 
70.522.000 

100.960.000 

РАЗДЕЛ 35 - СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

365 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
366 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
367 40i М,атеријални трошоци 
368 401,/1 Општествена исхрана 
369 402 Амортизација 

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

370 410 Лични доходи на судиите 
371 418 Трошоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(Позиции од 365 ДО 371) 

42.826.000 
1.311.000 
8 . 1 0 0 . 0 0 0 
5.510.000 

180.000 

80.825.000 
50.000 

5 7 . 9 2 7 . 0 0 0 

80.875 .ООО 

138.802.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

44.137.000 
94.665. ООО 

138.802.000 

РАЗДЕЛ 36 - ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

372 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
373 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
374 401 Материјални трошоци 
375 401/1 Општествена исхрана 
376 402 Амортизација 

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

377 410 Лични доходи на републичкиот јавен обвинител и на за-
мениците 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(Позиции од 372 до 377) 

39.680.000 
1.380.000 
8.800.000 
5.800.000 
1.052.000 

115.315.000 

5 6 . 7 1 2 . 0 0 0 

1 1 5 , 3 1 5 . 0 0 0 

1 7 2 . 0 2 7 , 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

41.060. ООО 
130.967.000 

172.027.000 

РАЗДЕЛ 37 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

378 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
379 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
380 401 Материјални трошоци 
381 401/1 Општествена исхрана 
382 402 Амортизација 

25.346.000 
759.000 

4.500.000 
3.190.000 

625.000 34.420.0Q0 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

383 410 Лични доходи на јавниот правобранител и на замениците 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(Позиции од 37Ѕ" до 383) 

46.779.000 46.779.000 

81.199.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 38 - ОКРУЖЕН СУД - БИТОЛА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

384 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
385 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
386 401 Материјални трошоци 
387 401/1 Општествена исхрана 
388 402 Амортизација 

26.105.000 
55.034.000 

81.199.000 

131.799.000 
3.657.000 

12.600.000 
15.370.000 

700.000 164.126.000 

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

389 410 Лични доходи на судиите 
390 418 Заедничко затоплување 
391 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица 
392 418 Н-адоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 
(Позиции ОД 384 ДО 392) 

151.580.000 
14.500.000 

3.500.000 
2.000.000 171.530.000 

335.656.000 

393 
394 
395 
396 
397 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :ч 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 39 - ОКРУЖЕН СУД - СКОПЈЕ 

ГЛАВА 1 - ОКРУЖЕН СУД - СКОПЈЕ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

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

135.456.000 
200.200.000 

335.656.000 

319.884.000 
7.659.000 

32.000.000 
32.190.000 

6.500.000 398.233.000 

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

398 410 Лични доходи на судиите 
399 418 Трошоци за повремени судии, вешти лица и за сирово д 

на обвинети и осудени лица 
400 418 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(Позиции од 393 до 400) 

329.728.000 

15.000.000 
2.000.000 346.728.000 

744.961.000 

ГЛАВА 2 - УПРАВА ЗА СУДСКАТА ЗГРАДА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

401 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
402 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
403 401 Материјални трошоци 
404 401/1 Општествена исхрана 

113.620.000 
2.898.000 

18.000.000 
12.180.000 146.698.000 
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41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

405 418 Затоплување на работните простории 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(Позиции од 401 ДО 405) 

75.000.000 75.000.000 

221.698.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 
(Позиции од 393 ДО 405) 966.659.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 40 - ОКРУЖЕН СУД - ШТИП 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

406 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
407 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
408 401 Материјални трошоци 
409 401/1 Општествена исхрана 
410 402 Амортизација 

444.061.ООО 
522.598.000 

966.659.000 

95.616.000 
2.622.000 
5.500.000 

11.020.000 
3.800.000 118.558.000 

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

411 410 Лични доходи на судиите 
412 418 Заедничко затоплување 
413 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 
414 418 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 . . . 
(Позиции од 406 до 414) 

90.948.ООО 
16.200.000 

4.500.000 
2.000.000 113.648.000 

232.206.000 

415 
416 
417 
418 
419 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 41 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - БИТОЛА 

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 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

98.238.000 
133.968.000 

232.206.000 

90.197.000 
2.208.000 

20.000.000 
9.280.000 

200.000 121.885.ООО 

41 - СРЕДСТ,ВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

420 410 Лични доходи на судиите 
421 “ 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 
(Позиции ОД 415 до 421) 

61.006.000 
560.000 61.566.000 

183.451.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

92.405.000 
91 046.000 

183.451.000 
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РАЗДЕЛ 42 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

40 СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

422 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
423 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
424 401 Материјални трошоци 
425 401/1 Општествена исхрана 
426 402 Амортизација 

398.369.000 
9.936.000 

89.000.000 
41.760.000 

1.580.000 540.645.000 

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

427 410 Лич,ни доходи на судиите 
428 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 
(ПОЗИЦИИ ОД 4 2 2 ДО 428) 

310.115.000 
4.500.000 314.615.000 

855.260.000 

429 
430 
431 
432 
433 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А : 

За Работната заед,ница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 43 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - 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 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

408.305.ООО 
446.955.000 

855.260.000 

83.729.000 
2.070.000 

41.000.000 
8.700.000 
3.800.000 139.299.000 

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

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

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 
(Позиции од 429 до 435) 

63.210.000 
1.000.000 64.210.000 

203.509.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 44 ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО -
БИТОЛА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

436 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
437 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
438 401 Материјални трошоци 
439 401/1 Општествена исхрана 
440 402 Амортизација 

85.799.000 
117.710.000 

203.509.000 

44.050.000 
1.242.000 
3.200.000 
5.220.000 

78.000 53.790.000 

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

441 410 Лични доходи на обвинителот и на замениците 
442 418 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 
(Позиции од 436 до 442) 

62.867.000 
920.000 63.787.000 

117.577.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА: 
За Работната заед,ница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

45,292.000 
72.285.000 

117.577.000 
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443 400 
444 4001 
445 401 
446 401/1 
447 402 

РАЗДЕЛ 45 - ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО -
СКОПЈЕ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Личен доходи на работниците во Работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Општествена исхрана 
Амортизација 

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

448 410 Лични доходи на обвинителот и на за,мениците 
449 418 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 
(Позиции од 443 до 449) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

82.331.000 
2.898.000 
9.000.000 

12 .180 .000 
300.000 

180.932.000 
920.000 

85.229.000 
203.332.000 

288.561 .ООО 

106.709.000 

181.852.000 

288.561.000 

РАЗДЕЛ 46 - ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО -
ШТИП 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

450 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
451 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
452 401 Материјални трошоци 
453 401/1 Општествана исхрана 
454 402 Амортизација 

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

455 410 Лични доходи на обвинителот и на замениците 
456 4 is Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 
(Позиции од 450 до 456) 

29.541.ООО 
897.000 

4.500.000 
3.770.000 

500.000 

51.532.000 
920.000 

39.208.000 

52.452.ООО 

91.660.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 47 - СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

