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18. 
Врз основа на членот 29 од Уредбата за завр-

шната сметка на стопанските организации за 1962 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРТУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1962 ГОДИНА 

I. Објаснение кон одделни членови на Уредбата 
Член 1 

(кон членот 1 на Уредбата) 
Како стопански организации, во смисла на чле-

нот 1 од уредбата за завршната сметка на стопан-
ските организации за 1962 година (во понатамо-
шниот текст: Уредбата) се сметаат: 

1) претпријатијата и дуќаните; 
2) задругите (занаетчиски, набавно-продажни, 

земјоделски, станбени и ДРУГИ стопански задруги); 
3) деловните банки, штедилниците, заводите за 

осигурување и заедниците на осигурувањето; 
4) деловните здруженија, електростопанските 

заедници и други заедници што остваруваат вку-
пен приход и вршат расподелба на доходот на на-
чинот пропишан за стопанските организации; 

5) погоните и деловните единици со самостојна 
пресметка; 

6) претпријатијата и погоните во пробно про-
изводство; 

7) работничките ресторани и мензи; 
8) сервисите на станбени заедници од членот 

24 став 1 на Општиот закон за станбените заедни-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59); 

9) организациите на ученици и студенти што 
вршат стопанска дејност или дејности слични на 
стопанската; 

До) здравствените установи и други самостојни 
установи и организации кои според принципите на 
стопанското работење редовно и трајно остваруваат 
доход. 

( Член 2 
(кон членот 2 на Уредбата) 

Со завршната сметка на стопанската организа-
ција за 1962 година (во понатамошниот текст: за-
вршната сметка) конечно се утврдува вкупниот 
приход и доход и се расподелува доходот според 
прописите што важат за 1962 година. 

Службата на општественото книговодство или 
органот од членот 14 став 2 на Уредбата надлежен 
за донесување решение за завршната сметка ќе ја 
цени реалноста на одлуките донесени од страна на 
работничкиот совет односно од надлежниот орган 
на управувањето на стопанската организација, а 
особено на одлуките за исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарување, за кусоците 
и нивното отпишување, за другите вонредни тро-
шоци и нивното отпишување, како и за други од-

луки донесени во врска со извршениот попис (ин-
вентура). 

Член 3 
(кон членот 3 на Уредбата) 

Со завршната сметка се искажува состојбата 
на средствата што ги управува стопанската орга-
низација и состојбата на изворите на тие средства 
на 31 декември 1962 година. 

Пописот (инвентурата) на средствата и на нив-
ните извори се врши според одредбите од̂  Упатство-
то за спроведување на пописот (инвентарисањето) 
кај стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61). 
/Елаборатот за пописот (инвентурата) е соста-

вен дел од завршната сметка. 
Елаборат за пописот (инвентурата) се должни 

да поднесат и стопанските организации кои, во 
смисла на членот 48 од Уредбата за книговодство-
то на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/55) и точката V став 3 од Упатството 
за спроведување на пописот (инвентарисањето) кај 
стопанските организации, имаат организирана слу-
жба за континуиран попис (инвентура). 

Член 4 
(кон членот 4 на Уредбата) 

Стопанската организација ја составува завр-
шната сметка според пропишаните обрасци. 

Годишниот извештај за работењето стопанска-
та организација го составува според чл. 40 до 42 од 
овој правилник. 

Записникот за разгледувањето на завршната 
сметка на седниците на управниот одбор и работ-
ничкиот совет односно надлежниот орган на упра-
вувањето на стопанската организација, се составу-
ва според чл. 43 до 46 од овој правилник. Според 
тие одредби се составуваат и одлуките што се до-
несуваат на тие седници, како и одлуката за одо-
брување на завршната сметка. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите дело-
ви наведени во членот 4 на Уредбата или не содржи 
некој од прилозите или елаборат за пописот (ин-
вентурата) од членот 3 став 3 на овој правилник, 
таа ќе се смета дека е непотполна. 

Непотполната завршна сметка на стопанската 
организација, макар и во пропишаниот рок подне-
сена, ќе се смета како да не е поднесена. 

Член 5 
(кон членот 5 на Уредбата) 

Стопанската организација И ја поднесува завр-
шната сметка на филијалата на Народната банка 
како основна организациона единица на Службата 
на општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) на чие подрачје е седиштето на 
стопанската организација. 

Како седиште на стопанската организација се 
подразбира местото што како такво е запишано во 
регистарот на стопанските организации. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, стопанските организации што произведуваат 
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за определени потреби на Југословенската народна 
армија му ја поднесуваат завршната сметка на Др-
жавниот секретаријат за работите на народната од-
брана (во понатамошниот текст: Органот). 

Погонската односно деловната единица што са-
мостојно го утврдува вкупниот приход и го распо-
делува доходот е должна, преку Службата ка ј која 
има жиро-сметка да ш ја достави својата завршна 
сметка на онаа Служба кај која има жиро-сметка 
стопанската организација во чиј состав е таа еди-
ница, без оглед на тоа дали е во таа завршна смет-
ка искажана загуба или не. 

Ако во завршната сметка на ниедна погонска 
односно деловна единица од ставот 4 на овој член 
не е искажана загуба, Службата кај која има жиро-
сметка стопанската организација во ЧИЈ состав се 
тие единици ставува на сите завршни сметки 
клаузула: „Нема загуба" и потоа завршните смет-
ки на погонските и деловните единици и ги доста-
вува на Службата кај која тие имаат жиро-
сметка. 4 

Ако е во завршната сметка на која и да е по-
гонска односно деловна единица од ставот 4 на овој 
член искажана загуба, треба во смисла на чл. 30 и 31 
од Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61 
и 12/62) претходно да се изврши покривана на за-
губата, а потоа Службата кај која стопанската ор-
ганизација има жиро-сметка ставува на сите завр-
шни сметки клаузула: „Пресметувањето извршено 
за стопанската организација како целива", па за-
вршните сметки на погонските и деловните едини-
ци и ги доставува на Службата ка ј која тие имаат 
жиро-сметка. 

Службата кај која стопанската организација 
има жиро-сметка е должна во рок од 5 дена од де-
нот на приемот на завршната сметка на стопанската 
организација или нејзините погонски односно де-
ловни единици да и ги врати завршните сметки на 
погонските односно деловните единици со напиша-
ната соодветна клаузула на Службата кај која тие 
погонски односно деловни единици имаат жиро-
сметка. 

Член 6 
(кон членот 8 на Уредбата) 

Потврдата за поднесената завршна сметка мора 
да содржи ден на приемот на завршната сметка, 
без оглед на тоа кога е издадена. 

Рокот од членот 8 став 3 на Уредбата кој може 
да изнесува најмногу 8 дена, почнува да тече од де-
нот кога е "стопанската организација повикана да 
ги поднесе дополнително деловите на завршната 
сметка што порано не биле поднесени. 

Член 7 
(но« членот 10 на Уредбата) 

Мерките од членот 10 на Уредбата ќе се при-
менуваат и на погонските и деловните единици. 

Овие мерки се применуваат во поглед исплата-
та на личниот доход, кога ќе се поднесе барање за 
исплата по истекот на рокот за поднесување на за-
вршната сметка, без оглед на тоа дали таа исплата 
се однесува на личните доходи за изминатите или 
за наредните месеци. 

Како ден на поднесување на завршната сметка 
до надлежната Служба односно Органот, се смета 
денот означен на потврдата каја се издава според 
членот 8 од Уредбата. 

Член 8 
(кон членот 11 на Уредбата) 

Предлогот за присилна управа од членот И на 
Уредбата може да се поднесе дури по истекот на 
рокот определен во тој член. 

Решение за определување присилна управа до-
несува органот надлежен според членот 25 став 2 

од Уредбата за престанок на претпријатијата и ду-
ќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 49Ш, 
55/61 и 52/62). 

АКО донесеното решение за присилна управа 
над стопанска организација станало правосилно, 
истото нема да се укинува по дополнителното под-
несување на завршната сметка, се до донесувањето 
на решение за завршната сметка. 

Член 9 

(кон членот 13 на Уредбата) 

Како користење на средствата според важечки-
те прописи се подразбира користењето на средства 
за целите за кои се тие распоредени според одо-
брената завршна сметка и под условите под кои 
инаку во текуштата година се користат средствата 
остварени во изминатата година. 

Член 1Q 
(кон членот 18 на Уредбата) 

При поднесувањето на завршната сметка до 
надлежната Служба односно Органот, стопанската 
организација и поднесува на Службата кај која 
има жиро-сметка налози за уплата на разликите 
помеѓу обврските спрема буџетите и фондовите и 
уплатените аконтации на тие обврски искажани во 
завршната сметка. 

Ако стопанската организација не поднесе нало-
зи за уплата на приходите на буџетите и фондови-
те според ставот I од овој члеи, Службата ќе извр-
ши наплата на тие пригода според одредеше од 
Законот за општественото книгводство, а врз 
основа на расположивата евиденција, за уплатени-
те аконтации и податоците искажани век завршната 
сметка на стопанската организација. 

Член 11 
(кон членот 19 на Уредбата) 

Во рок од 10 дена од денот на приемот на ре-
шението' за завршната сметка,, стопанската органи-
зација е должна да и поднесе на Службата кај 
која има жиро-сметка налози за уплата на разли-
ките на своите обврски спрема^ општествената за-
едница и спрема своите фондови помеѓу износите 
утврдени со решението за завршната сметка и из-
носите што по обврските за 1962 година се уплате-
ни до денот на приемот на решението. 

Ако стопанската организација не поднесе нало-
зи според ставот 1 на овој член,. Службата ќе по-
стапи според членот 10 став 2 од овој правилник. 

Член 12 
(кон членот 20 на Уредбата) 

Службата на општественото книговодство Соста-
вува збирни податоци по обрасците бр. 8 и 14 од 
членот 15 на овој правилник. 

Обрасците бр. 8 и 14 стопанската организација 
ги пополнува и ги поднесува посебно за секоја по-
гонска односно деловна единица со самостојна пре-
сметка, а посебно за стопанската организација без 
погонските односно деловните единици. 

Збирните податоци од ставот 1 на овој член за 
сите стопански организации од подрачјето на една 

политичкотериторијална единица Службата на оп-
штвеното книговодство му ги доставува на органот 
мт, управата надлежен за работите на финансиите 
на таа политичкотериторијална единица. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна во смисла на членот 20 од Средбата да изврши 
обработка на примените збирни податоци од образе-
цот бр. 14 и обработените податоци по стопански 
гранки и области до 1 јуни 1963 година да им ги 
достави на органите од ставот 3 на овој член. 

Збирните податоци од завршните сметки на 
задружните стопански организации за 1962 година 
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Службата на општественото книговодство ќе им ги 
достави на органите од ставот 3 на овој член во рок 
од 30 дена од истекот на рокот од тој став. 

Член 13 
(кон членот 21 на Уредбата) 

Стопанската организација е должна да му под-
несе на органот на управата на општинскиот наре-
ден одбор надлежен за работите на финансиите на 
чие подрачје е седиштето на стопанската организа-
ција еден примерок на пополнет образец бр. 14, и тоа 
во рокот во кој е должна да ја поднесе завршната 
сметка за 1962 година. 

Органот на управата од ставот 1 на овој член 
ќе состави анализа на работењето на стопанските 
организации од тоа подрачје, што му ја поднесува 
на општинскиот народен одбор заради разгледување 
во смисла на членот 21 став 1 од Уредбата. 

Откако општинскиот народен одбор ќе ја раз-
гледа збирната анализа за подрачјето на општината 
ќе му ја достави истата на органот на управата на 
ОКОЛИСКИОТ народен одбор надлежен за работите на 
финансиите. 

Член 14 
(кон членот 22 на Уредбата) 

Кота ќе ги прими збирните анализи на општин-
ските народни одбори од своето подрачје околискиот 
народен одбор ќе постапи според членот. 22 на Уред-
бата. 

П. Обрасци за завршни сметки 
Член 15 

За составување на завршната сметка стопан-
ската организација ги употребува следните обрасци: 

1) образец бр. 1 — Биланс на 31 декември 1962 
година; 

2) Образец бр. 2 — Заклучен лист на 31 декември 
1962 година; 

3) образец бр. 3 — Рекапитулација на пописот 
на материјалните вредности на 31 декември 1962 
година; 

4) образец бр. 4 — Збирна пресметка на произ-
водството и реализацијата за 1962 година; 

5) образец бр. 5 — Извештај за данокот на про-
мет и царината за 1962 година; 

6) образец бр. 6 — Преглед на обврските спрема 
буџетите и фондовите со состојбата на 31 декември 
1962 година; 

7) образец бр. 7 - Извештај за обврските на 
претпријатието спрема буџетите и фондовите за 
посебните деловни единици на 31 декември 1962 
година; 

В) обравец бр. 8 — Состојба на кредитите на 31 
декември 1962 година; 

9) образец бр. 9 — Вкупен приход, доход и за-
губа за 1962 година — по дејностите на задругата; 

10) образец бр. 10 — Состојба и движења на 
основните средства и на средствата на, заедничката 
потрошувачка на претпријатието од областа на соо-
браќајот и врските; 

11) образец бр. 11 — Биланс на 31 декември 1962 
година; 

12) образец бр. 12 — Претходни пресметки и 
податоци за составување на завршната сметка за 
1962 година; 

13) образец бр. 13 - Утврдување на ^подмире-
ните лични доходи за 1962 година; 

14) образец бр. 14 — Утврдување на вкупниот 
приход и расподелба на доходот за 1962 година; 

15) образец бр. 15 — Решение за завршната 
сметка за 1962 година на стопанската организација. 

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член 
објавени се во Додатокот на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63 и се составен дел од овој правил-
ник, а можат да се печатат според посебни прописи. 

Член 16 
Стопанската организација ги пополнува обрас-

ците наведени во членот 15 од овој правилник,' 
внесувајќи ги во нив сите податоци освен оние за 
кои е определено да ги внесува органот што го доне-
сува решението за завршната сметка. 

Ако стопанската организација има во свој состав 
посебни деловни и погонски единици за кои се врши 
самостојно пресметување на доходот, таа е должна 
да го утврди вкупниот приход на стопанската орга-
низација како целина и да ги пополни обрасците 
бр. 8 и 14 за стопанската Организација како целина, 
и обрасците бр. 8 и 14 одвоено за секоја од погон-
ските и деловните единици со самостојна пресметка, 
а одвоено за стопанските организации без тие еди-
ници. 

Член 17 
Погонските односно деловните единици со само-

стојна пресметка ги пополнуваат обрасците бр. 1, 2, 
3, 4, 6, 8, 9, 12, 14 и 15. 

Член 18 
Земјоделските задруги ги пополнуваат сите 

обрасци од членот 15 на овој цравилник, освен обра-
зецот бр. 4. 

Член 19 
Стопанските организации и ги поднесуваат на 

надлежната Служба односно Органот пополнетите 
обрасци бр. 8 и 14 во три примерка, а другите попол-
нети обрасци во два примерка. 

Образецот бр. 15 стопанските организации го 
доставуваат непополнет во ТЈШ примерка. 

1П. Дејствија што ќ претходат на изработката на 
завршната сметка 

Член 20 
Пред пополнувањето на образецот бр. 2 стопан-

ската организација е должна во своите деловни 
книги да ја усогласи аналитичката евиденција "(ана-
литичките конта) со синтетичката евиденција (син-
тетичките конта). 

Разни помошни книговодства, како: книговод-
ството на основните средства, книговодството на 
средствата на заедничката потрошувачка, книговод-
ството на материјалите и други материјални вред-
ности и сл., мораат да се усогла-сат со состојбата на 
соодветните Синтетички конта односно со контата 
на главната книга. 

Како усогласување на помошните книговодства 
од ст. 1 и 2 на овој член се подразбира сметковнотО 
усогласување на состојбата и прометот на основните 
(синтетичките) конта и аналитичките конта која се 
засновува врз соодветната исправна документација 

Сите разлики помеѓу фактичната состојба утвр-
дена со пописот (инвентурата) и книговодствената 
состојба, искажани во елаборатот за извршениот 
попис, по кои работничкиот совет односно органот 
на управувањето на стопанската организација доне-
сол соодветни одлуки односно решенија за нивната 
ликвидација, мораат книговодствен« да се спроведат 
во аналитичката и синтетичката евиденција, како 
предзаклучни книжења. За книжење на овие раз-
лики стопанската организација е должна да состави 
соодветни налози за книжење и кон секој таков 
налог да ја приклучи соодветната документација. 