30.438.000 
61 .222 .000 

91.660.000 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

457 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
458 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
459 401 Материјални трошоци 
460 401/1 Општествена исхрана 
461 402 Амортизација 

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

462 410 Лични доходи на судиите 
463 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица и 

издавање на билтен 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 
(Позиции од 457 до 463) 

117.466.000 
2.760.000 

19.000 ООО 
11 .600 .000 

150.000 

1 0 2 . 1 0 6 . 0 0 0 

3.600.000 

150.976.000 

105.706.000 

256.682.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

120 .226 .000 
136.456.000 

256.682.000 
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РАЗДЕЛ 43 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД -
БИТОЛА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

464 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
465 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
466 401 Материјални трошоци 
467 401/1 Општествена исхрана 
468 402 Амортизација 

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

469 . 410 Лич,ни доходи на судиите 
470 418 Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица 

1 ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 
(Позиц.ии од 464 до 470) 

71.318 ООО 
1.725.000 

10 000.000 
7.250.000 

200.000 

45.956.000 
800.000 

90.493.000 

46.756.000 

137.249.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО-

РАЗДЕЛ 49 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД -
СКОПЈЕ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

471 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
472 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
473 401 Материјални трошоци 
474 401/1 Општествена исхрана 
475 402 Амортизација 

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

476 410. Лични доходи на судиите 
477 418 Трошоци за затоплување 
478 418 Трошоци за повремени судии, сведоци вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 
(Позиции од 471 ДО 478) 

73.043.000 
64.206.000 

137.249.000 

153.474.000 
4.002.000 

26.000.000 
16.820.000 

400.000 

156.132.000 
4.000.000 
2.400.000 

200.696.000 

162.532.000 

363.228.000 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А : 

За Работната заедниц,а 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

157.476.000 
205.752.000 

363.228.000 

РАЗДЕЛ 50 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД -
ШТИП 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

479 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
4Ѕ0 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
481 401 Материјалн,и трошоци 
482 401/1 Општествена исхрана 
483 402 Амортизациј-а 

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

484 410 Лични доходи на судиите 
485 418- Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 
(Позиции од 479 до 4Ѕ5) 

РЕКАПИТУЛ АЦИ ЈА: 
За Работната заедница 
За функцијата на органот 

85.302.000 
1.794.000 

11.500.000 
7.540.000 
1 500.000 

51.818.000 
900.000 

ВКУПНО: 

87.096.000 
73.258 ООО 

160.354.000 

107.636.000 

52.718.000 

160.354.000 
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РАЗДЕЛ 51 - РЕПУБЛИЧКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ 
40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

486 400 Лич,н,и доходи на работниците во Работната заедница 
487 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
488 401 Материјалн,и трошоци 
489 401/1 Општествена исхрана 
490 402 Амортизација 

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

491 410 Лични дох,оди на судиите 
492 418 Трошоци за затоплување 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 
(ПОЗИЦИИ ОД 486 ДО 492) 

69.745.000 
1.932.000 
5.400. ООО 
8 .120 .000 

90.000 85.287.000 

95.448.000 
З.ООО.ООО 98.448.000 

183.735.000 

. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на орга,нот 

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 

493 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
494 400'1 Средства за заедничка потрошувачка 
495 401 Материјални трошоц.и 
496 401/1 Општествена исхрана 
497 402 Амортизација 

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

498 410 - Лични доходи на функционерите и на раковод,ните работ-
ници 

499 418 Трошоци за надворешни соработници 
500 418 Огрев и осветление 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 
(Позиции од 493 до 500) 

71.677.000 
112.058.ООО 

183.735.000 

297.335.000 
4.968 ООО 

21.000. ООО 
20 .880 .000 

1.000 ооо 

50.301. ООО 
6 ооо. ооо 
4.000.000 

345.183.000 

60 501.000 

405.684.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ Ј А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

- 302.303.ООО 
103.381.ООО 

405.684.000 

РАЗДЕЛ 53 - КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ИДРИЗОВО 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

501 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
502 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
503 401 Материјалн,и трошоци 
504 401/1 Општествена исхрана 
505 402 Амортизација 

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

506 410 Лични доходи на функционерите и на рак,оводните работници 
507 418 Надоместок за сирово д на осудени лица 
508 418 По/себни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 
(Позиции од 501 до 508) 

605.892.ООО 
9.798.000 

20.ООО.ООО 
41.180.000 
18.000.000. 

9 641.000 
з ооо.ооо 

396.000.000 

694.870.000 

408.641.000 

1.103.511.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

615.690.ООО 
487.821.000 

1.103.511.000 
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РАЗДЕЛ 54 - ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

509 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
510 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
511 401 Материјални трошоци 
512 401/1 Општествена исхрана 
513 402 Амортизација 

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

514 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

515 418 Трошоци за затоплување 
516 418 Набавка на облека 
517 418 Посебни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 
(Позиции ОД 509 ДО 517) 

РЕКА11ИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

186.512.000 
2.967 ООО 

io.ooo.ooo 
12.470.000 

6.600.000 

12.289.000 
18.000.000 
io.ooo.ooo 
68.ООО.ООО 

189.479.000 
137.359.000 

326.838.000 

218.549.000 

108.289.000 

326.838.000' 

КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН 
ВИД - СТРУГА 

РАЗДЕЛ 55 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

518 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
519 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
520 401 Материјални трошоци 
521 401/1 Општествена исхрана 
522 402 Амортизација 

41 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

523 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

524 418 Трошоци за греење 
525 418 Посебни материјални трошоци 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 
(Позиции од 518 до 525) 

25.031.ООО 
518.000 

5.000.000 
2.175.000 

700.000 

11.765.000 
3.548.000 

io.ooo.ooo 

33.424.000 

25.313.000 

58.737.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 5С - МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДО-
НИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

526 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
527 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
528 401 Материјални трошоци 
529 401/1 Општествена исхрана 
530 402 Амортизација 

25.549.000 
33.188.000 

58.737.000 

52.265.000 
,1.104.000 
9.800.000 
4.640.000 
1.546.000 69.355.000 

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

.531 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

332 418 Финансирање на одделни активности 
533 418 Обезбедување на материјали за радио и телевизиски ча-

сови на македонски јазик на нашите иселеници 

29.245.000 
бо.ооо.ооо 

4.500.000 93.745.000 
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46 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

534 461 Дотација на списанието „Македонија“ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 
(ПОЗИЦИИ ОД 526 ДО 534) 

70. ООО. ООО 70. ООО. ООО 

233.100.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 57 - РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

535 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
536 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
537 401 Материјални трошоци 
538 401/1 Општествена исхрана 
539 402 Амортизација 

53.369.000 
179.731.000 

233.100.000 

20.277.000 
759.000 

5.400.000 
3.190.000 

600.000 30.226.000 

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

540 410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 
(Позиции од 535 до 540) 

45.314.000 45.314.000 

75.540.000 

541 
542 
543 
544 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 58 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ 
НАРОД НА МАКЕДОНИЈА 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средст,ва за заедничка потрошувачка 
401 М,атеријални трошоци 
401/1 Општествена исхрана 