Стопанските организации се должни пописот 
(инвентурата) на сите форми на средствата и извори 
на тие средства да го извршат според состојбата на 
31 декември 1962 година, онака како што е определено 
тоа со упатството за спроведување на пописот (ин-
вентарис^њето) кај стопанските организации, и пред' 
вршењето на прекнижувањето на резултатите од 
извршената Ревалоризација на основните средства 
и на средствата на заедничката потрошувачка. 

Налозите со соодветната документација по кои е 
извршено книжење на сите утврдени разлики од 
ставот 4 на овој член, мораат да ги содржат вред-
ностите Укажани пред вршењето на книжењето на 
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резултатите од Ревалоризацијата. Оваа документа-
ција, која мора да биде чувана во посебни фасци-
кли, ќе и се стави на увид на комисијата односно 
на лицето определено за преглед на завршната 
сметка. 

Стопанската организација е должна и другите 
налози, со соодветната документација, по кои е во 
предзаклучните книжења извршено сметковно и 
друго усогласување на средствата и нивните извори, 
чувани во посебни фасцикли, да и ги стави на увид 
на комисијата односно на лицето определено за пре-
глед на завршната сметка. И овие книжења мораат, 
да се извршат пред книжењето на резултатите од 
ревалОризациј ата. 

Член 21 
При пред заклучните книжења на покритие ата 

на исплатените лични доходи (пренос од групата 
конта 25 во корист на синтетичкото Конто 159 — 
Покритие на личните доходи), производствената 
стопанска организација што има залихи на недо-
вршени производи, полупроизводи од сопствено про-
изводство и готови производи, го искажува на син-
тетичкото конто 158 — Лични доходи во пренесени 
залихи, износот на личните доходи во тие залихи 
и во фактурираната а ненаплатена реализација. Овој 
износ треба да му биде рамен на побаруваниот 
износ на синтетичкото конто 268 — Пресметани лич-
ни доходи во залихи од изминатата година во фак-
турираната а ненаплатена реализација. 

Член 22 
Во предзаклучните книжења стопанската орга-

низација е должна да изврши салдирање (затворање) 
на аналитичките конта во рамките на синтетичките 
конта од групата конта 14, 15 и 25. Синтетичкото 
Конто 140 — Аконтации на личните доходи од редо-
вен (постојан) работен однос, ќе ги покаже како 
салдо на 31 декември 1962 година само пресметаните 
а неисплатени лични примања по конечните исплат-
ни листи за декември 1962 година. 

Член 23 
Во контата на активните и пасивните временски 

разграничувања стопанската организација е должна: 
1) да изврши пренос на салдата од контата со 

помало салдо врз соодветните паралелни конта со 
поголемо салдо; 

2) да изврши издвојување на салдата на контата 
што претставуваат фактичко разграничување со на-
редната година. Овие салда Мораат да се искажат 
во сразмерата и големината што му одговараат на 
фактичкото разграничување помеѓу 1962 и наред-
ната година. За овие салда треба да се состават по-
себни спецификации со назначување од кој основ 
произлегуваат салдата; 

3) да ги израмни останатите конта на времен-
ските разграничувања кои по извршеното пренесу-
вање на салдата на паралелните конта покажуваат 
и понатаму салда, и тоа по пат на вонредни тро-
шоци односни други приходи;. 

4) да ги внесе на активните временски разгра-
ничувања, покрај издатоците што се временски раз-
граничуваат, и сите курсни разлики за колку се 
исправуваат износите на странските средства за пла-
ќање искажани на контата: 

1082 — Динарски средства за купување девизи, 
111 — Чекови, 
112 — Валути, 
113 — Девизи, 
119 — Отворени акредитиви во странска валута, 
121 — Купувачи во странство, 
130 — Аконтации по службена работа, 
137 — Други разни побарувања, 

105 — Погонски и деловни единици во стран-
ство, 

221 — Добавувачи во странство. 
Странските средства за плаќање се искажуваат 

на овие конта според званичниот курс. 
Девизите остварени со дејноста на стопанската 

Организација и девизите отстапени од страна на 

други стопански организации заради увоз или пла-
ќање услуги за сметка на тие стопански организа-
ции, се пресметуваат според единствениот пресмет-
ковен курс, со тоа што разликата помеѓу износот 
според овој курс и износот според званичниот курс 
се искажува на синтетичкото конто 190 — Курсни 
разлики; 

5) да ги искаже во билансот обрвските во стран-
ски средства за плаќање, според званичниот курс, 
на контата: 

121 — Купувачи во странство, 
221 — Добавувачи во странство, 
279 — Други разни обврски. 
Разликите помеѓу единствениот пресметковен 

курс и званичниот курс се искажуваат на синтетич-
кото конто 290 — Пресметани курсни разлики. 

Член 24 
Побарувањата и обврските мораат да се искажат 

во износите што ги утврдува посебната комисија за 
попис (инвентура). 

IV. Пополнување на обрасците 
Член 25 

На образецот бр. 1 стопанската организација 
составува биланс по изработката на заклучниот лист 
според одредбите од овој правилник и Правилникот 
за единствениот контен план на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61 и 2/63). 
Н? овој образец се искажува состојбата на 31 декем-
ври 1962 година, одобрена од работничко^ Совет од-
носно органот на управувањето на стопанската 
организација. 

Неискористените позиции остануваат во билан-
сот непополнети, а отворање нови позиции не е 
дозволено. 

Позициите во билансот треба да се искажат на 
следниот начин: 

1) сите форми на средства и изворите на тие 
средства треба да се искажат врз основа на состој-
бата на односните конта во заклучниот лист; 

2) во колоната 4 се внесува состојбата на 31 де-
кември 1961 година, а во колоната 5 — состојбата на 
31 декември 1962 година; 

3) обртните средства содржани во класата 3, 5 и 
6 (под ред. бр. 33, 34 и 35) треба да се искажат спо-
ред принципот на искажувањето на салдата, т. е. 
според принципот на пребивање на состојбите по 
синтетичките конта односно по групите на контата 
со различни салда според заклучниот лист. 

Податоците за 1961 година се внесуваат врз осно-
ва на решението за завршната сметка за 1961 година, 
а ако некои позиции на билансот не се изменети со 
тоа решение, тие позиции се внесуваат од пополне-
тиот образец бр. 1 за 1961 година. 

Стопанските организации што своите обврски 
спрема општествената заедница ги извршуваат во 
паушален износ, ги внесуваат податоците за изми-
натата година само ако во таа година го воделе 
книговодството според начелата на единствениот 
контен план за стопанските организации. Ако во из-
минатата година го воделе книговодството според 
начелата на едностав-ното (простото) книговодство, 
таквите стопански организации не ги пополнуваат 
и не ги внесуваат податоците за изминатата година. 

Стопанската организација мора да ги приложи 
следните спецификации: 

1) спецификација на состојбата и на користе-
њето на средствата на заедничката потрошувачка во 
текот на 1962 година; 

2) спецификација на контата од групата 10 -
Средства кај банката; 

3) спецификација на контата од групата 11 -
Благајна, чекови, валути и девизи; 

4) спецификација на контата од групата 12 -1 
Купувачи; 

5) спецификација на контата од групата 13 -
Други побарувања; 

6) спецификација на контата од групата 14 
Исплатени лични дохо-ди; 
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7) спецификација на контата од групата 15 -
Лични доходи на работниците; 

8) спецификација на контата од групата 16 -
Односи со посебните погонски, деловни и други 
единици; 

9) спецификација на контата од групата 17 — 
Разни средства; 

10) спецификација на контата од групата 18 -« 
Кредитни односи; 

11) спецификација на контата од групата 19 -» 
Активни временски разграничувања; 

12) спецификација на контата од групата 21 -
Штедни влогови; 

13) спецификација на контата од групата 22 -
Добавувачи; 

14) спецификација на контата од групата 23 — 
Обврски од. вкупниот приход, личните доходи и 
средствата -за лични доходи; 

15) спецификација на контата од групата 24 — 
Обврски од доходот и средствата за фондовите; 

16) спецификација на контата од групата 27 -
Други обврски; 

17) спецификација на контата од групата 29 -« 
Пасивни временски разграничувања; 

18) спецификација на контата Од групата 70 — 
Трошоци на работењето и лични доходи во реали-
зираните производи и услуги; 

19) спецификација на контата од групата 73 -» 
Вонредни трошоци; 

20) спецификација на контата од групата 75 — 
Реализација на готовите производи и услугите; 

21) спецификација на контата од групата 78 -
Други приходи. 

Во спецификациите на контата од групата 12 и 
ве спецификацијата за контото 137 — Други разни 
побарувања, што се однесуваат нр. продажбата за 
Која е примен регрес, во спецификацијата на 
контата: 

160 — Самостојни погони, 
161 — Продавници, 
162 — Складови и консигнациони лагери, 
181 — Кредити во стоки, 
185 — Потрошувачки кредити, 
187 — Сомнителни и спорни побарувања, 

треба во посебна колона да се искажат побарува-
њата кои се затечени на 31 декември 1961 година, 
а кои не се наплатени до 31 декември 1962 година. 

Образецот бр. 1 се пополнува според контата оз-
начени на самиот образец. 

Член 26 
Кога стопанската организација ќе ги спроведе во 

деловните книги предзаклучните и заклучните кни-
жења, го пополнува образецот бр. 2. Во овој обра-
зец стопанската организација ја внесува состојбата 
по сите пропишани конта, и тоа по оној ред како 
што е означено во образецот. 

Во колоните 3 и 4 се внесува почетната состојба 
на 1 јануари 1962 година, искажана во книговод-
ството на стопанската организација на соодветните 
синтетички конта. 

Во колоните 5 и 6 се внесува прометот во 1962 
година, заедно со почетната состојба од колоните 3 
и 4, а вб колоните 7 и 8 се внесуваат позициите на 
активата и пасивата. 

Збирот на колоните 5 и 6 од овој образец треба 
да му буде еднаков на збирот од дневникот, а зби-
рот на колоните 7 и 8 — на збирот на соодветните 
колони од збирната главна книга. 

Член 27 
Образецот бр. 3 се пополнува според контата и 

рубриките означени во образецот. 
Основните средства се искажуваат во овој обра-

зец според набавната вредност, пред извршената 
ревал оризаци ј а. 

Според набавната вредност се искажуваат и ку-
соците и вишоците. Ако во рамките на едно синте-
тичко конто се утврди истовремено постоење на ви-
шоци и кусоци кај одделни видови средства, так-
вите вишоци и кусоци се внесуваат во колоните 6 и 7 

во полни, а не во износи добиени со пребивање. Зби-
рот на износите од колоните 8, 9 и 10 мора да му 
биде еднаков на збирот на износите од колоната в, 
односно збирот на износите од колоните 11, 12 и 13 
мора да му биде еднаков на збирот на износите од 
кслоната 7. 

Ако е утврдена лична одговорност за кусок во 
предмети што сочинуваат основни средства, одго-
ворното лице се задолжува со нивната сегашна 
вредност без ефектите од Ревалоризацијата, а раз-
ликата помеѓу набавната и сегашната вредност се 
искажува во колоната „Друго". 

Член 28 
Образецот бр. 4 се пополнува на следниот 

начин: 
1) сите податоци под ред. бр. 1 до 27 во коло-

ните 4 до 14 се пополнуваат врз основа на книго-
водствените податоци, така што овој пополнет 
образец да претставува рекапитулација на книго-
водствените податоци на производството и реали-
зацијата; 

2) во колоната 4 се искажува почетната состој-
ба (залихите) на недовршеното производство и на 
полупроизводите од сопствено производство, т. е. 
состојбата искажана во книговодството на стопан-
ската организација на 31 декември 1061 година на 
контата од групата 52 — Производство во тек, и на 
контата од групата 58 — Полупроизводи од сопстве-
но производство. Залихите на недовршено произ-
водство и на полупроизводи од сопствено производ-
ство се искажуваат расчленети според елементите на 
трошоците од ред. бр. 1 до 8. Овие податоци се со-
држани во колоната 7 од ред. бр. 1 до 7 на образе-
цот бр. 5 кон завршната сметка за 1961 година. 

За 1962 година треба да се искаже под ред бр. 
10 во колоната 4 износот искажан под ред. бр. 9 на 
колоната 7 од образецот бр. 5 за 1961 година, наго-
лемен одно-сно намален за разликата на вишоците 
и кусоците (ред. бр. 12 и 13 од колоната 7), со тоа 
што за таа разлика треба да се наголеми односно 
да се намали износот под ред. бр. 1 во колоната 4. 
Износот подарел, бр. 10 од колоната 4 на овој обра-
зец мора да биде усогласен со збирот на износите 
од контата на групите 52 и 56 во колоната 3 на овој 
образец; 

3) во колоната 5 се искажуваат трошоците на 
работењето и укалкулираните лични доходи наста-
нати во 1962 година, што се прокнижени на товар 
на соодветните конта од класата 4. Збирот на из-
носите од оваа колона под ред. бр. 10 треба да му 
е рамен на збирот на износите на поб^рителната 
страна од контото 490 — Распоред на трошоците 
на работењето и на укалкулираните лични доходи. 

Ако стопанската организација на контото 580 
— Полупроизводи од сопствено производство, ги 
искажува полупроизводите од сопствено производ-
ство по планските цани, за износот на отстапува-
њето од планираните цени на полупроизводите од 
сопствено производство (контото 591) ќе го испра-
ви износот на распоредот на трошоците на работе-
њето и на укалкулираните лични доходи што од 
контото 490 се пренесуваат на ред. бр. 10 во коло-
ната 5. Заради сметковно усогласување, за истиот 
износ треба да се исправи и износот на трошоците 
на материјалите под'ред. бр. 1 во колоната 5 и из-
носот на исправките на вредноста под ред. бр. 11; 

4) во колоната 6 се запишува збирот на пода-
тоците од колоните 4 и 5. Ако е под ред. бр. 9 во 
колоната 5 искажана вредноста на сопствените 
производи и услуги (конта од групата 48), што по 
пат на овие конта повторно е внесена во процесот 
на производството, износот искажан во колената 5 
под ред. бр. 9 се искажува во колоната 6 под ред. 
бр. 1, така што износот на ред. бр. 1 од колоната 6 
да треба да се состои од збирот на износите од ред, 
бр. 1 на колоната 4, ред. бр. 1 на колоната 5 и ред, 
бр. 9 од колоната 5. Спрема тоа, сопствените произ-
води и услуги искажани во книговодството на кон-
тата од групата 48, во образецот бр. 4 ќе се пока-
жат само под ред. бр. 9 во колоната 5. 
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Од колоните 6 до 13 сопствените производи и 
услуги ќе се искажат под ред. бр. 1 како матери-
јали, бидејќи тие како материјали се внесени и во 
понатамошниот процес на производството; 

5) во колоната 7 се искажува вредноста на за-
лихите на недовршено производство и на полупро-
изводи од сопствено производство утврдена според 
книговодствената состојба на 31 декември 1962 го-
дина. Износот под ред. бр. 10 на оваа колона мора 
да му биде рамен на збирот на салдата на контата 
од групите 52 и 58 на крајот на годината, пред, 
книжењето на кусоците и вишоците. Ако стопан-
ската организација на контото 580 — Полупроиз-
води од сопствено производство, ги искажува по-
лупроизводите од сопствено производство по план-
ските цени со соодветниот дел на отстапување од 
планираните цени на полупроизводите од сопстве-
но производство (591) треба да се постапи на начи-
нот изложен во одредбата под 3 во овој член; 

6) во колоната 8 се искажува разликата поме-
ѓу износите од колоните 6 и 7. Оваа разлика прет-
ставува вредност на завршеното производство во 
1962 година. 