21.036.000 
54.504.ООО 

75.540.000 

88.973.000 
2.622.000 

50.000.000 
11.020.000 152.615.000 

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

545 410 Лични доходи на функционерите и на именуваните лица 
546 418 Трошоци за Јубилејни прослави 
547 418 Трошоци за погранични средби 
548 418 Трошоци за одржување на работните простории 
549 418 Средба на деца бегалци 88 

354.766.000 
4.000.000 

15.000.000 
90.000. ООО 

ioo.ooo.ooo 563.766.000 

550 461 

46 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

Финансирање на програмите на општествените организа-
ции.. друштва, здруженија, сојузи и издавачка дејност 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 
(Позиции од 541 до 550) 

220.000.000 220.000.000 

936.381.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

91.595.000 
844.786.000 

936.381.000 
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РАЗДЕЛ 59 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУ 
ЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА 

4С - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

551 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 
552 400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
553 401 Материјални трошоци 
554 401/1 Општествена исхрана 
555 402 Амортизација 

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

61.005.000 
2.208.000 

18.000.000 
9.280.000 

800.000 

556 410 
557 418 
558 418 
559 418 

560 
561 

418 
418 

562 418 
563 418 
564 418 
565 418 
566 418 
567 418 

568 
569 

418 
418 

Лични доходи на функционерите и раководните работници 
Ден на младоста 
И зд авачк о -информ ативн а . д е јн о ст 
Идејно-атолитичко оспособување и марксистичко образо-
вание 
Истражувачки акции 
Учество во трошоците на универзитетските конференции на 
младината 
Шампионат на знаење Тито-револуција-мир 
Акции од натпреварувачки карактер 
Одгледување на традициите од НОВ 
Меѓународна соработка со младинците од Ташкент 
МРА „Маврово 48—88" 
Трошоци за работа на клубот на меѓународното пријател-
ство 
45-години НОМСМ 
Трошоци за организирање на младински работни акции 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 
(Позиции од 551 ДО 569) 

РЕ КАПИТУЛАЦИЈА: 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

570 
571 
572. 
573 
574 

575 

576 

РАЗДЕЛ 60 - РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

400 Лич,ни доходи на работниците во Работната заедница 
400/1 Средства за заедничка потрошувачка 
401 Материјални трошоци 
401/1 Општествена исхрана 
402 Амортизација 

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

410 Лични доходи на функционерите и на раководните работ-
ници 

418 Надоместок за користење на работните простории 

107.017.000 
3.200.000 
2.100.000 

4.500 ООО 
4.000.000 

4.500.000 
1.500.000 
4.500.000 
1.200.000 
3.000.000 

10.000.000 

4.500.000 
2.000.000 

15.000.000 

63.213.ООО 
195.097.000 

258.310.000 

26.919.000 
966.000 

10.000.000 
4.060.000 

250.000 

58.162.ООО 
13.000.000 

91.293.000 

167.017.000 

258.310.000 

42.195.000 

71.162.000 

45 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

577 454 Помош на учесниците во НОВ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 
(Позиции од 570 до 577) 

2.000.000 2 .000.000 

115.357.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

За Работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

27.885.ООО 
87.472.000 

115.357.000 
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РАЗДЕЛ 61 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУ-
ЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕ-
ШИНИ 

40 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

578 400 Лични доходи на работниците во Работната заедница 12.236.ООО 
579 400/1 Сред,ства за заедничка потрошувачка \ ' 483.000 
580 401 Материјални трошоци 4.500.000 
581 401/1 Општествена исхрана 2.030.000 
582 402 Амортизација . . 806.000 , 20.055.000 

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

583 410 Лични доходи на функционерите и раководните работ-
ници “ 36.029.000 

584 418 Кирија надоместок за користење на работн,и простории 5.760.000 
585 418 Традиционална средба на РВСЈ' „Братство Единство“ Вла-

оина : 1.300.000 “ 43.089.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 61 

(Позиции од 578 до 585) 63.144.000 

РЕКАПИТУЛАЦИ ЈА: ' 
За Работната заедница 12.719.000 
За функцијата на органот 50.425.000 

ВКУПНО: 63.144.000 

РАЗДЕЛ 62 - СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНЗАЦИИ И РЕГ-
РЕСИ 

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

586 431 Компензација на цената на дневните информативно-поли-
. тички весници и друго З.ООО.ООО.ООО 

587 431 Регреси во патниот сообракај “ х 600.000.000 3.600.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 62 
(ПОЗИЦИИ ОД 586 ДО 587) 3.600.000.000 

РАЗДЕЛ 63 - ДРУГИ ОБВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА 

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

588 415 Учество на Републиката за набавка на опрема за системот 
на информирање 921.000.000 

589 416 За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката 1.000.000.000 

590 „ 418 Средства за приправници 45.000.000 
591 418 Трошоци за платен промет 50.000.000 

42 - СРЕДСТВА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОП-
ШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

592 420 Финансирање на Програмата за општонародна одбрана 9 912.000.000 9.912.000.000 

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

593 , .433 Учество на Републиката во поставување на коаксиално каб-
лO'Bскиот систем 350.000.000 

594 433 Средства за отплата на кредити 4.541.000.000 
595 433 Надоместок на дел од каматите на кредит за определени 

намени 2.500.000.000 
596 433 Учество на Републиката во покривањето на курсните раз-

лики 4.500.000.000 
597 433 Регреси на камати по селективна програма 4.700.000.000 
598 433 ; Средства за отстранување на последиците од: елементарни 

непогоди 200.000 ООО 
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1 2 3 4 5 

599 433 Учество на Републиката во финансирањето на заштита на 
езерата 1 ооо.ооо.ооо 

600 433 Учество на Републиката за обезбедување на вода за пиење 
на населението 2.100.000.000 

601 433 Учество во реконструкцијата на печатницата „Нова Македо-
нија“ 3.543.000.000 

602 433 Учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји 
и земјите во развој 600.000.000 

603 433 Пошумување на годините 200.000.000 
604 435 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 90.000.000 

605 435 Учество на Републиката во поттикнување на развојот на 
рид еко чп л ани неки и погранични подрачја на покомпактно 
заостанатите краишта во поразвиените општини 200.000.000 24.524.000.000 
45 - ,СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

606 457 Средства за (извршување на обврските на Републиката за 
посебни додатоци кон пензиите, како и за обврските по 
основ на пензиоко-инвалидското осигурување утврдени со 
закон 1.700.000.000 1.700.000. ООО 

46 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ 

Дотација на весници и списанија 
607 461 ,,Просветена жена“ 90.000.000 
608 461 „Студентски збор“ 120.000.000 
609 461 .,Млад борец“ 120.000.000 
610 461 „Остен“ 80.000.000 410.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 
(Позиции од 588 ДО 610) 38.562.000.000 

РАЗДЕЛ 64 - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

44 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕН 
НО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

611 440 Придонес за Буџетот на Федерацијата 68 972.000.000 68.972.000.000 
Дополнителни средства за општи потреби на општините 