Ако стопанската организација на контото 580 
— Полупроизводи од сопствено производство, ги 
искажува полупроизводите од сопствено производ-
ство по планските цени, со соодветната исправка 
на отстапувањата од планираните цени на полу-
производите од сопствено производство треба да се 
постапи на начинот изложен во одредбата под 3 
во овој член; 

7) во колоната 9 се искажува почетната состој-
ба (залихите) на готовите производи, т. е. состој-
бата искажана во книговодството на стопанската 
организација на 31 декември 1961 година на синте-
тичкото конто 600 — Залихи на готови производи. 
Овие податоци се содржани во колоната 11 на 
образецот бр. 5 кон завршната сметка за 1961 годи-
на. Ако кај овие залихи биле утврдени вишоци и 
кусоци на 31 декември 1961 година, треба да се по-
стапи на начинот изложен во одредбата под 2 во 
овој член; 

8) во колоната 10 се искажува збирот на изно-
сите искажани во колоните 8 и 9; 

9) во колоната 11 се искажува вредноста на за-
лихите на готови производи утврдена на 31 декем-
ври 1962 година. Таа вредност претставува салдо 
на синтетичкото конто 600 — Залихи на готови 
производи, на 31 декември 1962 година — пред кни-
жењето на вишоците и кусоците; 

10) во колоната 12 се искажува разликата по-
меѓу износите од колоните 10 и 11. Оваа разлика 
претставува вредност на готовите производи и 
услугите продадени или користени во" текот на 1962 
година за сопствени цели, т. е вредност на вкупна-
та реализација во 1962 година (интерна реали-
зација); 

11) во колоната 13 под ред. бр. 1 се искажува 
вредноста на интерната реализација, т. е. вредно-
ста на готовите производи што по пат на контата 
од групата 48 се внесени во процесот на производ-
ството како материјали. Во оваа колона не се врши 
расчленување според елементите на трошоците; 

12) во колоната 14 се искажува разликата по-
меѓу износите од колоните 12 и 13, која претставу-
ва екстерна реализација; 

13) под ред. бр. 10 во сите колони на овој обра-
зец (освен колоната 13) се искажува збирот на 
одделни трошоци внесени под ред. бр. 1 до 9; 

14) под ред. бр. 11 во сите колони се искажува 
исправката на вредноста од контата 409, 489 и 199 
и групите на контата 59 и 64, земајќи ги предвид 
и објасненијата дадени во овој член во одредбите 
под 3, 5 и 6. Бидејќи исправките на вредноста мо-
жат да бидат позитивни или негативни, што зависи 
од тоа дали планските цени на материјалите одно-
сно планираните цени на полупроизводите од соп-
ствено производство и на готовите производи биле 
поголеми или помали од фактичните цени односно 
трошоци, пред внесените износи под овој реден број 

х треба да се стави знакот: „ + " (плус) или: " (ми-
нус), за да се утврди со собирање или одземање 
на овие износи од износите под ред. бр. 10 износот 
на фактичните трошоци кој се искажува под ред. 
бр. 12; 

15) под ред. бр. 12 сите трошоци се искажуваат 
во височина на фактичните трошоци. При тоа под 
овој реден број мора да се постигне сметковна усо-
гласеност од колоните 4 до 16; 

16) под ред. бр. 13 се запишуваат вишоците, а 
под ред. бр. 14 кусоците утврдени при инвентура-
та на залихите на недовршено производство, полу-
производи од сопствено производство и на готови 
производи на 31 декември 1962 година. Под ред. бр. 
13 и 14 запишувањето се врши само во колоните 7 
и 11, додека во колоните 14 до 16 под тој реден 
број не се запишува ништо; 

17) под ред. бр. 15 во колоните 7 и 11 запиша-
ните износи треба да им бидат еднакви на збиро-
вите на салдата на контата од групите 52 и 58 од-
носно на контото 600, кога ќе се изврши исправка 
на истите за збирот на салдата од контата на гру-
пата 59 односно 64, а во колоната 14 под ред. бр. 
15 се повторува износот запишан под ред. бр. 12; 

18) под ред. бр. 16 до 27 запишувањето се врши 
само во колоните 14 до 16 со внесување на соодвет-
ните податоци; 

19) збирот на личните доходи под ред. бр. 7 во 
колоните 7, 11 и 15 од овој образец треба да му 
биде рамен на износот на личните доходи на кон-
тото 158 односно 268 на 31 декември 1962 година, со 
оглед на тоа дека износот на личните доходи во за-
лихите што се пренесуваат во наредната година се 
утврдува со попис; 

20) износот на личните доходи под ред. бр. 7 
во колоната 16 односно 14 треба да му биде ремен 
на износот на реализираните лични доходи прене-
сен во текот на 1862 година од контото 269 во ко-
рист на контото 830. Ако помеѓу износот на лич-
ните доходи искажан во пресметковните калкула-
ции за реализираните производи и износот проне-
сен од контото 269 во корист на контото 830 односно 
покажан под ред. бр. 7 Е о колоната 16 на образе-
цот бр. 4 се покаже разлика, таа претставува износ 
на личните доходи содржани во утврдените вишо-
ци и кусоци при пописот на залихите на недовр-
шено производство, полупроизводи и готови произ-
води од сопствено производство што се книжени 
преку другите приходи и вонредните трошоци; 

21) во колоната 15 се искажува вредноста на 
ненаплатената реализација на 31 декември 1862 го-
дрша според елементите од ред. бр. 1 до 27 на овој 
образец. 

Утвпдувањето на износот на ненаплатената ре-
ализација се врши врз основа на податоците од 
контата на групата 12 — Купувачи, контата на гру-
пата 16 — Односи со посебните погонски и деловни 
и други единици, контата на групата 18 — Кредит-
ни односи, како и контото 137 — Други разни по-
барувања, што се однесуваат на продажбата за 
која е примен регрес. 

Покрај износот на контото 121 — Купувачи во 
странство, искажан според званичниот курс, се зе-
маат предвид и курсните разлики од контото 190 — 
Курсни разлики; 

22) во колоната 16 се искажуваат разликите по-
меѓу износите од колоните 14 и 15. 

Во колоната 16 на овој образец не може да се 
искаже наплатената реализација на трговски 
стоки, материјали и отпадоци, како ниту износите 
од контата на групата 78 — Други приходи. 

Образецот бр. 4 го пополнуваат само производ-
ствените стопански организации. 

Член 29 
Образецот бр. 5 се пополнува според рубриките 

во образецот. 
Член 30 

Образецот бр. 6 се пополнува според елементи-
те искажани во самиот образец. 
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Износите на обврските опрема буџетите и фон-
довите и на другите обврски спрема општествената 
заедница на 31 декември 1062 година што се запи-
шуваат во колоната 3 на овој образец, се внесуваат 
од побарителната страна на контата од групата 23 
— Обврски од вкупниот приход, личните доходи и 
средствата за лични доходи, и контата од групата 
24 — Обврски од доходот и средствата за фондови. 

Износите на уплатите извршени за 1962 година 
(до 31 декември 1962 година) што се искажуваат во 
колоната 4 на овој образец, се внесуваат од дод-
атната страна на соодветните синтетички конта 
од групата на контата 23 и 24 од книговодството на 
стопанската организација. 

Сите износи стопанската организација ги вне-
сува по одбивана на почетната Состојба, бидејќи 
пополнетиот образец бр. 6 ги покажува само обвр-
ските и уплатите односно исплатите за 1962 година. 

Податоците за уплатите односно исплатите до 
31 декември 1962 година, искажани во колоните 4 
и 5 ги заверува Службата кај која стопанската ор-
ганизација има жиро-сметка. 

При наплатата на обврските надлежната Слу-
жба води сметка за уплатените износи, односно ги 
наплатува разликите помеѓу обврските искажани 
во колоната 3 на овој образец и износите уплатени 
до моментот на поднесувањето на пополнетиот 
образец бр. 6 односно до моментот на поднесување-
то на налогот за уплата, кој се поднесува кон овој 
образец. 

Заради усогласување на податоците за уплати-
те и исплатите извршени до 31 'декември 1962 годи-
на, стопанската организација Ј должна пред рокот 
за поднесување на завршната сметка да ќ поднесе 
на надлежната Служба пополнет образец бр. 6 кој 
споменатата служба, по извршеното усогласување, 
ќе го завери на местото предвидено за тоа во са-
миот образец. 

АКО органот надлежен за преглед на завршна-
та сметка ја менува височината на обврската, ор-
ганот што ја прегледува завршната сметка и пред-
лага донесување решение за завршната сметка е 
должен да го пополни и приложи образецот бр. 6. 

Член 31 
Образецот бр. 7 го пополнуваат стопанските ор-

ганизации што во состав имаат погонски и деловни 
единици што не вршат самостојна пресметка. 

Овој извештај се поднесува односно се прила-
га за секоја погонска и деловна единица посебно. 

Погонските и деловните единици што самостој-
но го утврдуваат и го расподелуваат доходот, го 
поднесуваат пополнетиот образец бр. 6. 

Член 32 
Образецот бр. 8 стопанската организација го 

пополнува според елементите означени во обра-
зецот. 

Во овој образец податоците се внесуваат во ил-
јади динари. 

Член 33 
Образецот бр. 9 го пополнуваат задружните 

стопански организации според елементите означе-
ни во Образецот. 

Член 34 
Образецот -бр. 10 стопанската организација го 

пополнува според елементон означени во обра-
зецот. 

Член 35 
Образецот бр. 11 стопанската организација е 

должна; во смисла на чд. 51 и 52 од Уредбата за 
книговодството на стопанските организации, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението 
за завршната сметка за 1962 година да го пополни 
и со краток извод од извештајот за работеното да 
го објави во службениот весник на народната ре-

публика на чија територија е седиштето на сто-
панската организација. 

Запишувањето на податоците се врши само во 
рубриките означени со предвидените редни броеви. 

Неискористените рубрики остануваат непополнети. 
Отворање нови рубрики не е допуштено. Сите из-
носи на исправките на вредностите од рубриките на 
одделни редни броеви во билансот претходно се 
коригираат со одземање од износите што ги испра-
вуваат или со додавање на тие износи, така што 
во рубриките со соодветни редни броеви да се вне^ 
сукаат само нето износи според состојбата на 31 де-

. кември 1962 година. 

Член М 
Образецот бр. 12 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 - Коефициент (Р-1), стопан-

ските организации што имаат залихи на недоврше-
но производство, полупроизводи и готови произво-
ди од сопствено производство го пресметуваат тој 
коефициент со примена на формулата дадена во 
самиот образец. Со помош на овој коефициент се 
изнаоѓаат трошоците на работењето содржани во 
фактурираните производи и услуги. Коефициентот 
се пресметува најмалку на два децимали, а стопан-
ската организација може да го врши пресметува-
њето и на повеќе децимали. 

АКО стопанската организација ги утврдила 
трошоците што се однесуваат на фактурираната 
реализација врз основа на податоците од пресмет-
ковната калкулација или друга евиденција (без 
утврдување на коефициентот), во колоната 3 ја 
става ознаката: „Без коефициент"; 

2) под ред. бр. 2 — Коефициент (Р-1), го пре-
сметуваат коефициентот сите стопански организа-
ции со примена на формула"" дадена во самиот 
образец. Со примена на коефициентот пресметан 
под овој реден број врз износот на трошоците на 
работењето содржани во фактурираната реализа-
ција, се пресметуваат трошоците на работењето, 
данокот на промет и рудничкиот придонес што се 
содржани во наплатените износи (наплатена реали-
зација). Коефициентот се пресметува најмалку на 
два децимали, а стопанската организација може 
пресметувањето да го врши и на повеќе децимали. 

Ако стопанската организација ги утврдила 
трошоците содржани во наплатената реализација 
врз основа на податоците од книговодството и од 
други евиденции (без утврдување на коефициентот), 
на местото предвидено за запишување на коефи-
циентот во колоната % ја става ознаката: „Без ко-
ефициент"; 

3) под ред. бр. 10 до 16 се внесуваат податоците 
за бројот на часовите на работа (колона 3) и за 
личните доходи (колони 4, 5 и 6) од соодветните 
конта на групата 46 — Укалкулирани лични дохо-
ди и надоместоци на личните доходи. Придонесите 
што се плаќаат спрема личните доходи (придонес 
за станбена изградба по норма од 4%, придонес за 
социјално осигурувавме по дополнителна општа нор-
ма од 2% и надоместок за повластиците во патнич-
киот сообраќај од 1%) се внесуваат во колоните 
4 и 5; 

4) под ред. бр. 21 — Просечен износ на личните 
доходи по работен час остварен »о 1961 година во 
дејноста на која и припаѓа стопанската организа-
ција, се внесува во смисла на членот 5 од Правил-
никот за пресметување и плаќање на придонесот на 
вонредните приходи на стопанските организации за 
1962 година ^,Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/62 и 
23/62) просечниот износ утврден за дејноста на 
која ќ прилага стопанската организација во 1962 
година; 

5) под ред. бр. 45а и 466 се внесуваат просечно 
користените обртни средства за I960 и 1961 година. 
Овие податоци се земаат од ^ед. бр. 266 и 28в на 
образецот бр. 6 од завршната сметка за 1961 година; 

6) под ред. бр. 45в се внесува просечното кори-
стење на обртните средства за 1962 година од ред. 
бр. 32 на овој образец; 

7) пополнувањето на другите редни броеви на 
образецот се врши според текстот и редот што се 
означени во образецот; \ 
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8) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 5 се внесу-
ваат податоците од книговодството според контата 
означени во образецот; 

9) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 6 стопан-
ските организации што имаат залихи на недовр-
шено производство, полупроизводи и готови произ-
води од сопствено производство ги внесуваат пода-
тоците со примена на коефициентот Р-1 врз износот 
од колоната 5; 

10) во ред. бр. 52 до 69 на колоната 7 стопански-
те организации што имаат залихи на недовршено 
производство, полупроизводи и готови производи 
од сопствено производство со примена на коефи-
циентот Р-2 врз износите од колоната 6, а стопан-
ските организации што немаат залихи на недовр-
шено производство, полупроизводи и готови 
производи од сопствено производство ги внесуваат 
податоците со примена на коефициентот Р-2 врз 
износите од колоната бр. 5; 

11) во ред. бр. 71 на колоната 5 се внесуваат по-
датоците од групата на контата 46, додека во 
колоните 6 и 7 се внесуваат податоците со примена 
на коефициентот Р-1 односно Р-2; 

12) во ред. бр. 73 до 78 на колоната 6 се внесу-
ваат податоците од книговодството; 

13) во ред. бр. 73 до 78 на колоната 7 се внесу-
ваат податоците со примена на коефициентот Р-2 
врз износот од колоната 6; 

14) во ред. бр. 79 до 83 и ред. бр. 85 во колоните 
6 и 7 се внесуваат податоците од книговодството, 
што се идентични за обете колони; 

15) ред. бр. 86 на колоната 7 претставува износ 
што треба да се прокнижи на товар на синтетич-
кото конто 795, со одобрување на соодветните кон-
та од групата на контата 70 до 73; 

16) во ред. бр. 88 до 91 на колоната 5 се внесу-
ваат податоците од книговодството според' состој-
бата на 31 декември 1962 година. Врз износите од 
колоната 5 се применува коефициентот Р-2 и доби-
ените износи се запишуваат во колоната 6; 

17) износите во ред. бр. 93 претставуваат износи 
со кои стопанската организација го одобрува син-
тетичкото конто 795, со задолжување на соодветни-
т.е конта од групата на контата 75 до 78; 

18) под ред. бр. 95 се искажува разликата, т. е. 
доходот односно загубата. 

Член 37 
Образецот бр. 13 го пополнува само стопанската 

организација што во текот на годината не оствари-
ла достаточен чист приход за подмирување на 
личните доходи содржани во наплатените реали-
зирани производи и услуги од почетокот до крајот 
на годината. 

Стопанските организации што плаќаат придонес 
од доходот во паушален износ (паушалисти) не го 
пополнуваат образецот бр. 13. 

Пополнувањето на образецот бр. 13 се врши на 
следниот начин: 

1) колоната 3 ги дава податоците од збирот на 
колоните 4 и 5; 

2) под ред. бр. 8 во колоната 4 се внесува изно-
сот што надлежната Служба во смисла на чл. 196 
и 202 од Законот за работните односи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/61) ќе И го обезбеди на сто-
панската организација за исплата на личните 
доходи. 

Кон барањето за наплата на вака утврдениот 
износ од средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации на општината, стопанската 
организација И поднесува на надлежната Служба 
пополнет образец бр. 13 во два примерка. 

Со барањето од ставот 4 на овој член стопан-
ската организација е должна, по барање и по избор 
од надлежната Служба на општественото книговод-
ство, да ги поднесе своите конечни исплатни листи 
за изминатите месеци на текуштата година, или 
рекапитулацијата на тие исплатни листи, или ана-
литичката евиденција (картичките) на контата од 
групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надо-
местоци на личните доходи, заради проверување на 
податоците дадени во образецот. 

Врз основа на проверените податоци надлежна-
та Служба ќе го товари резервниот4 фонд на оп-
штината (средства на заедничките резерви на сто-
панските организации) во корист на стопанската 
организација — подносител на барањето, а кон на-
логот за товарење ќе приложи еден примерок од 
заверениот пополнет образец бр. 13. Овој заверен 
примерок претставува писмено известување до оп-
штинскиот народен одбор во смисла на членот 202 
став 2 од Законот за работните односи. 

Стопанската организација, која покрај покри-
вање на гарантираните лични доходи, бара и обез-
бедување на средства за покривање на деловната 
загуба или за санација, ќе поднесе свое образло-
жено барање до надлежната Служба, како и по-
полнет образец бр. 13. Надлежната Служба врз 
основа на проверените податоци ќе го спроведе ова 
барање до општинскиот народен одбор заедно со 
свое образложение и со заверен примерок на обра-
зец бр. 13. 

На начинот изложен во ставот 7 од овој член 
ќе постапат надлежната Служба и стопанската ор-
ганизација што плаќа придонес од доходот во пау-

шален износ, ако поднесе барање за обезбедување 
средства за покривање на деловната загуба или за 
санација. 

За користење на средства" а под ред. бр. 6 и 7 
на овој образец стопанската организација мора да 
и приложи на надлежната Служба и налог за по-
кривање по одбивање на веќе користените сред-
ства во текот на годината, 

На ист начин ќе се постапи и во поглед на 
средствата под ред. бр. 9 на овој образец, т. е. ќе 
се поднесе налог само за користење на разликата 
на уште искористените средства на тие резерви. 

Член 38 
Образецот бр. 14 стопанските организации го 

пополнуваат според броевите на класите, групите 
или контата означени во колоната 3 од овој 
образец. 

Стопанските организации што своите обврски 
спрема општествената заедница ги извршуваат во 
паушален износ, ги внесуваат податоците за изми-
натата година само ако во таа година го воделе 
книговодството според начелата на единствениот 
контен план за стопанските организации. Ако тие 
стопански организации во изминатата година го во-
деле книговодството според начелата на едностав-
ното (простото) книговодство, не пополнуваат и не 
внесуваат податоци за изминатата година. 

Редот на податоците во делот А ;— Утврдување 
На вкупниот приход, ред. бр. 44 до 48 — е пригоден 
така што по сметковен пат да се утврди наплатена-
та реализација за 1962 година. 

Овој дел на образецот се пополнува на след-
ниот начин: 

1) во ред. бр. 44 во колоните 6 и 7 се искажува 
фактурираната реализација на стопанската органи-
зација, што е евидентирана на контата од групите 
75 до 77 на Правилникот за единствениот контен 
план на стопанската организација. Интерната ре-
ализација (синтетичко конто 759) не влегува во 
вкупниот приход; 

2) под ред. бр. 45 во колоните 6 и 7 се искажу-
ваат побарувањата од купувачите на 31 декември 
1962 година врз основа на податоците од завршните 
сметки. Непребиените побарување се земаат од сле-
дните конта: 

120 - Купувачи во земјата, 
121 — Купувачи во странство, со соодветни кур-

сни разлики од контото ISO, 
124 — Сомнителни и спорни побарувања, 
160 — Самостојни погони, 
161 — Продавници, 
162 — Складови и консигнациони лагери, 
137 — Други разни побарувања, што се однесуваат 

на продажбата со регрес, 
1810 — Кредити во стоки, 
185 — Потрошувачки кредити, 
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187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-
дитните односи, како и непребиени поба-
рувања од други конта што се во врска со 
книжењата на реализацијата во класата 7, 
но без интерната реализација. 

Побарувањата од наведените конта се намалу-
ваат за соодветниот износ од контото 129 — Исправ-
ка на вредноста на сомнителните и спорните поба-
рувања, и од контото 169 — Исправка на вредноста 
на сомнителните и спорните побарувања од кредит-
ните односи, ако е вршена исправка на побарува-
њата за 1962 година на овие конта, а на товар на 
контата од групата 73 во текот на годината; 

3) под ред. бр. 46 во колоната 7 се искажува 
износот на наплатената реализација за 1962 годи-
на, кој се добива кога од износот искажан под ред. 
бр. 44 под „Вкупно" ќе се одземе износот под 
ред. бр. 45; 

4) под ред. бр. 47 во колоните 6 и 7 — Други 
приходи, се внесува износот прокнижен на конта-
та од групата 78 — Други приходи. Ако стопанска-
та организација плаќа придонес за социјално оси-
гурување по намалена норма, разликата помеѓу 
придонесот по општата и придонесот по намалената 
норма се смета како друг приход кој се искажува 
под овој реден број; 

5) под ред. бр. 50 — Набавна вредност на реали-
зираните трговски стоки, материјални отпадоци, тр-
говските и угостителските претпријатија и дуќани, 
продавниците на производствените претпријатија и 
општите земјоделски задруги — за трговската деј-
ност, како и другите стопански организации што 
вршат трговска дејност, ја внесуваат набавната вре-
дност на продадените и наплатени трговски стоки, 
материјали и отпадоци, со сите износи на нивните 
зависни трошоци,. освен издатоците што се подми-
руваат од средствата за лични доходи на работни-
ците. Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што овие претпријатија го плаќаат при 
набавката на стоките. Данокот на промет што овие 
претпријатија го плаќаат на прометот на продаде-
ните производи се внесува под ред. бр. 70 до 72; 

6) под ред. бр. 82 — Зголемување на доходот, 
стопанските организации здружени во електросто-
пански заедници, односно во деловни здруженија, го 
внесуваат износот добиен во вид на враќање (рис-
торно) од заедницата односно од деловното здруже-
ние; 

7) под ред. бр. 83 — Намалување на доходот, 
електростопанските заедници односно деловните 
здруженија внесуваат дел од доходот што им го вра-
ќаат на претпријатијата здружени во тие заедници 
односно во тие деловни здруженија; 

8) под ред. бр. 86 — Зголемување на загубата, 
стопанските организации што оствариле загуба на 
трошоците на работењето го зголемуваат износот 
на загубата од овој реден број за износот на загу-
бата што ќе ја оствари деловното здружение чии 
членови се тие; 

9) под ред. бр. 87 — Намалување на загубата 
од трошоците на работењето, погонот односно делов-
ната единица со самостојна пресметка односно ма-
тичното претпријатие што искажало загуба, го вне-
сува износот употребен за покривање на таа загуба. 
Давателот на покривањето за загубата целиот тој 
износ го искажува под ред. бр. 59; 

10) под ред. бр. 90 — Придонес од доходот за 
општината, стопанските организации од определе-
ни дејности го внесуваат придонесот од доходот 
кој во целина или делумно го уплатуваат во опште-
ствените инвестициони фондови и во буџетите на 
други политичкотеритори јадни единици, наместо 
како приходи на федерацијата, во смисла на чле-
нот 7 став 3 од Законот за придонесот од доходот 
на стопанските организации; 

11) под ред. бр. 91 — Дел на придонесот од до-
ходот употребен за покривање на гарантираните 
лични доходи, ое внесува износот искажан под ред. 
бр. 4 во образецот бр. 13; 

12) стопанските организации што своите Обврс^ 
ки спрема општествената заедница ги извршуваат 
во паушален износ го внесуваат целиот износ на при-
донесот од доходот под ред. бр. 89, 90 или 92, зависно 
од договорот што е склучен со општинскиот народен 
одбор во смисла на чл. 17 до 28 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации; 

13) под ред бр. 95 - Други издвојувана од до-
ходот, претпријатијата за производство на електри-
чна енергија и претпријатијата за пренесување на 
електрична енергија го внесуваат придонесот од до-
ходот за фондот за покривање на кусоците на еле-
ктростопанските организации во смисла на точка-
та 5 од Одлуката за нормите на придонесот од до-
ходот на стопанските организации. 

Под истиот ред. бр. 95 издавачките претприја-
тија го внесуваат делот на доходот што го уплату-
ваат во корист на републичкиот фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност според точката 4 став 
2 од Одлуката за нормите на придонесот од дохо-
дот на стопанските организации, а претпријатијата 
за промет на филмови — делот на доходот што го 
уплатуваат во корист на претпријатијата за прика-
жување на филмови во смисла на Уредбата за по-
себните услови за расподелба на доходот на некои 
видови стопански организации. 

Податоците во другите редни босеви се внесуваат 
според текстот напечатен на самиот образец. 

Член 39 
Според образецот бр. 15 решение за завршната 

сметка за 1962 година донесува надлежната Служба 
односно Органот. 

Во образложението на решението треба да се 
наведат одредбите од соодветните прописи врз Осно-
ва на кои се извршени исправки во одлуката на 
органот на управувањето на стопанската организа-
ција за одобрување на завршната сметка. Покрај 
тоа, потребно е да се наведе начинот на книжењето 
за исправките извршени со решението, со назначу-
вање на соодветните синтетички конта. 

На крајот на решението се дава упатство за 
правниот лек, во смисла на чл. 58 до 72 на Законит 
за општественото книговодство. 

Еден примерок од решението и се доставува на 
стопанската организација, која го потврдува денот 
на приемот. 

За стопанските организации што имаат во сос-
тав погони односно деловни единици со самостојна 
пресметка, се составува извод од решението за за-
вршната сметка, во кој се внесуваат податоците што 
се однесуваат на погонот односно на деловната еди-
ница. Еден примерок од таквиот извод од решението 
И се доставува на надлежната Служба кај која тој 
погон односно деловна единица има жиро-сметка. 

Член 40 
Извештајот з^ работењето на стопанската орга-

низација во 1962 година го составува управниот од-
бор на стопанската организација односно соодвет-
ниот орган. 

Извештајот за работењето на стопанската орга-
низација се соеѓоји од општ дел, посебен дел и 
заклучок. 

Член 41 
Општиот дел на извештајот за работењето на 

стопанската организација содржи општи податоци 
за стопанската организација, на пример: кога е ос-
нована стопанската Организација и со чие решение, 
кога и каде е регистрирана, видови на регистрираните 
дејности, видови на дејностите што стопанската ор-
ганизација фактично ги врши, податоци за бројот на 
работниците, за бројот на членовите на работнич-
киот совет, за бројот на Одржаните седници на ра-
ботничкиот совет и за поважните прашања распра-
вани на тие седници, како и податоци за прегледите 
извршени Од надлежните органи на општествената 
контрола. 

Член 42 
Посебниот дел на извештајот за работењето на 

стопанската организација содржи преглед и анализа 
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ва целокупното работење на стопанската организа-
ција, како и анализа на постигнатите резултати во 
работата. 

Овој дел на извештајот го опфаќа работењето, 
потребите и проблемите од особен и суштествен ин-
терес за дејноста на стопанската организација. Пок-
рај оцената на состојбата и работењето во измина-
тата година, во врска со утврдената фактична сос-
тојба и извршениот попис, извештајот треба да ги 
опфати и мерките што се преземани заради отстра-
нување на слабостите и недостатоците во работата 
на стопанската организација. 

Посебниот дел на извештајот треба особено да 
опфати податоци: 

1) за промените во основните средства, за кори-
стењето на основните средства, и за мерките за нив-
ното обезбедување; 

2) за инвестициите, завршени и незавршени, и тоа 
со оглед на инвестиционата програма, за можното 
зголемување на капацитетот и за преоријентацијата 
на производството; 

3) за состојбата и движењето на фондовите на 
стопанската организација; 

4) за употребата на обртните средства, особено во 
врска со залихите на материјали, недовршеното 
производство, залихите на трговски стоки, обвр-
ските спрема добавувачите и побарувањата од ку-
пувачите, како и во врска со состојбата на креди-
тите кај банката; 

5) за извршувањето на плановите на производ-
ството и реализацијата на стоките и услугите; 

6) за движењето на трошоците на производство-
то и услугите; 

7) за снабденоста со суровини и материјали за 
производството и пазарот (кај трговските стопан-
ски организации — со осврт врз можноста за плас-
ман на трговските стоки); 

8) за работите на извоз и увоз, со осврт врз 
фактите од влијание врз зголемувањето односно 
намалувањето на извозот односно увозот наспрема 
претходната година, како и за финансискиот ефект 
на дадените и примените бОнификации, попусти, 
и сл.; 

9) за продуктивноста на трудот, особено со ог-
лед на капацитетот на машините, техничката опре-
меност на трудот, структурата според квалифика-
циите на запослените лица, организацијата на рабо-
тата, флуктуацијата на работната сила и сл.; 

10) за остварените лични доходи, награди, и сл.; 
11) за утврдувањето на вкупниот приход и за 

расподелбата на доходот; 
12) за утврдувањето на чистиот приход и за не-

говата расподелба, и сл. 
Член 43 

Во заклучокот на извештајот за работењето на 
стопанската организација треба особено да се об-
работи прашањето за рентабилноста на стопанската 
организација и сите фактори што влијаеле врз рен-
табилноста и економичноста во работењето, при што 
е потребно посебно задржување на одлуките на ра-
ботничкот совет односно на органот на управувањето 
на стопанската организација донесени во текот на 
годината во врска со тие фактори. Заклучокот треба 
да ги опфати сите суштествени одлуки на работни-
чкиот совет односно на органот на управувањето во 
врска со извршениот попис (инвентура) и со изврше-
ната расподелба на средствата, каќо и текст на од-
луката за одобрување на завршната сметка од стра-
на работничкиот совет односно соодветниот орган 
на управувањето. 
V. Претресување и одобрување на завршната сметка 

Член 44 
Управниот одбор односно соодветниот орган на 

управувањето на стопанската организација му ја дос 
тавува завршната сметка, како свој предлог, на ра-
ботничкиот совет односно на соодветниот орган на 
управувањето, изнесувајќи ги и одвоените мислења, 
ако ги имало. ̂  

Член 45 
Работничкиот совет односно соодветниот орган 

на управувањето на стопанската организација го 
претресува поднесениот предлог на завршната смет-
ка, врши во неа потребни исправки и ја одобрува. 

Во записникот од седницата на работничкиот со-
вет односно соодветниот орган на управувањето на 
стопанската организација на која е претресена за-
вршната сметка се внесуваат и суштествени забеле-
шки, предлози и мислења што се изнесени во диску-
сијата за завршната сметка. 

Член 46 
Одлуката на работничкиот совет односно на 

соодветниот "Орган на управувањето на стопанската 
организација со која се одобрува завршната сметка 
треба да содржи точни износи: на збирот на билан-
сот (актива и пасива), деловниот фонд и другите 
фондови, кредитите и другите извори на финанси-
рањето, инвестициите, трошоците на производството 
и услугите, временските разграничувања, вкупните 
обврски и побарувања, како и точна состојба на 
односите со погонските и деловните единици, вред-
ност на реализираните стоки и услуги и финансиски 
резултат, со расподелба на доходот односно со по-
кривање на загубата. 

Со одлуката особено треба да се утврдат осно-
вите за расподелба на чистиот приход (дел на чис-
fnoT приход настанат со залагање на работниот 
колектив и дел на чистиот приход настанат со дви-
жењата на пазарот), како и други фактори во врска 
со утврдувањето на вкупниот приход и расподелбата 
на доходот на стопанската организација и со упра-
вувањето на општествениот имот. 

Член 47 
Завршната сметка одобрена од работничкиот 

совет односно од соодветниот орган на управувањето 
стопанската" организација е должна да ја поднесе 
во рокот од членот 7 на Уредбата до органите од 
чл. 5 и 6 на Уредбата. 

VI. Завршиш одредби 
Член 48 

Деловните банки, комуналните банки и штедил-
ниците ја составуваат завршната сметка за 1962 го-
дина според одредбите Од Уредбата за завршната 
сметка на стопанските организации за 1962 година, 
од овој правилник и од упатството што ќе го про-
пише сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите. 

Член 49 
Здравствените установи ја составуваат заврш-

ната сметка за 1962 година според одредбите од овој 
правилник, со тоа што се должни да состават и по-
себен преглед на приходите по изворите што се 
остварени во 1962 година и да го приложат кон за-
вршната сметка. 

Прегледот на приходите од ставот 1 на овој член 
треба да ги има следните колони: 1) реден број, 2) 
извори на приходите, 3) износ на остварните при-
ходи, 4) процент на учеството. 

Во колоната 2 прегледите на приходите се иска-
жуваат по следните извори: 

1) Фонд на здравственото осигурување на работ-
ниците; 

2) Фонд на здравственото осигурување на земјо-
делските производители; 

3) Фонд на здравственото осигурување на зана-
етчиите; 

4) народни одбори; 
5) сојузни и републички органи и установи; 
6) стопански организации; 
7) граѓани и граѓански правни лица; 
8) други должници за дадени здравствени услуги. 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4. 
Бр. 1-5-254 

7 јануари 1963 година Државен секретар 
Белград за работите на финансиите, 

Киро Глигоров, с. р. 
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19. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за кни-

говодството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 оддел I под а) 
точка 39 алинеја 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58, 18/59 и 9/61), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61) во членот 18 се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) во класата 1 и 2: Финансиски и пресметков-
ни конта, се бришат синтетичките конта: 

„131 — Побарувања по основот на интерно фи-
нансирање на основните средства 

132 — Побарувања по основот на интерно фи-
нансирање на средствата на заедничката потрошу-
вачка 

260 — Пресметани лични доходи во текот на 
годината според тарифниот правилник". 