612 445 Берово 226.058.000 
613 445 Брод Македонски 309.831.ООО 
614 445 Валандово 95.630 ООО 
615 445 Виница Македонска 108.574.000 
616 445 Гостивар 316.713.000 
617 445 Дебар 380.365.000 
618 445 Делчево 52.117.000 
619 445 Демир Хисар 368.209.000 
620 445 Кратово 271.239.000 
621 445 Крива Паланка 511.275.000 
622 445 Крушево 317.603.ООО и 
623 445 Пробиштип 58.957.000 
624 445 Радовиш 220.535.000 
625 445 Свети Николе 210.159.000 3.447.265.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 
(Позиции од 611 до 625) 72.419.265.000 

РАЗДЕЛ 65 - СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВИТЕ 
47 - ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

626 470 Издвојување во постојаната резерва на Републиката 2.280.000.000 2.280.000.000 

48 - ДРУГИ РАСХОДИ 
627 483 Обврски од минатите години 200.000.000 
628 48Х Тековна буџетска резерва 1.694.796.000 
629 488/1 Средства за усогласување на личните доходи согласно со 

општествените доходи на вработените 8.500.000.000 10.394.796.000 

В“КУПНО РАЗДЕЛ 65 
(Позиции од 626 ДО 629) ' 12.674.796.000 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 4 

Републичкиот буџет за 1988 година влегува ник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе 
во сила со денот на објавувањето во „Службен вее- се применува од 1 јануари 1988 година. 
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832. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет 
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1988 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 де-
кември 1987 година. 

Бр. 08-3792. 
29 декември 1987 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1Ѕ88 ГОДИНА 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1988 година (во натамош-

ниот текст Буџет) се извршува според одредбите на 
овој з-акон. 

Член 2 
Републичките органи и републичките организации 

(во натамошниот текст републички органи), како и 
други корисници на средствата на Буџетот се должни 
средствата утврдени во Буџетот да ги користат рако-
водејќи се од начелото на рационалност и штедење. 

Член з 
Во средствата на Постојната резерва на Соција-

листичка Република Македонија се издвојува 1,5% 
од остварените приходи на Буџетот за 1988 година 
намалени за ,износот на придонесот за намирување 
на потребите на Федерацијата. 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија (во натамошниот текст Извршен совет) одлучува 
за употребата на средствата од Постојната резерва 
на Социјалистичка Република Македонија и за дава-
ње кредити за исплатување на пристигнати обврски 
на општините поради нерамномерен прилив на при-
ходите до 50'Vo од слободните средства, а најмногу до 
50.00Q.000 динари по поединечни барања. 

Член 5 
Средствата на Буџетот распоредени за работа на 

републичките органи се користат и тоа-
1) средствата што работниците 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 посебни 
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 ко-
ристењето на овие средства не одлучува колегијално 
тело формирано од Собранието на СР Македонија 
или Извршниот совет 

За користењето на средствата за посебни наме-
ни во колегијалните органи на управата одлучува ко-
леги ј ал ни от орг ан. 

За користењето на средствата утврдени за извр-
шување на задачи кои непосредно не ги извршува 
републичкиот орган договорот со непосредниот ко-
рисник го склучува функционерот што раководи оо 
републичкиот орган. 

Со одлуката од став 2 на овој член се утврдува 
особено висината на средствата за поблиските наме-
ни и начинот на користење на средствата од крај-
ниот 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 потрошу-
вачка на републичкиот орган. 

Член 7 
Измената на распоредот на средствата за посеб-

ни намени во Букетот ја врши Извршниот совет, а 
за средствата за посебни ,намени на Собранието на 
СР Македонија, односно Претседателството на СР 
Македонија — комисијата за прашања на избор,ите 
и именувањата на Собранието на СР Македонија, 
односно тело што ќ е го овласти Претседателството 
на СР Македонија. 

Член 8 
Од средствата за амортизација предвидени во 

Раздел 4 глава 2 позиција 47 се користи износ до 
50% за набавка на опрема на републичките органи, 
врз основа на одлука на комисија што ја формира 
Извршниот совет. 

Член 9 
За користењето на средствата предвидени во Раз-

дел 9 позиција 112 — финансир,ање на Програмата за 
изградба и оп,ремување на правосудните згради и 
казн ено -поп р а в н ит е установи, Републичкиот секрета-
ријат за правосудство и управа изготвува полуго-
дишни извештаи за Извршниот совет. 

Член 10 
Средствата за здравствена заштита предвидени во 

Раздел 21 позиција 247 — Трошоци за здравствена 
заштита на учесниците во НОВ, се користат во сог-
ласност со Законот за здравствената заштита. 

Член 11 
Средствата во Раздел 23 позиција 270 — Трошо-

ци за одделни градиоемисии и програми за стран-
ство се користат според одлука на Извршниот совет 
како учество на Републиката во висина до 50% од 
тие трошоци. 

Член 12 
Средствата во Раздел 62 позиција 586 — Ком-

пензација на цената на дневните информативно-по-
литички весници и друго, се користат врз основа на 
одлука на Извршниот совет. 

Член 13 
Средствата за изградба и опремување на објекти 

што се од општ инте,рес з,а Републиката во Раздел 
63 позиција 589 по корисници и намени ги распо-
редува Изврш,ниот совет. 

Член 14 
Средствата за приправници во Раздел 63 позиција 

590 ги извршува Републичкиот секретаријат за фи-
нан,сии. 

Член 15 
Средствата во Раздел 63 позиција 594 се корис-

тат и за отплата на кредити за набавка на опрема 
според програмата за општонародна одбрана и за 
општествена самозаштита. 

Член 16 
Средствата предвид,ени во Раздел 63 позиција 

600 се користат според одлука на Извршниот совет 
како учество на Републиката во висина до 50% од 
средствата што ги обезбедува општината. 

Член 17 
Средствата за извршување на обврските на Ре-

публиката за посебен додаток кон пензиите, како и 
за обврските по основ на пензиското и инвалидското 
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осигурување утврдени со закон во Раздел 63 позици-
ја 606 се преведуваат на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на М,акед,онија. 

Член 18 
Средствата предвидени во Раздел 64 — Средства 

за фи,нансирање на други општествено-политички. за-
едници, позиции од 612 до 625 им се ставаат на 
располагање на 'општините во еднакви месечни изно-
си по истекот на месецот и во зависност од висината 
на -на,платата на приходите од ,населението. 

Дополнителните средства на општините, се ком-
пензираат за износот на одобрените позајмици од 
постојаната резерва кои пристигнуваат за враќање 
во текот на 1988 година. 

Член 19 
Средствата предв,идени зо Раздел 65 позиција 

629 — Средства за усогласување на личн,ите доходи 
согласно со општествените договори на вработените 
во Републичката управа, се користат врз основа на 
Одлука на Извршниот совет. 

Член 20 
Средствата предвидени ,во разделите 63, 64 и 65 

ги извршува Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 21 
Приходите што ќе ги остварат републичките 

органи од вршењето на услуги, намалени за матери-
јалните расходи направени за остварување на тие 
приходи, се уплатуваат во Буџетот, најмалку еднаш 
во три месеци по поднесувањето на периодичната 
пресметка, освен приходите што ќе ги остварат Ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи, Каз-
нено-поправниот дом — Идризово, Воспитно-поправ-
ниот дом — Тетово, Казнено-поправниот дом од отво-
рен вид — Струга, Републичкиот хидрометеоролош-
ки завод, Републичкиот завод за меѓународна науч-
но-техн,ичка соработка, Матицата на иселениците од 
М,акедонија, Републичкиот завод за судски вештаче-
ња во областа на финансиите, материјалното рабо-
тење и сообраќајот и Републичкиот завод за ста-
тистика. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи ги користи за на-
бавка на опрема и за други потреби од Програма-
та за модернизација на Службата за внатрешни ра-
боти од надлежност на Републик,ата. 

Приходите што ќ е ги оствари Републичкиот хид-
рометеоролошк,и завод ги користи за набавка на 
опрема според Програмата за развој на хидрометео-
ролошки работи од општ интерес за Републиката 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот за-
.вод за статистика ќе се користат во функција на 
остварување на Програмата за развој на Републич-
киот завод за статистика. 

Прихошите што ќе ги оствари Републичкиот за-
вод за меѓународно научно-техиичка соработка се 
користат 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 фин,ансиите, 
материјалното работење и сообраќај ги користи за 
реализација на Програмата за опремување н,а За-
водот. 

За отстапените приходи републичките органи од 
став 1 на овој член поднесуваат тримесечни извештаи 
до Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 22 
Кога приходите што со својата дејност ги оства-

руваат републичките органи, како и другите прихо-
ди што му припаѓаат на Буџетот, се погрешно напла-
тени или се наплатени во износ поголем од утврде-
ниот, погрешно или повеќе наплатениот износ се 
вр,а^ќа првенствено на товар на видот на приходите 
на'КОИ се ' упл,атени, а ако такви приходи нема на 
товар на другите приходи на Буџетот.' 

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

Член 23 
Кога средств,ата на Буџетот погрешно се уплатат 

или исплатат во износ поголем од утврдениот, по-
грешно или повеќе исплатениот износ се враќа во 
Буџетот. 

Решение за враќање на средствата од став 1 на 
овој чле,н донесува републичкиот секретар за фи-
нансии, ако со закон не е определено поинаку. 

Член 24 
Средств,ата од Буџетот за материјални трошоци 

и посебни намени што не се потрошени, се враќаат 
во Буџетот најдоцна до 15 јануари 1989 година, до-
колку со закон или со друг акт на Собранието на 
Социјалистичка Република не е определено поинаку. 

Член 25 
Буџетот се извршува од 1 ј,ануари до 31 декем-

ври 1988 година. 
По исклучок од став 1 на овој член; обврските 

по основ на придонесот на Буџетот на Федерацијата 
може да се извршуваат до 31 јануари 1989 год,ина. 

За намирувањ,е на обврските од став 2 на овој 
член се користат приходите што се н,аплатуваат до 
крајот на јануари 1989 година. 

Член 2,6 
Од средствата за амортизација на објектите на 

републичките органи утврдени во Буџетот, 80'% се 
користат за намената од член 13 на овој закон, до-
колку со закон не е определено поинаку. 

Член 27 
Кога при контролата се утврди дека организаци-

јата на ,здружениот труд што врши ,превоз на пат-
ници во јавниот (сообраќај врз основа на неточна до-
кументација на,платила од Буџетот средства на име 
надоместок за повластици за групни патувања на де-
ца и младинци, така напл,атените средства ги вра-
ќ а во Буџетот заедно со каматата по стапка во ви-
сина на есконтната стапка на Народната банка на 
Југославија. Каматата се пресметува од денот на на-
платувањето н,а средствата до денот на нивното вра-
ќање. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

833. 
Врз основ,а на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претсе,дателството на Социјалистичка Ре,публика Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот бу-
џет за 1987 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор одржани на 29 де-
кември 1987 година. 

Бр. 08-3793 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 
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И З М Е Н И 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1987 година (^Служ-

бен весник (На СРМ“ број 45/86, 28/87 И 37/87), ВО 
член 1 став 1 износот „95.693.000.000" се заменува 
со износот „105.248.000.000", во т о ч к а 1) износот 
„76.087.000.000" се заменува со износот „85.642.000.000". 

Во став 2 алинеја 1 износот „94.983.000.000" се 
заменува со износот ,„103.588.ООО.ООО“, во алине ја 2 
износот „160.000.000" се заменува со износот 
„660 000.000" и во алинеја 3 износот „55о.ооо.ООО“ се 
заменува со износот „1DOO.OOO.OOO". 

Член 2 
Во член 2 — Биланс на приходите и расходите 

на Републичкиот буџет за 1987 година, во оддел I 
Приходи во точка 1. Непосредни изворни приходи, 
група 71 — Приходи од даноци од доход н а ОЗТ, 
во контото 710 Данок од доход на ОЗТ на двете 
места и во ставката се група 71, износот 
„11.ООО.ООО.ООО“ се заменува со износот „11.600.000.000"; 
во групата 72 — Приходи од даноци од личните до-
хо“ди, во контото 720 — Данок од личен доход на 
работниците износот на контото „13.501.330.000" се 
заменува со износот „17 500.000.000"; износот на гру-
пата „14.138.330.000" и во ставката се група 72, изно-
сот „14.138.330.000" се заменува со износот 
„18.137.000.000" во групата 73 — Приходи од даноци 
на промет на производи и услуги и од даноци на 
промет на недвижности и права, во контото 731 — 
Посебен републички данок на производи ,износот на 
контото „20.858.155. ООО“ се заменува со износот 
.22.300.000.000" износот на групата „46.558.155.000" 

и во ставката се група 73 износот „46.558.155.000" се 
заменува со износот „48 000.000.000"; во групата 77 
— Приходи од посебни прописи, приходи од органи 
и организации на ОПЗ, приходи по основ на инвес-
тиции во стопанството и други приходи, во контото 
— 778 — Други приходи износот на контото 
,.2.485.515.ООО4 се заменува со износот „6.000.000.000" 
износот на групата „3 390.515.000" и во ставката се 
група 77, износот „3.390.515.000" се заменува со 
„6.90.5.000.000", во ставката вкупно непосредни извор-
ни приходи износот „76 0Ѕ7.000.000" се заменува со 
износот „85.642.000 ООО“, во ставката Вкупно приходи 
(од 71 до 78) износот „95 693 000.000" се заменува со 
износот „105 248.000.000". 