Називите на синтетичките конта 198 и 298 се ме-
нуваат и гласат: 

„198 — Трошоци на работењето, лични доходи и 
други трошоци содржани во ненаплатената реали-
зација 

298 — Фактурирана а ненаплатена реализација"; 
2) во класата 7: Реализација, синтетичкото конто 

743 — Придонес за околискиот фонд за унапреду-
вање на шумарството, и сите синтетички конта во 
рамките на контата од групата 79 — Распоред на 
разликите на реализацијата, се бришат а се додава 
ново синтетичко конто, кое гласи: 

„795 — Распоред на наплатената реализација до 
крајот на пресметковниот период"; 

3) во класата 8: Финансиски резултат, се брише 
синтетичкото конто: 

„898 — Нераспределени средства на чистиот при-
ход од изминатата година": 

4) во класата 9: Извори на постојаните сред-
ства, се бришат синтетичките конта: 

„921 — Интерно финансирање на основните 
средства 

922 — Финансирање по основот на заедничко 
вложување во основните средства 

944 — Интерно финансирање на средствата на 
заедничката потрошувачка 

945 — Финансирање по основот на заедничко 
вложување во средствата на заедничката потрошу-
вачка". 

Во таа класа се додаваат нови синтетички конта: 
„926 — Разлика во вредноста на основните 

средства настаната по извршената Ревалоризација 
946 — Разлика во вредноста на средствата на 

заедничката потрошувачка настаната по извршена-
та Ревалоризација". 

Член 2 
Во членот 32 се додаваат седум нови ставови, 

кои гласат: 
-Контото 199 — Други временски и калкула-

тивни разграничувања, стопанската организација го 
расчленува по потреба, со тоа што е должна во рам-
ките на ова синтетичкото конто да води посебно 
аналитичко конто за искажување на платените на-
доместоци на личните доходи што се разграничува-
ат. На ова аналитичко конто на крајот на годината 
не може да остане никакво салдо. 

На синтетичкото конто 198 — Трошоци на ра-
ботењето, лични доходи и други трошоци содржани 

во ненаплатената оеализација, стопанската орга-
низација го пренесува: соодветниот износ на тро-
шоците на работењето со личните доходи, кој ја 
содржи фактурираната а до крајот на годината не-
наплатена реализација на производите и услугите; 
набавната цена на трговските стоки во фактурира-
ната а до крајот на годината ненаплатена реали-
зација на трговските стоки; набавната цена на ма-
теријалите и отпадоците во фактурираната а до 
крајот на годината ненаплатена реализација на ма-
теријалите и отпадоците; даноците на промет и руд-
ничкиот придонес, што ги содржи фактурираната а 
до крајот на годината ненаплатена реализација. Ова 
конто задолжително се расчленува на аналитички 
конта, заради искажување на: 

1) трошоците на работењето и личните доходи 
во фактурираната а до крајот на годината нена-
платена реализација; 

2) набавната цена на трговските стоки во фа-
ктурираната а до крајот на годината ненаплатена 
реализација; 

3) набавната цена на материјалите и отпадоците 
во фактурираната а до крајот на годината нена-
платена реализација; 

4) данокот на промет (општ, сојузен, републички 
и општински) содржан во фактурираната а до кра-
јот на годината ненаплатена реализација; 

5) рудничкиот придонес содржан во фактурира-
ната а до крајот на годината ненаплатен реализа-
ција. 

Книжењата на товар на контото 198 — Трошоци 
на работењето, лични доходи и други трошоци со-
држани во фактурираната а ненаплатена реализа-
ција (на посебни аналитички конта), се вршат ис-
клучиво на 31 декември, откога ќе се изврши ра-
според на наплатената реализација преку контото 
195 — Распоред на наплатената реализација до кра-
јот на пресметковниот период. 

Задолжувањето на контото 198 се врши во ко-
рист на соодветните конта од групите 70, 71 и 72, 
како и на контата 740 и 741. 

При отворањето на книгите во наредната го-
дина, салдата искажани на аналитичките конта од 
синтетичкото конто 198 се пренесуваат врз соодвет-
ните конта од групата 70, 71 и 72, како и врз син-
тетичките конта 740 и 741. Со тоа во наредната го-
дина во рамките на контата од класата 7 повторно 
ќе се прокнижат податоците за трошоците на рабо-
тењето со личните доходи и другите трошоци, што 
се однесуваат на фактурираната а до крајот на го-
дината ненаплатена реализација. 

Трговските стопански организации при отвора-
њето на книгите во наредната година ќе ги израм-
нат долговните салда на соодветните аналитички 
конта во рамките на контото 198, на товар на след-
ните конта, и тоа: 

1) контото 490 — Распоред на трошоците на ра-
ботењето и на укалкулираните лични доходи, за 
износот на трошоците на работењето и на личните 
доходи содржани во ненаплатената реализација; 

2) соодветните аналитички конта во рамките 
на синтетичкото конто 740 — Даноци на промет, за 
износот на даноците на промет содржани во нена-
платената реализација; 

3) соодветните конта од групата 71 — Набавна 
вредност на реализираните трговски стоки, и гру-
пата 72 — Набавна вредност на реализираните ма-
теријали и отпадоци, за износот на набавната вред-
ност на трговските стоки односно материјалите и 
отпадоците во фактурираната а до крајот на годи-
ната ненаплатената реализација. 

Трговските стопански организации што ги водат 
залихите на стоки по продажната цена, ќе ги за-
должат при тоа соодветните конта од групата 71 
уште и за разликата помеѓу салдата што се јавуваат 
на контата од групата 76 — Реализација на тргов-
ските стоки, И групата 71 — Набавна вредност на 
реализираните трговски стоки во корист на соод-
ветните конта од групата 69 — Разлика во цената 
на трговските стоки." 
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Член 3 
Во членот 37 ставот 6 се менува и гласи: 
„Истовремено со расподелбата на средствата за 

лични доходи се врши и покривањето на исплате-
ните лични доходи со придонесите и надоместоци-
те, што според посебни прописи се подмируваат од 
средствата издвоени за лични доходи. При тоа се 
задолжува соодветното конто од групата 25 — Оства-
рени средства за лични доходи, во корист на кон-
тото 159 - Покриваше на личните доходи." 

Член 4 
Членот 38 се менува и гласи: 
„На контата од групата 26 — Пресметани лични 

доходи на работниците, се искажуваат: 
1) пресметаните лични доходи и надоместоци на 

личните доходи на работниците што се укалкули« 
суваат во вредноста на недовршените производи, 
полупроизводите, готовите производи и услугите од 
сопствено производство; 

2) пресметаните хонорари на надворешните со-
работници. 

На контото 268 — Пресметани лични доходи во 
запасите од изминатата година, се искажуваат ли-
чните доходи од изминатата година што се содр-
жани во залихите на недовршено производство, по-
лупроизводи и готови производи, како и во факту-
рираната а ненаплатена реализација (нереализи-
рани лични доходи). Износот искажан на ова конто 
треба да му е рамен на износот искажан на контото 
158 — Лични доходи во пренесените запаси, на кое 
ќе се искажат и личните доходи содржани во фак-
турираната а ненаплатена реализација. 

Контото 269 — Реализирани пресметани лични 
доходи, се задолжува на крајот на секој пресмет-
ковен период во корист на контото 830 -^Остварен 
доход, за пренесувањето на личните доходи што се 
содржани во наплатената реализација до крајот на 
пресметковниот период за кој се врши утврдување-
то на доходот.14 

Член 5 
Во членот 40 се додаваат пет нови ставови, кои 

гласат: 
„На синтетичкото конто 298 — Фактурирана а 

ненаплатена реализација, се искажува фактурира-
ната а до крајот на годината ненаплатена реализа-
ција на производите и услугите, трговските стоки, 
материјалите и отпадоците. 

Книжењата во корист на ова конто се вршат 
исклучиво на 31 декември, откако ќе се изврши ра-
споредот на ненаплатената реализација преку кон-
тото 795 — Распоред на наплатената реализација 
до крајот на пресметковниот период. 

Одобрувањето на ова конто се врши при исто-
времено задолжување на контата од групите 75, 76 
и 77, со што се затвораат контата од класата 7. 

Ова конто задолжително се расчленува на ана-
литички конта заради искажување на: 

1) фактурираната а ненаплатена реализација на 
производите и услугите; 

2) фактурираната а ненаплатева реализација 
на трговските стоки; 

3) фактурираната а ненаплатената реализација 
на материјалите и отпадоците. 

При отворањето на книгите во наредната година 
побарителните салда на аналитичките конта од син-
тетичкото 298 се пренесуваат врз соодветните син-
тетички конта од групите 75, 76 и 77, со што се 
искажува фактурираната а ненаплатена реализа-
ција од претходната година." 

Член 6 
Во членот 59 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Стопанските организации што ги водат соп-

ствените полупроизводи по постојаните (плански) 
цени, а имаат воведена пресметка по економски еди-
ници, можат остварениот финансиски резултат (от-
стапувањето од постојаните цени на полупроизво-
дите) да го водат И понатаму во рамките на еко-

номските единици што го оствариле тој финансиски 
резултат, со тоа што тој резултат да не се прене-
сува ^ на полупроизводите од чие производство е 
остварен. Во тој случај, при внесувањето на полу-
производите во процесот на производството, кни-
жењата ќе се вршат по постојаната планска цена, 
без пренесување на отстапувањата од таа цена." 

Член 7 
Во членот 71 се брише ставот 1. 

Член 8 
Во членот 72 се брише ставот 5. 

Член 9 
Во членот 73 се брише ставот 3. 

Член 10 
Членот 75 се менува и гласи: 
„На контото 795 — Распоред на наплатената ре-

ализација до крајот на пресметковниот период, се 
врши пренос на трошоците на работењето со лич-
ните доходи, на набавната цена на трговските сто-
ки, материјалите и отпадоците и да другите трошо-
ци што се однесуваат на наплатената реализација, 
како и вонредните трошоци, а исто така и напла-' 
тената реализација на производите и услугите, тр-
говските стоки, материјалите и отпадоците и други 
производи. 

Салдото на контото 795 претставува остварена 
разлика на реализацијата што се наоѓа во напла-
тените производи и услуги, трговски стоки, ма-
теријали и отпадоци, како и разлика помеѓу вон-
редните трошоци и другите приходи што се пре-
несува во корист на контото 830 — Остварен доход. 

Трговските стопански организации најпрво ти 
задолжуваат соодветните конта' од групата 71 — 
Набавна вредност на реализираните трговски сто-
ки, и контото 795 — Распоред на наплатената реали-
зација до крајот на пресметковниот период за вку-
пниот износ на трошоците искажани на контата од 
класата 4, со одобрение од контата на групата 49, а 
потоа вршат распоред на разликата на реализаци-
јата." 

Член И 
Во членот 79 ст. 5 до 9 се бришат. 

Член 12 
Членот 80 се менува и гласи: 
„Контото 900 — Деловен фонд, задолжително се 

расчленува заради искажување на: 
1) основниот износ на деловниот фонд, со зго-

лемувањата и намалувањата во текот на годината; 
2) делот од разликата настаната со Ревалори-

зација на основните средства што му припаѓаат на 
деловниот фонд; 

3) задолжителните резерви на деловниот фонд; 
4) привремено користените средства од чистиот 

приход за обртни средства — во текот на годината. 
Контото 900 — Деловен фонд, се одобрува: 
1) за распоредените средства на чистиот при-

ход во деловниот фонд според завршната сметка; 
2) за примените основни средства без надоме-

сток: 
3) за разликата помеѓу книговодствената вред-

ност и цената постигната со продажба на предмети 
од основните средства, односно со продажба на ста-
ри материјали добиени од расходуваните и аморти--
зираните предмети од основните средства; 

4) за вишокот на основните средства утврден 
при пописот (инвентурата); 

5) за отстапениот придонес од доходот во корист 
на деловниот фонд; 

6) за примените дотации во корист на деловни-
от фонд; 

7) за отплатата на кредитот за основни сред-
ства, кога кредитот се отплатува на товар на вкуп-
ниот приход; 

8) за делот од закупнината наплатен над изно-
сот на амортизацијата и другите трошоци. 

Контото 900 — Деловен фонд, се задолжува: 
1) за книговодствените отпиен на основните 

средства за кои се пресметува а не се уплатува 
амортизација; 



Среда, 16 јануари 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ј . Број 2 — Страна 37 

2) за отстапените основни средства без надоме-
сток; 

3) за покритието на деловните загуби, кога eg 
врши на товар на деловниот фонд." 

Член 13 
Во членот 82 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Во корист на контото 926 — Разлика во вред-

носта на основните средства настаната по изврше-
ната Ревалоризација, се книжи разликата наста-
ната по Ревалоризацијата на основните средства 
која не му припаѓа на деловниот фонд на стопан-
ската организација." 

Член 14 
Во членот 84, по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Во корист на контото 946 — Разлика во вред-

носта на средствата на заедничката потрошувачка 
настаната по извршената Ревалоризација, се книжи 
разликата настаната по Ревалоризацијата на сред-
ствата на заедничката потрошувачка која не му 
припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка 
на стопанската организација." 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и при составувањето на завршната смет-
ка на стопанските организации за 1962 година. 

Бр. 12-24380/1 
18 декември 1962 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

20. 
Врз основа на членот 12 став 2 од Царинскиот 

закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Правилникот за службената облека на 

службениците на царинската служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/62) во членот 1 точка 2 по зборо-
вите: „и други контролни" се додаваат зборовите: 
„и стручни". 

Член 2 
Во членот 2 став 2 зборот: „шинел" се заменува 

со зборовите: „мантил со влошка". 
Во ставот 3 зборовите: „летен мантил" и запир-

ката пред овие зборови се бришат. 
Член 3 

Во членот 5 став 1 точ. 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

,Д) две години за мантил; 
2) шест години за влошка на мантил;". 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Роковите на траењето од ставот 1 на овој член 

се сметаат за новоназначените службеници од денот 
на предавањето на облеките односно обувките, а за 
другите службеници — од денот на здобивањето со 
правото на облека односно обувки." 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Зимската облека се изработува од волнена 

камгарн ткаенина во маслинеста боја, а мантили-

те — од памучна ткаенина во боја слична на 
бојата на зимската облека/ 

Член 5 
Во членот 7 точ. 1 и 4 се менуваат и гласат: 
1) палтото е од отворен крој со еден ред коп-

чиња, со спуштени ревери, со две коскени копчиња 
што се закопчуваат за мажите на десната, а за 
жените ца левата страна. Широчината на ревер ита 
е од 9 до 11 цм мерено водорамно од шпицот на 
реверот. Широчината на околувратникот во пред-
ниот дел изнесува 4 цм, во задниот дел од 4 до 
4,5 цм, а отворот помеѓу реверите и околувратникот 
од 4,5 до 5 цм. Палтото на боковите има по еден џеб 
пришиен однадвор, во широчина од 17 до 20 цм, во 
должина од 20 до 21 цм, а на градите на левата 
страна еден џеб со форма како на боковите, во 
широчина од 10 до 13 цм а во должина 12 до 14 цм. 
Џебовите се поставени со памучна постава, Дол-
жината на палтото достига до'Половина на палецот 
на раката спуштена низ телото. Ракавите се едно-
ставни со разрез (шлиц) во долниот дел, со три 
копчиња без дупчиња. Предните страни на палтото 
во долниот дел имаат блага заобленост (округлинз). 
Палтото е поставено; 

4) мантилот е од типот „Montgomery". Покрај 
постава мантилот има и влошка од пополна волнена 
ткаенина во маслинеста боја;". 

Во точката 9 на крајот точката и запирката ^е 
заменуваат со точка. 

Точката 10 се брише. 
Член в 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Летната облека се изработува од тергал ткае-

нина, во боја слична на бојата на зимската облека. 
Кројот на летната облека е ист како и кројот на 
зимската облека." 

Член 7 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Летните кошули се во светлао-драл боја, а сте 

носат со или без палто. Кошулата има два приши-
ени џеба одстрана во височина на градите. Џебо-
вите се со капак кој се закопчува со мало копче. 

,Широчината на џебовите е од 8 до 10 цм, а дол-
жината од 10 до 12 цм. Ракавите имаат нормална 
должина, тие се со еднократна манжетна. Кошулата 
е од типот „Montgomery". 

Летните нараквици се од обична изработка, од 
памучна ткаенина во затворено-сива боја." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 3-165/1 

5 јануари 1963 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Киро Глигоров, с. р. 

21. 

Врз основа на членот 119 од Законот за орга-
ните на внатрешните работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56), сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌА-
ЈОТ НА ДЕЛОВИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТ 

ОСИПАОНИЦА—НИШ—СКОПЈЕ 
1. На деловите од меѓународниот пат Е5 кој 

води преку територијата на Југославија од Субо-
тица до Гевгелија, и тоа од Осипаоница до Ниш и 
од Ниш до Скопје (во понатамошниот текст: меѓу-
народниот пат), се забранува сообраќајот со моторни 
возила КОИ според своите конструкциони особини 
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не можат да се движат по рамен терен со брзина 
од најмалку 40 км на час. 

На меѓународниот пат се забранува и сообраќа-
јот на трактори, велосипеди и трицикли без мотор 
или со помоштен мотор,на запрежни возила и рачни 
колички, како и движењето на пешачи и добиток. 

2. Моторните и запрежните возила, пешачите, 
велосипедите и трициклите без мотор или со по-
мошен мотор, рачните колички и добитокот можат 
да минуваат преку меѓународниот пат само на ме-
стата каде што е тоа дозволено. 

Преку меѓународниот пат може да се мине ду-
ри откако возачот, пешачот или теренот на добиток 
ќе се увери дека со минувањето преку коловозот не 
го попречува движењето на возилата што сообра-
ќаат на м-еѓународниот пат. 

3. На меѓународниот пат се ограничува брзина-
та на движењето на моторните возила, и тоа: 

1) на патничките автомобили и моторциклите 
— до 100 км на час; 

2У на товарните автомобили и автобусите — до 
80 км на час. 

На меѓународниот пат може надлежниот орган 
да определи и помала брзина на движњето на вози-
лата од брзината дозволена во ставот 1 на оваа 
точка, ако тоа го бара состојбата на патот или бе-
збедноста на сообраќајот Овие места ќе се озна-
чат со пропишани сообраќајни знаци. 

4. Се забранува на коловозот на меѓународни-
от пат запирањето или оставањето на возила, ос-
вен во случај на нужда. 

Возачот на возило што во нужда го запрел во-
зилото на коловозот на меѓународниот пат е дол-
жен да преземе се што е потребно за да се отстра-
ни што побргу возилото од коловозот. 

Додека возилото не се отстрани од коловозот, 
тоа мора да биде поставено до крајниот десни раб 
од патот, а ноќе или кога е магла, покрај истакна-
тиот знак за означување на запрено возило на 
коловозот, мораат на предниот дел од возилото да 
се држат запалени соборени светла, а на задниот 
дел — запалени црвени светла. 

5. Паркирање на возила е дозволено само на за 
тоа определените и обележени места надвор од ко-
ловозот на меѓународниот пат. 

6. Се забранува на меѓународниот пат обучу-
вањето во практично возење на лица што се подгот-
вуваат за полагање на возачкиот испит. 

7. Со парична казна до 20.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок: 

1) возачот на моторно возило кој во сообраќа-
јот по меѓународниот пат ќе ја пречекори дозволе-
ната брзина (точка 3); 

2) возачот што без нужда ќе го запре или ос-
тави своето возило на коловозот на меѓународниот 
пат или што при запирањето на возилото во нуж-
да не ќе постапи според одредбата на точката 4 од 
оваа наредба. 

8. Со парична казна од 500 динари ќе се казни 
за прекршок: 

1) возачот на возило што се движи по меѓуна-
родниот пат на кој е забранет сообраќајот за тој 
вид возила (точка 1) или што со возилото не мину-
ва преку меѓународниот пат на место каде што ми-
нувањето не е дозволено (точка 2); 

2) терачот на добиток ако се движи по колово-
зот на меѓународниот пат или кој го минува патот 
на место каде што минувањето не е дозволено (точ. 
1 и 2); 

3) пешачеа' што се движи по коловозот на ме-
ѓународниот пат; 

4) лице што на меѓународниот пат се обучува 
во практично управување со моторно возило, како 
и возачот под чиј надзор или во чие присуство го 
врши тоа (точка 6). 

Казните од ставот 1 на оваа точка ги наплатува1 

на самото место службеникот на внатрешните ра-

боти што ја надзира безбедноста на сообраќајот на 
јавните патишта. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба % престанува да важи Наредбата за мерките 
за безбедност на сообраќајот на автопатот Параќин-
Ниш—Малошиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/60). 

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

II/3 бр. 20663/1 
24 декември 1962 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

2Z. 

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за бу-
џетите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62 и 53/62), сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОЈИ СЕ УПЛА-
ТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУ-

ЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

Приходите на буџетите и фондовите ќе се упла-
туваат на сметките определени со оваа наредба, 
што се водат кај Службата на општественото кни-
говодство при Народната банка. 

I. ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 
1. Данокот на промет ќе се уплатува, и тоа: 
а) општиот данок на промет: 
1) на сметката бр. 840г 10-01 — Општ данок на 

промет од производствените стопан ски организации; 
2) на сметката бр 840-10-02 - Општ данок на 

промет од трговските претгпријатија на големо; 
3) на сметката бр. 840-10-03 — Општ данок на 

промет од надворешнотрговските стопански органи-
зации и од други увозници, освен од граѓани и гра-
ѓански правни лица; 

4) на сметката бр. 840-10-04 — Општ данок на 
промет од други обврзници, освен од граѓани и гра-
ѓански правни лица; 

5) на сметката бр. 840-10-05 — Општ данок на 
промет од граѓани и граѓански правни лица. 

На сметката бр. 840-10-06 ќе се уплатува оп-
штиот данок на промет наплатен од граѓани и гра-
ѓански правни лица при увозот и од граѓани и гра-
ѓански правни лица што не се задолжуваат со овој 
данок по даночен распоред; 

б) сојузниот данок на промет: 
6) на сметката бр. 840-11-01 — Данок на промет 

од стопанските организации според делот II од Та-
рифата за данокот на промет. 

На посебните сметки, а не на сметката бр. 840-
11-01 ќе се уплатува данокот на пролет при увозот, 
данокот на промет според тар. бр. 137 и 138 од де-
лот II на Тарифата и данокот според делот ЈП од 
Тарифата за данокот на промет; 

7) на сметката бр. 840-11-02 — Данок на промет 
од државните органи, самостојните установи и оп-
штествените организации; 

8) на сметката бр. 840-11-03 - Данок на промет 
на заеми и кредити; 

9) на сметката бр. 840-11-04 - Данок на промет 
при увозот на инвестициона опрема — од стопан-
ските организации; « 

10) на сметката бр. 840-11-05 - Данок на промет 
при увозот на други стоки — од стопанските орга-
низации; 
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И) на сметката бр. 840-11-06 - Данок на промет? 
при увозот — од други увозници, освен од стопан-
ските организации. 

На сметката бр. 840-11-06 се уплатува данокот 
на промет при увозот, наплатен од државни органи, 
самостојни установи, општествени организации, гра-
ѓани и граѓански правни лица и други увозници, 
освен од стопанските организации; 

12) на сметката бр. 840-11-07 — Данок на промет 
на моторни возила - тар. бр. 1 делот III на Тари-
фата за данокот на промет; 

13) на сметката бр. 840-11-08 - Данок на промет 
на набавка на намештај и др. за канцеларии — тар. 
бр. 2 од делот III на Тарифата за данокот на про-
мет; 

14) на сметката бр. 840-12-01 — Данок на промет 
на природно вино од производството на индивиду-
ални производители. 

На сметката бр. 840-12-01 уплатуваат данок на 
Промет и стопанските организации што се должни 
да платат данок на промет при купување на при-
родно вино од производството на индивидуални про-
изводители; 

15) на сметката бр. 840-12-02 — Данок на промет 
на природна ракија од производството на индиви-
дуални производители. 

На сметката бр. 840-12-02 го уплатуваат данокот 
на промет и стопанските организации што се дол-
жни да платат данок на промет при купување на 
природна ракија од производството на индивидуал-
ни производители; 

16) на сметката бр. 840-13-01 — Данок на промет 
на природно вино од производството на други про-
изводители, освен индивидуалните; 

17) на сметката бр. 840-13-02 — Данок на промет 
на природна ракија од производството на други 
производители, освен индивидуалните; 

18) на сметката бр. 840-14-01 — Данок на промет 
при продажба на сите алкохолни пијачки во трго-
вијата на мало и во угостителството; 

19) на сметката бр. 840-15-01 — Данок на промет 
на менични вредносници; 

20) на сметката бр. 840-16-01 — Данок на промет 
на недвижности и права; 

21) на сметката бр. 840-16-02 — Данок на промет 
наплатен по пат на запирање од граѓани и граѓан-
ски правни лица што ве се задолжуваат по рас-
поред; 

в) републичкиот данок на промет: 
22) на сметката бр. 840-17-01 — Републички да-

нок на промет од индивидуални производители на 
тутун; 

23) на сметката бр 840-17-02 — Републички да-
нок на промет од индивидуални производители на 
хмел. 

Во сите други случаи данокот на промет од гра-
ѓани и граѓански правни лица ќе се уплатува на 
збчлната-преодната сметка под број 84 од оваа на-
редба; 

г) општинскиот данок на промет: 
24) на сметката бр. 840-18-01 - Општински да-

нок на промет во тргов-ијата на мало, освен на про-
метот на алкохолни пијачки; 

23) на сметката бр 840-18-02 — Општин-ски да-
нок на промет на алкохолни пијачки во трговијата 
на мало, освен на прометот на природно вино; 

26) на сметката бр. 840-18-03 - Општински да-
нок на промет на природно вино во трговијата на 
мало; 

27) на сметката бр. 840-18-04 — Општински да-
нок на промет на алкохолни пијачки во угостител-
ството^ освен на прометот на природно вино; 

28) на сметката бр. 840-18-05 — Општински да-
нок на промет на природно вино во угостителството; 

29) на сметката бр. 840-18-06 — Општински да-
нок на промет на пиво во трговијата на мало; 

30) на сметката бр. 840-18-07 — Општински да-
нок на промет на пиво во угостителството; 

Ѕ1) на сметката бр. 840-19-01 — Општински да-
нок на промет од стопанските и други организации. 

На сметката бр. 840-19-01 се уплатува општин-
скиот данок на промет според точката I од делот V 
на Тарифата за данокот на промет, освен данокот 
на промет на алкохолни пијачки и данокот на про-
мет на недвижности и права; 

32) на сметката бр. 840-19-03 — Општински да-
нок на промет на природно вино и ракија од про-
изводството на индивидуални производители; 

33) на сметката бр. 840-19-03 — Општински да-
нок на промет на недвижности и права; 

34)^на сметката бр. 840-19-04 — Општински да-
нок на промет наплатен по пат на запирање од гра-
ѓани и граѓански правни лица што не се задолжу-
ваат по распоред. 

Во сите други случаи општинскиот данок на 
промет ќе се уплатува на збирната — преодната 
сметка под број 84 од оваа наредба. 

2. Царината ќе се уплатува: 
35) на сметката бр. 840-20-01 — Царина од сто-

панските организации; 
36) на сметката бр. 840-20-02 - Царина на др-

жавните органи и самостојните установи, опште-
ствените организации и други општествени правни 
лица; 

37) на сметката бр. 840-20-03 - Царина што ја 
плаќаат граѓани и граѓански правни лица; 

38) на сметката бр. 840-21-01 — Давачки за ца-
ринско евидентирање. 

3. Придонесот од доходот на стопанските орга-
низации ќе се уплатува: 

39) на сметката бр. 840-22-01 - Придонес од до-
ходот на стопанските организации што И припаѓа 
на федерацијата; 

40) на сметката бр. 840-23-01 - Придонес од до-
ходот на стопанските организации што И припаѓа 
на општината. 

На сметката бр, 840-23-01 ќе се уплатува при-
донесот од доходот што го плаќаат комуналните 
стопански организации, стопанските организации на 
Услужното занаетчиство, угостителските стопански 
организации и помалите трговски дуќани односно 
помалите трговски стопански организации (член 27 
став 1 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации). 

Придонесот од доходот на стопанските органи-
зации наменет за определени фондови или за други 
цели надвор од стопанската организација се упла-
тува на сметката под бр. 98 и 116 до 118 на оваа 
наредба. 

4. Придонесот на вонредните приходи на сто-
панските организации ќе се уплатува: 

41) на сметката бр. 840-24-01 - Придонес на 
вонредните приходи на стопанските организации. 

5. Придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците ќе се уплатува: 

42) на сметката бр. 340-26-01 - Придонес за бу-
џетите од личниот доход остварен од стопанските 
организации; 

43) на сметката бр. 840-26-01 - Придонес за бу-
џетите од личниот доход остварен од државни ор-
гани, самостојни установи и општествени органи-
зации; 

44) на сметката бр. 840-27-01 - Придонес за бу-
џетите од личниот доход остварен од занаетчиските 
дуќани на граѓани и граѓански правни лица; 

45) на сметката бр. 840-27-02 - Придонес за бу-
џетите од личниот доход остварен од други дуќани 
на граѓани и граѓански правни лица; 

46) на сметката бр. 840-27-03 - Придонес за бу-
џетите од личниот доход на лицата во служба на 
странски претставништва. 

На сметката бр. 840-27-03 ќе се уплатува при-
донесот за буџетите од личниот доход на лицата 
што на територијата на Југославија се наоѓаат во 
служба на дипломатски или конзуларни претстав-
ништва на странски држави, во служба на стран-
ски или меѓународни организации или во служба 
на нивни претставници или службеници; 



СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ Среда, 16 јануари 1963 Страна 40 - Број 2 

47) на сметката бр. 640-27-54 — Придонес за бу-
џетите од личниот доход што се м а ќ а во пауша-
лен износ или според паушалната основица; 

48) на сметката бр. 840-28-01 — Придонес за бу-
џетите од личниот доход во врска ш членот 11 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците. 

Исплатителите на личните доходи го уплату-
ваат редовниот придонес за букетите од личниот 
доход во општината на чие подрачје е живеалиш-
тето на работниците од чиј личен доход се плаќа 
овој придонес (член 61 од Правилникот за пресме-
тување и плаќање на придонесите од личниот до-
ход од работен однос — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/61, 5/62 и 16/62). 

По исклучок, ако во градовите поделени на оп-
штини, градскиот собор односно околискиот народен 
одбор, во смисла на членот 61 став 6 од правилни-
кот наведен во ставот 2 на оваа точка одлучи ре-
довниот придонес за буџетите од личниот доход, 
пресметан од личниот доход на работниците чие 
живеалиште е на подрачјата на општините што се 
во состав на тие градови, да се уплатува за сите 
општини на посебна заедничка збирна сметка — 
делот на придонесот што во смисла на важечките 
прописи им припаѓа на други корисници а не на 
општините, Службата на општественото книговод-
ство ќе им го распореди на тие корисници непосре-
дно од збирната сметка, а остатокот на придонесот 
што им припаѓа на општините Службата на опште-
ственото книговодство ќе им го распоредува на од-
носните општини според вирманските налози од ор-
ганот на управата на градскиот односно околискиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите 
издадени врз основа на одлука од градскиот собор 
односно околискиот народен одбор донесена вb 
согласност со општинските народни одбори. 

При подигањето на средствата за исплата на 
личните доходи (аконтации) од Службата на опште-
ственото книговодство во текот на еден месец, ис-
платителите на личните доходи што редовниот при-
донес за буџетите од личниот доход, пресметан на 
личните доходи исплатени за претходниот месец, го 
исплатиле на повеќе од пет посебни сметки на од-
носните општини (градови), можат за наредниот ме-
сец редовниот придонес за буџетите од личниот до-
ход на работниците, пресметан на подигнатите сред-
ства, привремено сумарно да го уплатат на своја 
посебна сметка кај онаа организациона единица на 
Службата на општественото книговодство кај која 
имаат жиро-сметка односно текушта сметка. Во ко-
рист на таа посебна сметка тате ќе го уплатуваат 
придонесот за буџетите и придонесот за станбена 
изградба, со тоа што во рок од 15 дена по истекот 
на месецот да ќ поднесат на таа организациона еди-
ница на Службата на општественото книговодство 
вирмански налози за распоред (уплатување) на из-
носите што ИМ припаѓаат во корист на соодветните 
сметки на општината на чие подрачје е живеали-
штето на работниците од чиј личен доход се пре-
сметаше овие придонеси. 