,Во оддел I I Расходи (распоред н а приходите) 
група 40 — Средства за работа на органите н а упра-
вата, во контото 400 — Средства за доход н а р а б о т -
ните заед,ници, износот на контото „26.190.630.ООО“ се 
заменува со износот „27.133.630.000", износот н а гру-
пата „27,991.664.000" и во ставката се, група 40, изно-
сот „27.991.664.000" се заменува со износот 
„28.934.664.ООО“. Во групата 43 — Средствата за пот-
тикнување на развојот за интервенции во стопан-
ството и поттикнување на побрзиот разво ј на сто-
пански недоволно развиените подрачја , во контото 
431 — Компензации, регреси и надоместоци износот 
на контото „3.526.000 ООО“ се заменува со износот 
,,3.988.000.000", во контото 433 — Други потреби и 
интервенции во стопанството износот на контото 
5.998.800.000" се заменува со изно,сот „8.801.800.000", 
износот на групата „10.200 800.000" и во став-
ката се група 43, износот „10.200.800.000" се 
заменува со износот „12/806.000.000" во групата 44 — 
Пренесени средства на други ОПЗ, во контото 440 
— Придонес з а Буџетот на Федерацијата износот на 
контото „29.699. 000.000" се заменува со износот 
„33.899.000.000", износот на групата „31.461.000.000", И 
в о . с т а в к а т а се група 44 износ „31.461.000.000" се за-
менува со износот „35.661.000.000", во групата 47 — 
Издвојување н а средствата на резервите во контото 
470 — Издвојување во постојаната буџетска резерва, 
износот „160 000.000" на двете места се заменува со 

износот „660.000.000" во групата 48 — Други расхо-
ди, во контото 488 — Други расходи на ОПЗ изно-
сот на контото „550.000.ооо“ се заменува со износот 
„1.197.000.000", износот на групата „570.000.000" и во 
ставката се група 48, износот „570.000.000" се замену-
ва со износот „1.217.000.000", во ставката Вкупно 
расходи (од 12 д о 39) износот „95.693.000.000" се за-
менува со износот „105.248.000.000". 

Член 1з 
Во член з износот .,95.693.000.000" се заменува 

СО ИЗНОСОТ „105.248.000.000". 
1. Во Раздел 62 — Средства за компензации и 

регреси, позици ја 540, конто 431 — Компензации на 
цената на дневните и н ф о р м а т и в н о - п о л и т и ч к и весни-
ци и друго износот „1.658.000.000" се заменува со 
износот „2.000.000.000", позици ја 541, конто 431 -
Регреси во патниот со,обраќај износот н а контото 
„268.000.000" се заменува со износот „388.000.000", 
износот на основната намена „1.926.000.000", се за-
менува со износот „2 388.000.000" и во ставката Вкуп-
но, раздел 62 ((позиции од 540 до 541), износот 
„1.926.000.000" се заменува со износот „2.388.000.000". 

2. Во Раздел 63 — Други обврски на Републи-
ката, позици ја 542, конто 400 - Средства за спрове-
дување ,на Општествениот договор з а стекнување на 
доходот на работните заедници и за усогласување на 
личните доходи н а функционерите и на раководните 
работници износот на двете места „5.580.875.000" се 
заменува со износот „6 523.875.000" позиција 555, кон-
то 433 — Учество во изградба н а Аеродромот — 
Скопје, износот „201.800.000" се заменува со износот 
„304.800.000", п о з и ц и ј а т а 556, конто 433 — Надомес-
ток ' н а дел од каматата на кредити за определени 
намени за периодот од 1981 до 1985 година износот 
„1.300.000.000" се заменува со износот „700.000.000", 
по позицијата 556, се додава нова позиција 556-а кон-
то, 433 — За пошумување на голините во износ од 
„100.ООО.ООО“; позиција 557, конто 433 — Учество на 
Републиката во покривањето на курсните разлики 
износот „2.000.000.000" се заменува со износот 
„3.600.000.000 позиција 558, конто 433 - Регрес н а дел 
од трошоците по основ на камати на кредитите за 
намените во рамките на селективната п р о г р а м а во 
земјоделството износот „1.600 000.000" се заменува со 
износот ,„3.200.000.000" износот на основната намена 
„7.530.800.000" се заменува со изно,сот „10.333.800.ООО“ 
во ставката Вкупно, раздел 63 (п,озиции од 542 до 
571), износот на основната н а м е н а „23.757.585.000" 
се заменува со износот „27.503.585.000". 

3. Во Раздел 64 — Средства з а финансирање на 
други општествено-политички заедници, позиција 
572; конто 440 — Придонес з а Буџетот н а Федераци-
јата износот н а двете места „29.699.000.000" се за-
менува со износот „33.899.000.000" и во ставката 
Вкупно, раздел 64 (позиции о д 572 до 585) износот 
„31.461.000.000" се заменува со износот „35.661.OOO.OOO". 

4. Б'о Раздел 65 — Средствата за резервите, по-
зици ја 586, конто 470 — Издвојување во постојаната 
резерва на Републиката износот „160.000.000" н а две-
те места се заменува со износот „660.ООО.ООО“; пози-
ција 588, конто- 488 — Тековна буџетска резерва из-
носот н,а контото „550.000.000 се заменува со изно-
сот „1.197.000.000", износот на основната намена 
„570.000.000" се заменува со износот „1.217.000.000" и 
во ставката Вкупно-, раздел 65 (позиции о д 586 до 
588), износот „730.000.000" се заменува со износот 
„1.877.000.000". 

Член 4 
Овие ,измени влегуваат во сила со денот н а об ја -

вувањето во -„Службен весник на Социј,алистичка Рег 
публика Македонија“ . - 1 
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834. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уст,авот на Социјал,истичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Опш те стве но - полит и чк и о т собор, одржани на 29 де-
кември 1987 година. 

Бр. 08-3794 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Републичкиот 

буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ 
број 45/86), во член з стапката „О,50/о" се заменува 
со стапката „1,26". 

Члец 2 
Во член 27 став 2 зборовите: „31 јануари“ се 

заменуваат со зборовите: „20 февруари“. 
Во став з зборот „јануари“ се заменува со збо-

рот „февруари“. 
Член 3 

Овој з,акон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

835. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 
декември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за решавање 
на станбените потреби на работниците во Управата 
за општествени приходи во Кавадарци, донесен со 
референдум одржан на 5 март 1985 година, во вре-
мето на неговото важење не бил во согласност со 
Уставот и законот. 

Оваа одлука има правно дејство како одлука со 
која се укинува самоуправен општ акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СР,М“ и во' Управата за општествени приходи во 
Кавадарци, на начин определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У 
бр. 76/87 од 30 септември 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
правил,никот означен во точката 1 од оваа одлука. 

затоа што пред донесувањето на оспорениот акт не 
е одржана претходна расправа, и затоа што работ-
ниот стаж има доминантно влијание при распредел-
бата на станови. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорени-
от правилник се определени условите, основите и 
мерилата за доделу/вање на станови и станбени кре-
дити, како и постапката и начинот за доделување 
на станови и дека пред неговото донесување не е 
организирана претходна расправа. 

Понатаму, Судот утврди дека во член 21 од Пра-
вилникот, е извршено в,реднување на работниот стаж, 
при што за секоја година пензиски стаж се доби-
ваат по 1 бод, што значи за 40 години пензиски 
стаж можат да се добијат 40 бода, а за станбена 
состојба можат да се добијат најмногу 15 бода, со 
што работниот стаж има доминантно влијание при 
распределбата на станови. 