Ако исплатителите на личниот доход од ставот 
4 на оваа точка не ќ поднесат на Службата на оп-
штественото книговодство вирмански налози за ра-
според (уплатување) на придонесите во корист на 
соодветните сметки на односните општини во^ рок 
од 15 дена по истекот на месеЈцот, против нив ќе се 
применат мерките предвидени со членот 37 од Пра-
вилникот за периодичните пресметки на стопански-
те организации. Покрај тоа, овие исплатители на 
личните доходи не можат да се користат со одред-
бите од ставот 4 на оваа точка додека не издадат 
вирмански налози за распоред (уплатување) на из-
носите на уплатените придонеси во корист на соод-
ветните сметки на односните општини и додека не 
поминат три месеци по месецот за кој дополнително 
се издадени вирмански налози. 

6. Дополнителниот придонес за буџетите од лич-
ниот доход на работниците ќе се уплатува: 

49) на сметката бр. 640-20-01 — Дополнителен 
придонес за буџетите од личниот доход на работни-
ците; 

50) на сметката бр. S4G-30-01 — Дел на допол-
нителниот придонес за буџетите од личниот доход 
на работниците за фиѕансирање на шжолството. 

На сметката бр. в40-3(МЈ1 се уплатува делот на 
дополнителниот придонес за буџетите од личниот 
доход на работниците над износот добиен со при-
мена на процентот од членот 12 став 1 на Законот 
за придонесот за буџетиве од личниот доход на ра-
ботниците. 

7. Данокот на личниот приход на граѓаните ќе 
се уплатува: 

51) на сметката бр. 640-31-01 — Данок на лич-
ниот тариќ од на граѓаните. 

8. Данокот на наследства и данокот на пода-
роци ќе се уплатува: 

52) на сметката бр. 840-32-01 — Данок на на-
следства и данок на подароци на применото зем-
јиште; 

53) на сметката бр. В40-32-02 — Данок на на-
следства и данок на подароци на друг примен имот. 

9. Општинскиот локален данок ќе се уплатува: 
54) на сметката бр. 840-33-01 — Општински ло-

кален данок на приходите на кои се плаќа данок на 
доход Е о поетот ан износ, во процент од прометот И 
бруто приходот и На повремени приходи. 

Во сите други случаи Општинскиот локален да-
нок ќе се уплатува на збирната-преодната сметка 
под број 84 од оваа наредба. 

10. Данокот на приходи од авторски права ќе 
се уплатува: 

56) на сметката бр. 840-34-01 — Данок на при-
ходи од авторски права. 

11. Данокот на доход ќе се уплатува: 
56) на сметката бр. 840-35-01 — Данок на доход 

во постојан износ, во процент од прометот и бруто 
приходот и на повремени приходи; 

57) на сметката бр. 840-3-54)2 — Данок на доход 
на приходи од превозничка дејност како споредна 
дејност во земјоделството. 

Во сите други случаи данокот на доход ќе се 
уплатува на збирната-преодната сметка под број 84 
од оваа наредба. 

12. Административните и судските такси ќе се 
уплатуваат: 

58) на сметката бр. 840-36-01 - Административ-
ни такси. 

На сметката бр. В40-36-01 ќе се уплатуваат сите 
административни такси, освен конзуларните такси 
(тар. бр. 105 до 145 од Законот за административ-
ните такси — во понатамошниот текст: ЗАТ), освен 
таксата за постапка по царинска декларација (тар. 
бр. 75 од ЗАТ) и освен таксите на странски друмски 
моторни возила (тар бр. 146 и 147 од ЗАТ); 

59) на сметката бр. 840-37-01 — Административ-
ни такси за постапка по царинска декларација ^тар. 
бр. 75 од ЗАТ); 

60) на сметката бр. 840-36-01 - Судски такси 
кај сите судови. 

13. Општинските такси ќе -се уплатуваат: 
61) на сметката бр. 840-39-01 — Општински так-

си на имот. 
На сметката бр. 840-39-01 - ќе се уплатуваат 

општинските такси за бочви и масларници и за др-
жење кучиња; 

62) на сметката бр. 840-39-02 — Општински так-
си за престој во туристички места; 

63) на сметката бр. 840-3-9-03 - Други општин-
ски такси. 

14. Приходите на државните органи ќе се упла-
туваат: 

64) на сметката бр. 840-40-01 — Приходи на др-
жавните органи што се финансираат од сојузниот 
буџет; 
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65) на сметката бр. 840-41-01 — Приходи на др-
жавните органи што се финансираат од републич-
киот буџет; 

66) на сметката бр. 840-42-01 — Приходи на др-
жавните органи што се финансираат од буџетот на 
автономната единица; 

67) на сметката бр. 840-43-01 — Приходи на др-
жавните органи што се финансираат од околискиот 
буџет; 

68) на сметката бр. 840-44-01 — Приходи на др-
жавните органи што се финансираат од општин-
скиот буџет. 

16. Други буџетски приходи ќе се уплатуваат: 
69) на сметката бр. 840-45-01 - Други сојузни 

приходи — казни; 
70) на сметката бр. 840-45-02 — Други сојузни 

приходи — непотрошени буџетски средства од прет-
ходната година; 

71) на сметката бр. 840-45-03 — Други сојузен 
приходи — разни непредвидени приходи. 

На сметката бр. 840-45-03 Ќе се уплатуваат и 
вонредниот придонес за буџетите од личниот доход 
на работниците (евентуални заостатоци од 1968 год.), 
како и приходите од одземената имотна корист спо-
ред членот Ш од Законот за стопанските престапи 
(^Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60); 

72) на сметката бр. 840-46-01 — Други републич-
ки приходи — казни. 

На сметката бр. 840-46-01 ќе се уплатуваат, во 
смисла на чл. 117 и 121 од Законот за стопанските 
престапи, 50% од приходите од паричните к а ж и за 
стопански престапи; 

73) на сметката бр. 840-46-02 - Друга републич-
ки приходи — непотрошени буџетски средства од 
претходната година; 

74) на сметката бр. 840-46-03 — Други репу-
блички приходи — разни непредвидени приходи; 

75) на сметката бр. 840-47-01 — Други приходи 
на автономната единица — казни; 

76) на сметката бр. 840-47-02 — Други приходи 
на автономната единица —, непотрошени буџетски 
средства од претходната година; 

77) на сметката бр. 840-47-03 - Други приходи 
на автономната единица — разни непредвидени 
приходи; 

78) на сметката бр. 840-48-01 - Други приходи 
на околијата — казни; 

79) на сметката бр. 840-48-02 — Други приходи 
на околијата -т- непотрошени буџетски средства од 
претходната година; 

КП) на сметката бр. 840-48-03 — Други приходи 
на околијата — разни непредвидени приходи; 

81) на сметката бр. 840-49-01 - Други приходи 
на општината — казни. 

На сметката бр. 840-49-01 ќе се уплатуваат, во 
смисла на чл. 117 и 121 од Законот за стопанските 
престапи, 56% од приходите од паричните казни за 
стопански престапи; 

82) на сметката бр. 840-49-02 - Други приходи 
на општината — непотрошени буџетски средства од 
претходната година; 

83) на сметката бр. 840-49-03 — Други приходи 
на општината — разни непредвидени приходи. 

Ifc Приходите од населението Ice се уплатуваат:. 
84) на сметката бр. 840-55-01 — Збирна — пре-

одна сметка — приходи од населението. 
На сметката бр. 840-55-01 ќе се уплатуваат при-

ходите од населението со кои граѓани и граѓански 
правни лица се задолжуваат по распоред ако роко-
вите за плаќање на тие приходи стасуваат едновре-
мено (член 1 точка 1 од Правилникот за книжење 
на приходите на буџетите и фондовите што произ-
легуваат од населението — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/59), и тоа: 

(1) данок на доход од земјоделството; 
(2) данок на доход на приходите од занаетчи-

ската дејност; 
(3) данок на доход на приходите од други само-

стојни занимања и од друг имот;. 

(4) данок на доход од згради од поранешните 
години (до крајот на 1959 година); 

(5) дополнителен данок на доход од земјодел-
ството што го плаќаат производителите на ориз; 

(6) дополнителен дано« на доход од земјодел-
ството што го плаќаат производителите на мараска; 

(7) дополнителен данок на доход што се плаќа 
на приходите од производство и продажба на дрво; 

(8) општински локален данок на приходите од 
земјоделството — заеднички приход; 

(9) данок на промет од занаетчиски дуќани; 
(10) данок на промет од д р у т самостојни зани-

мања, освен данокот на промет од занаетчиски ду-
ќани и од вршење на транспортни услуги со друм-
ски возила; 

(И) општ данок на промет од занаетчиски ду-
ќани; 

(12) општ данок на премет од други самостојни 
занимања; 

(13) интерес на сите заеднички приходи што се 
уплатуваат на збирната — преодната сметка; 

(14) данок на употреба туѓа работна сила од 
страна на земјоделците; 

(15) дано« на употреба туѓа работна сида од 
страна на занаетчиите; 

(16) општински данок на промет од занаетчиски 
дуќани; 

(17) општински данок на промет од други само-
стојни занимања; 

(18) општински локален данок на приходите од 
занаетчиски дуќани; 

(19) општински локален данок на приходите од 
земјоделството — посебен приход на општината; 

(20) општински локален данок на приходите од 
други самостојни занимања и од друг имот; 

(21) општински локален ,данок на приходите од 
згради на индивидуални земјоделски производители; 

(22) општински локален данок на приходите од 
згради на други даночни обврзници; 

(23) местен самопридонес во пари за целото под-
рачје на општината од обврзниците на данок на 
доход од земјоделството; 

(24) местен самопридонес во парт за целото под-
рачје на општината — од други обврзници; 

(25) трошоци за присилно извршување за сите 
приходи што се уплатуваат на збирната — преод-
ната сметка; 

(26) интерес на сите посебни приходи на општи-
ната што се уплатуваат на збирната — преодната 
сметка; 

(27) воден придонес; 
(28) полјарина, пасишнина, бикарина; 
(29) данок на доход од зграда на индивидуални 

земјоделски производители; 
(30) данок на доход од зграда на други даночни 

обврзници; 
(31) данок на промет од транспортни услуги на 

сопствениците на друмски возила; 
(32) придонес за основното здравствено осигуру-

вање на земјоделските производители; 
(33) придонес за проширено здравствено осигу-

рување на земјоделските производители; 
(34) придонес за школство ед дуќаните на гра-

ѓани и граѓански правни лица; 
(35) интерес на сите приходи на фондовите ната 

се уплатуваат на збирната — преодната сметка. 
На збирната — преодната сметка бр. 840-55-01 

ќе се уплатуваат, покрај наведениве приходи, и 
другите приходи со кои граѓаните и гpaѓанските 
правни лица се задолжуваат по распоред, ако роко-
вите за плаќање на тие приходи стасуваат едно-
времено (член 1 точка 1 од Правилникот за книжење 
на приходите на буџетите и фондовите што произле-
гуваат од населението). 

За приходите од населението Службата на оп-
штественото книговодство ќе отвори посебни пар-
тии на кои, ПО налог од органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на финансиите, ќе врши прокнижување од збир-
ната — преодната сметка. 
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За приходите што не се поброени во оваа точка 
под број 84, а што се задолжуваат по распоред и се 
плаќаат во истите рокови (член 1 точка 1 од Пра-
вилникот за книжење на приходите на буџетите и 
фондовите што произлегуваат од населението), Слу-
жбата на општестветоно книговодство, по барање 
од органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на финансиите, ќе 
отвори посебни партии. 

За отворените партии Службата на општестве-
ното книговодство ќе го извести органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на финансиите. 

Данокот на промет, данокот на доход, општин-
скиот локален данок и други видови приходи од 
граѓани и граѓански правни лица за кои не е ка-
жано да се уплатуваат на збирната — преодната 
сметка бр. 840-55-01, ќе се уплатуваат на посебните 
сметки определени со оваа наредба. 

Стопанските, задружните и општествените ор-
ганизации, државните органи, самостојните устано-
ви, како и граѓаните и граѓанските правни лица, се 
должни данокот на промет и други приходи запрени 
при исплатата на сметките на граѓаните, да ги 
уплатат на соодветните сметки предвидени со оваа 
наредба. 

17. Придонесот за експлоатација на рудното бо-
гатство (рудничкиот придонес) ќе се уплатува: 

85) на сметката бр. 840-58-01 — Руднички при-
донес за експлоатација на нафта; 

86) на сметката бр. 840-58-02 - Руднички при-
донес за експлоатација на друго рудно богатство. 

18. Надоместоците и казните за патишта ќе се 
уплатуваат: 

87) на сметката бр. 840-70-01 — Надоместок за 
јавни патишта на друмски моторни возила; 

88) на сметката бр. 840-70-02 — Надоместок за 
јавни патишта на друмски запрежни возила; 

89) на сметката бр. 840-70-03 - Парични казни 
за прекршоци според сообраќајните прописи и спо-
ред Основниот закон за јавните патишта; 

90) на сметката бр. 840-70-04 — Парични казни 
за стопански престапи, освен според Законот за 
претпријатијата за патишта; 

91) на сметката бр. 840-70-05 — Парични казни 
за стопански престапи според Законот за претпри-
јатијата за патишта; 

92) на сметката бр. 840-71-01 — Придонес од 
сопбтвениците на шуми во граѓанска сопственост; 

93) на сметката бр. 840-72-01 — Надоместок на 
трошоците за уредување на градежното земјиште. 

19. Заедничките приходи од поранешните го-
дини ќе се уплатуваат: 

94) на сметката бр. 840-56-01 — Заеднички при-
ходи од поранешните години. 

На сметката бр. 840-56-01 ќе се уплатуваат при-
родите на буџетите што произлегуваат од поране-
шните години, а што се уплатуваат во текуштата 
година, и за кои во оваа наредба не се определени 
посебни сметки за уплатување поради тоа што тие 
видови приходи не се предвидени во текуштата го-
дина, а ќе се распоредуваат на политичкотеритори-
јалните единици според процентите според кои се 
распоредуваат заедничките приходи за текуштата 
година. 

II. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ 
А. Уплатување преку збирните сметки 

1. Придонесот за општествените инвестициони 
фондови ќе се уплатува: 

95) на сметката бр. 845-10-1 — Придонес за 
општествените инвестициони фондови од чистиот 
приход издвоен во деловниот фонд; 

96) на сметката бр. 845-10-2 — Придонес за 
општествените инвестициони фондови од чистиот 
приход издвоен во фондот на заедничката потро-
шувачка. 

2. Придонесот за заеднички резерви на стопан-
ските организации ќе се уплатува: 

97) на сметката бр. 845-51-1 - Придонес за за-
еднички резерви на стопанските организации. 

На сметката бр. 845-51-1 ќе го уплатуваат сто-
панските организации само придонесот пресметан 
по норма од 3%, а делот од придонесот над нормата 
од 3% ќе се уплатува на сметката под број 122 од 
оваа наредба. 

3. Придонесот од доходот на стопанските орга-
низации ќе се уплатува: 

98) на сметката бр. 845-14-1 — Придонес од до-
ходот на претпријатијата за изнајмување и расту-
рање на филмови. 

4. Разликите во цената ќе се уплатуваат: 
99) на сметката бр. 845-15-1 — Разлики во це-

ната, според членот 34 од Законот за пазарната 
инспекција. 

5. Придонесот за станбена изградба ќе се упла-
тува: 

100) на сметката бр. 845-20-1 — Придонес за 
станбена изградба од стопанските организации, ос-
вен стопанските орга,низации под бр. 96 до 99 од 
оваа наредба; 

101) на сметката бр. 845-20-2 — Придонес за 
станбена изградба од државните органи и самостој-
ните установи. 

На збирната сметка бр. 845-20-2 ќе се уплатува 
и делот од придонесот за станбена изградба (20%) 
што се издвојува и се плаќа на примањата на ак-
тивните подофицери, офицери, воени. службеници 
и граѓански лица на служба во Југословенската на-
родна армија. Остатокот од овој придонес (80%) ќе 
се уплатува на посебната сметка на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, 
што ќе ја определи Народната банка — Воен сервис; 

102) на сметката бр. 845-20-3 — Придонес за 
станбена изградба од други обврзници. 