Во текот на по,стапката Судот утврди дека оспо-
рениот правилник престанал да важи со донесува-
ње на нов правилник на 16 октом,ври 1987 година 
но, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, Судот може да ја оценува неговата устав-
ност и законитост. 

Согласно член 462 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, за сите прашања за кои се донесуваат 
одлуки со лично изјаснување на работниците мора 
да се обезбеди претходно расправање. 

Со оглед на тоа што за оспорениот правилник 
кој се донесува со лично изјаснување не е обезбе-
дено претходно расправање, Судот утврди дека ос-
порениот правилник е во спротивност со означената 
законска одредба. 

Согласно член.42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) 
работниците во основната организација со самоуп-
равен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата 
за распределба на средствата за заедничка потрошу-
вачка, водејќи притоа сметка со утврдените основи 
и мерила да не се повредуваат правата на работни-
ците засновани на уставните и законските одредби и. 
со кои пред се, ќе се оствари уставното начело на 
заемност и солидарност во користењето на средства-
та за заедничка потрошувачка. 

Со- оглед ,на тоа што во конкретниот случај ра-
ботниот стаж а не станбената состојба има доми-
нантно влијание при распределбата на станови, Су-
дот утврди дека член 21 од Правилникот не е во 
согласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 76/87 
29 декември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

836. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР М.акедонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 26 
ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точка III алинеја 2 од Реше-
нието бр. 08-470/1 за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на комуналните услуги на Ра-
ботната организација „Водовод и канализација“ во 
Прилеп, донесена од Извршниот совет на Собрание-
то на општина Прилеп на 20 февруари 1987 година, 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Службен гласник на општина Прилеп, 
и во означената организација. 
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3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 80/87 од 20 ма ј 1987 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред 
Судот основано се постави прашањето за спротив-
н о с т на оспореното решение со член 2 и 4 од 
Законот за системот на општествена контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84) и за него-
вата согласност со член 2 и 6 од Законот за опште-
ствена контрола на цените на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85). 

4. На јавната расправа Судот утврди дека на 28 
ноември 1986 година Работничкиот совет на Основ-
ната организација на здружениот труд „Водовод и 
канализација“ во Прилеп донел Одлука за утврдува-
ње на цените на комуналните услуги бр. 0802-1381/1-2, 
во која утврдил дел од средствата што се наплату-
ваат преку цената на водата да се наменат за одр-
жување на фекална и дождовна канализација и за 
јавни сообраќајни површини. 

Оваа одлука била доставена до Извршниот совет 
за добивање согласност на цените. Извршниот совет 
на Собранието на општина Прилеп на 20 февруари 
1987 година донел Решение за давање согласност на 
Одлуката, при што во точката III од ова решение, 
се задолжува Основната организација „Водовод и ка-
нализација“ средствата што се наплатуваат преку 
цената на водата покрај намената утврдена во од-
луката на Работната организација да се употребат 
и за фон?дот за водостопанство. 

5. Според член 2 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 64/84) работниците во основните органи-
зации на здружен труд самостојно во односи на ме-
ѓусебна зависност, поврзаност и одговорност, оо ра-
ботниците во другите основни организации и во 
другите самоуправни организации и заедници ги фор-
мираат цените на своите производи и услуги според 
условите на пазарот. Согласно член 4 од овој закон 
и член 2 од Законот за општествена контрола на 
цените на производите и услуги („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/85) надлежните органи на Републи-
ката, односно општината вршат општествена кон-
трола на цените со превземање на мерки на економ-
ска политика со кои се влијае врз односите на по-
нудата и побарувачката ,на пазарот. 

Според член 6 од Републичкиот закон, Изврш-
ниот совет на Републиката односно општината кога 
се работи за производи и услуги од интерес за Ре-
публиката, односно за општината, согласно член 19 
од Сојузниот закон како мерки на непосредна кон-
трола на цените може да ги пропише, определување 
на повисоки цени односно највисоко нив-о на цени, 
начинот на формирање на цените, давање согласност 
на цените односно тарифа и друго. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај Из-
вршниот совет на Собранието на општина Прилеп 
при давање на согласност на Одлуката на цените 
утврдил нов начин на распоредување на средствата 
што се остварува преку цената на водата за која 
дал согласност, Судот оцени дека Извршниот совет 
ги пречекорил своите овластувања и утврди дека 
точка III алинеја 2 од оспореното решение е во 
спротивност односно не е во согласност со наведе-
ните законски одредби. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

У. бр. 80/87 
26 ноември 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, с. р. 

O i A a e e u д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е покрената постапка за пониш-
тување на изгубени чекови од страна на предлага-
чот Драган Јаковлевски од Скопје, ул. „Нобелова“ 
бр. 19-б, издадени од Љубљанска банка Основна 
банка — Скопје, како и за поништување на изгу-
бена тековна карта. Тековната карта е со број 
40100-620-21-840-8071-6354/56, а изгубените чекови се 
СО број 1979061, 1979062, 1979063, 1979064, 1979065, 
1979066, 1979067, 1979068, 1979069 и 1979070. 

Се моли секој оној ка ј кого се наоѓаат овие 
чекови, како и тековн,ата карта или знае нешто за 
нив истите да ли достави до судот или да го извес-
ти судот во рок ,од 60 дена од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно', погоре цитираните чекови ќе 
бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ВПП 
бр. 267/87. (2) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за долг по туж-
бата на дужителот Туниќ Предраг од Скопје, ул. 
„Петар Ацев“ бр. 25, против тужените Дамјановски 
Атанас и Ленче, двајцата од Скопје, сега со непоз-
ната адреса на живеење во Германија. Вредност на 
спорот 101.ООО динари. 

Се известуваат тужените да се јават во судот 
во рок од 60 дена и да достават своја адреса на 
живеење. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, VII I 
П. бр. 3036/87. (182) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува Алимовска Несиб е, ,со последно жи-
веалиште во е. Доленци — Битолско, која наводно 
умрела на 10. IV. 1979 година, да се јави на овој 
суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
.,Службен весник на СРМ“. Истовремено, судот го 
повикува секој друг кој нешто знае за нејзиниот 
живот да го извести судот. 

По истекот на наведениот рок, судот ќ е донесе 
одлука по предлогот за докажување на смртта. 

Од Општинскиот суд во Бит,ола, ВПП. бр. 473/87 
(186) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на 
сопственост и предавање во владение по тужбата на 
тужителите Ирфан, Луан, Букурија, Фатмира, Бу-
курија, Лулзиме и Зенепе, сите Шарку, од Де-
бар, против тужениот Аме Али Даут од Дебар, кој 
се наоѓа во странство со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Аме Али Даут да се јави 
во рок од 30 ден,а лично во судот, или да одреди 
свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одре-
ди законски застапник кој ќе го застапува по заве-
дениот спор во смисла на член 84 од ЗПП. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд в,о Дебар, П. бр. 227/87. (185) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води по-
стапка за развод на брак по тужбата на Добривоје 
Серафимов од Кочани, против тужената Барка Ре-
џепова родена Алијова, од Виница. 

Бидејќи тужената Барка Рецеп ова ^ е со непоз-
ната адреса, се повикува да се јави во судот во рок 
ед 30 дена од објавувањето на овој оглас да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи ќ е и постави при-
времен застапник. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 17/87. (187) 
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О П Ш Т И Н С К И СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Општинскиот суд во Струмица е покрената 
постапка за дел од заеднички стекнат имот, по т у ж -
бата на тужителката Коцева Цвета од Скопје, про-
тив тужениот Коцев Горѓи од с. Владевци, СО Стру-
мица, сега н а привремена р а б о т а во СР Германија . 
Вредност на спорот 280.000 динари. 

За привремен застапник на тужениот му се на-
значува Аљокова Лидија , судски приправник, на ра-
бота во Општинскиот суд во Струмица. Истата ќ е 
го застапува Коцев Ѓорѓи се додека тужениот или 
негов полномошник не, се појават пред судот, од-
носно додека Органот за старателство не ќ е го из-
вести судот дека назначил старател. 

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1345/83. 
. (183) 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надомест на штета по тужбата н а тужителот 
РО Ш И К „Јелак", ООЗТ Л е ш н и ц а од Тетово, против 
тужениот Неџбии Есат од с. Групчин, сега со непоз-
ната адреса во Италија . 

Се повикува тужениот Неџбии Есат од с. Груп-
чин, сега со непозната адреса во Итали ја , , да се 
јави во рок о д 30 дена пред овој суд, да достави 
своја адреса или, пак, постави полномошник . Во 
спротивно по истекот на овој рок, судот ќ е му одре-
ди привре,мен старател ко ј ќ е се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/87. 
(184) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот шестоаголен печат под назив: „РО 
за градски сообраќа ј „Скопје“ — Скопје, Билетара 
16" се огласува за неважен. 

Загубениот тркалезен печат под назив : „Општин-
ска геодетска управа — Кичево“ се огласува за не-
,важен. 

Загубениот четвртаст печат под назив : РО , Југо -
шпед" н. сол. о. ООУР Здружених ф и л и ј а л а — ф и -
лијала Гевгелија, Гевгелија — б р о ј 3" се огласува 
за неважен. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена к н и ш к а на име Милко Џуровски, с. Жил-
че, Тетово. (6604) 

Работна к н и ш к а на име Шемсије Сали, Тетово. 
(6609) 

Возачка дозвола бр. 8508, издадена од СВР - -
Гостивар на и м е Абдураман Исени, с. Форино, Го-
стивар. (6614) 

Тековна сметка бр. 80710-15-50 02961-9 и загубе-
ните чекови од бр. 1039045 до 1039050, издадени од 
Југо банка — Скопје на име Зорица Димовска, Скоп-
је. (6620) 

Возачка дозвола на име Васил Караманчев, ул. 
„Беласица“ бр. 20, Валандово (6396) 

Работна к н и ш к а н а име Стојанчо Алексов, Ко-
чани. , (6406) 

Работна к н и ш к а на име Џеладин Зејнулоски, 
Охрид. (6418) 

Работна к н и ш к а на име Абдула Ремзаи, Охрид. 
Работна кн,ишка н а име Драган Стаменовски, 

Тетово. (6421) 
Возачка дозвола, ; .Ц" категори ја на име Манаско 

Наутов. с. Карабинци Штип. (6426) 
Работна к н и ш к а на име Роза Телевска,, Куманово. 
Работна к н и ш к а на име Цвета Наумоска , Охрид. 
Работна к н и ш к а на име Авдиљатиф Лимани, Те-

тово. (6450) 
Воена книшка,, издадена од О Н О — Виница на 

име Атанасовски ѓ о р ѓ и Киро, с. Градец, Виница. 
Работна к н и ш к а на име Блага Башовска, Тетово. 
Воена к н и ш к а на име Роберт Падован., ул. „Стра-

ш о Пинџур" бр. 3/3, Тетово. (6480) 
Воена к н и ш к а на име Неџбедин Мемедов, Дел-

чево. (6485) 
Работна к н и ш к а на име Марјан Стојчевски, Ку-

u маново. (6493) 
Работна к н и ш к а на име Биљана Трајкоска , 

Струга. (6494) 
Работна к н и ш к а на име Х^љази Али, Тетово. 

, Работна к н и ш к а на име Манаско Килаков, Ко-
чани. (6503) 

Работна книшка , на име Георгиев Душан, Ви-
ница. (6505) 

,Тековна сметка бр. 4000-66-00050-6, издадена од 
Инвест банка — Скопје на име Зеленгора Ангелов-
ска, Скопје. (6623) 

Работна к н и ш к а на име Рамадан Аљија, Кума-
ново. (6633) 

Свидетелство за V I I I одделение, издадено од 
ЦОУ „Васил Главинов“ на и м е Бошевска Цветанка, 
ул. „Ленинова“ бр . 1/9, Титов Велес. (6637) 

Работна к н и ш к а на име Александар Бошков, Ти-
тов Велес. (6645) 

Работна к н и ш к а на име Светлана Исмаилова , 
Титов Велес. (6646) 

Потврда бр. 308491 за депонирани 70.000 дина-
ри, издадена од „Компас“ - Вршац на име Рамадан 
Азировски, Скопје (6538) 

Потврда бр. 308494 за депонирани 10.000 динари, 
издадена од „Компас“ — Вршац на име Демуш 
Мемед ФЕСКИ, Скопје. (6539) 

Свидетелство за положен завршен испит и сви-
детелство за IV година издадени од ММУЦ „Панче 
Арсовски“ — Скопје на име Гоце Стојаноски од 
Скопје. (5909) 

Работна к н и ш к а на име Џемаил Беќири, Гости-
вар. (6552) 

Работ,на к н и ш к а на име Ружа Јовановска, Ку-
маново. (6558) 

Работна к н и ш к а на име Бил јана Рафтоска , Стру-
га. (6561) 

Работна к н и ш к а на име Тодор Василев, Вини-
ца. (6572) 

Работна к н и ш к а на име Б а ј р а м Сала, Тетово. 
(6586) 

СОДРЖИНА 
Страна 

830. Резолуција за политиката на остварува-
њето н а Општествениот план на Соција-
листичка Република Македони ја за перио-
дот од 1986 до 1990 година во 1988 година 861 

831. Републички буџет за 1988 година — — 868 
832. Закон за извршување на Републичкиот бу-

џет за 1988 година — — — — - — 899 
833. Закон за изменување на Законот за извр-

шување на Републичкиот буџет за 1987 
година — — - — — — — — — ' 900 

834. И з м е н и на Републичкиот буџет за 1987 
год,ина — — — — - — — — — — 901 

835. Одлука н а Уставниот суд на Македонија , : , 
У. бр. 76/87 од 29 декември 1987 година 

836. Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 80/87 ОД 26 ноември 1987- година 902 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК - Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ - Скопје 