На збирната сметка бр. 845-20-3 ќе го уплату-
ваат придонесот за станбена изградба општестве-
ните организации, банките, осигурителните заводи 
и заедниците на осигурувањето, Југословенската 
лотарија, куќните совети и слични; 

103) на сметката 845-21-1 — Придонес за стан-
бена изградба од Заедницата и претпријатијата во 
составот на Заедницата на Југословенските же-
лезници; 

104) на сметката бр. 845-21-2 — Придонес за 
станбена изградба од Заедницата и претпријатијата 
во составот на Заедницата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони; 

105) на сметката бр. 845-21-3 — Придонес за 
станбена изградба од претпријатијата во составот 
на Здружението на стопанските организации на 
речниот сообраќај; 

106) на метката бр. 845-21-4 — Придонес за 
станбена изградба од претпријатието „Јадранска ли-
ниска пловидба". 

На сметката бр. 103 до 106 од оваа наредба ќе 
го уплатуваат новедените организации вкупниот 
износ на придонесот за станбена изградба, а Служ-
бата на општественото книговодство од тие смет-
ки ќе изврши расподелба на средствата на дел што 
му припаѓа на републичкиот фонд за станбена из-
градба (80%) и на дел што им припаѓа на општин-
ските фондови за станбена изградба (20%). 

Исплатителите на личните доходи го уплату-
ваат придонесот за станбена изградба на збирната 
сметка на придонесот за станбена изградба на о:таа 
општина на чие подрачје е живеалиштето на рабо-
тниците на чиј личен доход се пресметува тој при-
донес. Исплатителите на личните доходи од чле-
нот 6 став 3 на Правилникот за примена на Зако-
нот за придонесот за станбена изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/61, 10/62 и 16/62) уплатуваат 
80% од тој придонес на посебна сметка на Држав-
ниот секретаријат за работите на̂  народната одбра-
на, а исплатителите на личниот доход од членот 6 
став 4 на тој правилник го уплатуваат целиот износ 
на пресметаниот придонес на збирните сметки под 
бр. 103 до 1С6 од оваа наредба. 

По исклучок, ако во градовите поделени на 
општини градскиот собор односно околискиот наро-
ден одбор, во смисла на членот 6 став 2 од Пра-
вилникот за примена на Законот за придонесот за 
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станбена изградба, Одлучи придонесот за станбена 
изградба што им припаѓа на фондовите за станбе-
на изградба, на одделни општини во составот на тој 
град, да се уплатува на посебна збирна сметка, 
средствата остварени на таа збирна сметка ќе се 
расподелуваат помеѓу општините на подрачјето на 
градот. Износот расподелен на таа збирна сметка од 
збирните сметки под бр. 100 до 106 на оваа наредба 

-Службата на општественото книговодство по нало-
зите што ги издава органот на управата на град-
скиот односно околискиот народен одбор надлежен 
за работите на финансиите врз основа на одлука на 
градскиот собор односно околискиот народен одбор 
донесена во согласност со општинските народни од-
бори, ќе го распореди на соодветните сметки одно-
сно фондови за станбена изградба на односните 
општини. 

При подигањето од Службата на општественото 
книговодство на средствата за исплата на личните 
доходи (аконтации) во текот на еден месец, испла-
тителите на личните доходи што придонесот за 
станбена изградба, пресметан на личните доходи 
исплатени за претходниот месец, го уплатиле на 
повеќе од пет посебни сметки на односните општини 
и фондови за станбена изградба, можат за наред-
ниот месец придонесот за станбена изградба пре-
сметан на подигнатите средства, привремено сумар-
но да го уплатат на своја посебна сметка кај онаа 
организациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство кај која имаат жиро-сметка 
односно текушта сметка, со тоа во рок од 15 дена 
по истекот на месецот да П поднесат на таа органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство вирмански налози за распоред (упла-
тување) на соодветните износи во корист на сметки-
те определени со оваа наредба, односно во корист 
на фондовите за станбена изградба на кои тој при-
донес им припаѓа во смисла на чл. 6 и На од Пра-
вилникот за примена на Законот за придонесот за 
станбена изградба. 

Ако исплатителите на личниот доход од ставот 
5-на оваа точка не И поднесат на Службата на оп-
штественото книговодство вирмански налози за ра-
според на придонесот во корист на соодветните 
сметки односно фондови за станбена изградба во 
рок од 15 дена по истекот на месецот, спрема нив 
ќе се преземат мерките предвидени во членот 37 од 
Правилникот за периодичните пресметки на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/62). Покрај тоа, овие исплатители на личните до-
ходи не можат да се користат со одредбите на ста-
вот 5 на оваа точка додека не издадат вирмански 
налози за распоред на износот на уплатениот при-
донес во корист на соодветните сметки на однос-
ната општина и додека не поминат три месеци по 
месецот за кој дополнително се издадени вирман-
ски налози. 

На збирните сметки од бр. 100 до 106 на оваа 
наредба ќе се уплатува придонесот за станбена из-
градба по обврските за текуштата година, како и 
придонесот за станбена изградба по обврските до 
крајот на 1962 година ако народната република не-
ма пропишано до 50% од пресметаниот придонес за 
станбена изградба за 1962 година да се уплатува во 
фондот за станбена изградба на општината на чие 
подрачје е седиштето на исплатителот на личниот 
доход. 

Ако народната република пропишала дел од 
придонесот за станбена изградба да се уплатува во 
седиштето на исплатителот на личниот доход, при-
донесот за станбена изградба по обврските за 1962 
година исплатителите на личните доходи што при-
донесот за станбена изградба го уплатуваат за те-
куштата година на збирните сметки под бр. 100 до 
102 на оваа наредба ќе го уплатуваат на збирните 
сметки, освен придонесот за станбена изградба 
(20%) што се издвојува и се плаќа на примањата на 
активните подофицери, офицери, воени службени-
ци и граѓански лица на служба во Југословенската 
народна армија. Придонесот за станбена изградба 
по обврските за 1962 година кој се пресметува и се 

плаќа на примањата на активните подофицери, 
офицери, воени службеници и граѓански лица на 
служба во Југословенската народна армија (дежкг 
од 20%) ќе се уплатува, и тоа: до 50% (колку е опре 
делено со републичкиот пропис) од тој дел (од 
20%) од вкупниот придонес — непосредно во ко-
рист на сметката бр. 647-04 на фондот за стан-
бена изградба на општината на чие подрачје е се-
диштето на единицата на Југословенската наро-
дна армија, остакот од тој дел (од 20%) - на сме-
тката бр. 647-04 на фандот за станбена изградба 
на општината на чие подрачје е живеалиштето на 
припадниците на Југословенската народна армија 
на чии лични доходи е пресметан тој придонес. 

Од придонесот за станбена изградба пресметан 
по обврските за 1962 година од страна на исплати-
телите на лични доходи што во текуштата година 
го уплатуваат придонесот на сметките под бр. 103 
до 106 од оваа наредба во народните републики што 
имаат пропишано до 50% од" придонесот за 1962 
година да се уплатува во корист на фондот за стан-
бена изградба на општината на чие подрачје е се-
диштето на исплатителот на личниот доход, ќе уп-
латуваат 80% непосредно во корист на републич-
киот фонд за станбена изградба на народната ре-
публика на чија територија е живеалиштето на ра-
ботниците, и тоа: 

а) Заедницата и претријатијата во составот на 
Заедницата на Југословенските железници — на 
сметката бр. 645-06; 

б) Заедницата и претпријатијата во составот на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони — на сметката бр. 645-07; 

в) претпријатијата зачленети во Здружението 
на стопанските организации на речниот сообраќај. 
— на сметката бр. 645-08; 

г) претпријатието „Јадранска линиска пловид-
ба" — на сметката бр. 645-09. 

Од тој придонес 20% ќе уплатуваат: 
1) дел до 50% (од 20%) — во корист на општин-

скиот фонд за станбена изградба на општината 
на чие подрачје е седиштето на овие исплатите л и 
на личните доходи и тоа: 

а) Заедницата и претпријатијата во составот на 
Заедницата на Југословенските железници — на 
сметката бр. 647-06; 

б) Заедници и претпријатијата во составот на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони — на сметката бр. 647-07; 

в) претпријатијата зачленети во Здружението 
на стопанските организации на речниот сообраќај 
— на сметката бр. 647-08; 

г) претпријатие „Јадранска линиска пловид-
ба" — на сметката бр. 647-09; 

2) остатокот (од 20%) - во корист на општин-
скиот фонд за станбена изградба на општината на 
чие подрачје е живеалиштето на работниците на 
овие исплатители на личните доходи, и тоа: 

а) Заедницата и претпријатијата во составот на 
заедницата на Југословенските железници — на 
сметката бр. 647-06; 

б) Заедницата и претпријатијата во составот на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони — на сметката бр. 647-07", 

в) претпријатијата зачленети во Здружението 
на стопанските организации на речниот сообраќај 
— на сметката бр. 647-08; « » 

г) претпријатието „Јадранска линиска пловид-
ба" на сметката бр. 647-09." 

6. Таксата на имот ќе се уплатува: 
107) на сметката бр. 845-40-1 — Такса на рабо-

тен (запрежен) добиток; 
108) на сметката бр. 845-40-2 - Такса на оруди-

ја за производство; 
109)) на сметката бр. 845-40-3 - Такса на хиб-

ридна лоза 
7. Придонесот од прометот на филмови и при-

донесот од надоместокот за изнајмени увезени фил-
мови ќе се уплатуваат: 

110) на сметката бр%. 845-50-1 - Придонес од 
прометот на филмови; 
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111) на сметката бр. 845-52-1 - Придонес од 
надоместокот за изнајмени увезени филмови. 

8. Надоместокот од сопствениците на моторни 
и запрежни возила ќе се уплатува: 

112) на сметката бр. 845-53-1 - Надоместок од 
сопствениците на моторни и запрежни возила за 
одржување на чистотијата на градот. 

Б. Уплатување што се врши непосредно на смет-
ките на фондовите 

1. Интересот на фондовите во стопанство ќе се 
уплатува: 

113) на сметката бр. 640-03 - Општ инвестици-
онен фонд - интерес на деловниот фонд на сто-
панските организации и на деловниот и кредитни-
от фонд на банките. 

На сметката бр. 644-06, а не на сметката бр. 
640-03, стопанските организации на угостителството 
и туризмот ќе го уплатуваат делот од интересот на 
деловниот фонд над нормата од 20/о по обврските 
до крајот на 1961 година; 

114) на сметката бр. 640-10 - Општ инвестици-
онен фонд — интерес на средствата на општестве-
ните инвестициони фондови на политичкотерито-
ријалните единици; 

115) на сметката бр. 644-06 - Општински инве-
стиционен фонд. 

На сметката бр. 644-06 ќе уплатуват интерес на 
деловниот фонд комуналните стопански организа-
ции и стопанските организации на Услужното за-
наетчиство освен градежното, ако сите тие организа-
ции на редовен начин го пресметуваат придонесот 
од доходот и интересот на деловниот фонд. Ако 
придонесот од доходот го плаќаат во паушален из-
нос, тој придонес садржи и интерес на деловниот 
фонд и се уплатува на сметката под бр. 40 од оваа 
наредба. 

2. Придонесот од доходот на здравствените ус-
танови ќе се уплатува: 

116) на сметката бр. 648-04 - Општински здрав-
ствен инвестиционен фонд.— Придонес од доходот 
на аптеките; 

117) на сметката бр. 648-03 - Општински здрав-
ствен инвестиционен фонд — Придонес од доходот 
на другите здравствени установи. 

3. Придонесот за републичкиот фонд за унапре-
дување на издавачката дејност ќе се уплатува: 

118) на сметката бр. 666-03 — Други републич-
ки фондови. 

На сметката бр. 666-03 се уплатува делот од 
придонесот од доходот што издавачките претприја-
тија го издвојуваат во републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност (точка 4 став 2 
од Одлуката за нормите на придонесот од доходот 
на стопанските организации)., 

4. Делот од закупнината за деловни простори и 
амортизацијата на зградите во општествена соп-
ственост ќе се уплатуваат: 

119) на сметката бр. 647-11 — Општински 
фонд за станбена изградба — дел од закупнината 
за деловни простории; 

120) на сметката бр. 647-12 - Општински фонд 
за станбена изградба — амортизација на зградите 
во општествена сопственост. 

5. Придонесот за заеднички резерви на сто-
панските организации ќе се уплатува: 

121) на сметката бр. 659-03 — Општински фонд 
за заеднички резерви на стопанските организации 
од паушалистите. 

На сметката бр. 659-03 ќе го уплатуваат придо-
несот за заеднички резерви стопанските организа-
ции што своите обврски спрема општествената зае-
дница ги извршуваат во паушален износ; 

122) на сметката бр. 659-04 — Општински фонд 
за заеднички резерви на стопанските организации 
по покачена норма, 

На сметката бр. 659-04 ќе го уплатуваат стопан-
ските организации, освен паушалистите, делот од 
придонесот за заеднички резерви над износот на 
придонесот пресметан по нарма од 3%. 

6. Придонесот од прометот на жито ќе се упла-
тува: 

123) на сметката бр. 643-19 - Околиски инве-
стиционен фонд. 

7. Таксата на странски друмски моторни во-
зила ќе се уплатува: 

124) на сметката бр. 689-01 - Такса на стран-
ски друмски моторни возила. 

8. Надоместокот за искористување на земјодел-
ско земјиште ќе се уплатува: 

125) на сметката бр. 644-19 - Општински инве-
стиционен фонд. 

9. Дел од премијата за осигурување од Пожар 
ќе се уплатува: 

126) на сметката бр. 669-09 - Општински про-
тивпожарен фонд. 

10. Паричните казни за прекршоци ќе се уп-
латуваат: 

127) На сметката бр. 666-09 - Републички фонд 
за социјални установи. 

11. Месниот самопридонес ќе се уплатува: 
128) на сметката бр. 680-02 — Местен самопри-

донес во пари за одделни делови на општината — 
од обврзниците на данокот на доход од земјодел-
тество; 

129) на сметката бр. 680-03 - Местен само-
придонес во пари за одделни делови на општината 
— од други обврзници. 

12. Парични казни ќе се уплатуваат: 
130) на сметката бр. 682-02 - Парични казни 

по решенијата на судовите; 
131) на сметката бр. 682-03 — Средства од суд-

ски такси за изградба на судски згради. 

В. Приходи на фондовите од поранешните години 
На сметките под бр. 86 до 127 од оваа наредба 

ќе се уплатуваат наведените приходи по обврските 
за текуштата и поранешните години, а приходите 
по обврските од поранешните години за кои не е 
определена посебна сметка, ќе се уплатуваат: 

132) на сметката бр. 845-80-1 - Такси на друм-
ски моторни возила, освен таксите на странски 
друмски моторни возила; 

133) на сметката бр. 845-80-2 - Такса на друм-
ски запрежни возила. -

Г. Придонес за социјално осигурување 
Придонесите за социјално осигурување ќе се 

уплатуваат: 
134) на сметката бр. 847 — Збирна сметка на 

придонесот за социјално осигурување за текуш-
тата година: 

135) На сметката бр. 848/1 — Збирна сметка на 
придонесот за социјално осигурањаве за 1962 
година; 

136) на сметката бр. 848/2 — Збирна сметка на 
придонесот за социјално осигурување по дополни-
телна општа норма од 2% за 1962 година. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Даночните обврзници и другите уплатители 
на приходите на буџетите и фондовите, што ги 
уплатуваат приходите на сметките определени со 
оваа наредба, се должни при уплатувањето на при-
ходите на односните сметки да ги напишат на уп-
латницата (обрасци на платниот промет бр. 127 и 
141) односно на вирманскиот налог (образец на 
платниот промет бр. 74), покрај оперативниот број 
на организационата единица на службата на оп-
штественото књиговодство и бројот на сметката, 
уште и шифрата на приходот и бројот на општи-
ната, според упатствата од Службата на опште-
ственото книговодство. 
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Организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство кај која се врши уплату-
вањето е должна наведените ознаки да им, ги сооп-
шти на уплатителите. 

2. Организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство кај кои, во смисла на 
ова наредба, се водат збирните сметки на буџетите 
и збирните сметки на заедничките приходи во кои 
учествуваат повеќе политичкотериторијални едини-
ци ги распоредуваат средствата од збирните смет-
ки на корисниците на тие приходи (празнење на 
сметките) на секој 5, 15 и 24 ден во месецот. 

Распоредот на средствата од збирните сметки 
на општественото книговодство во смисла на чле-
цот, освен средствата на општествените фондови 
за школство, кои се распоредуваат на секој 7, 17, и 
26 ден во месецот. 

3. Стручни упатства за извршување на оваа на-
редба издава генералниот директор на Службата 
на општественото книговодство во смисла на чле-
нот 29 од Законот за општественото книговодство. 

4. Сите приходи уплатени во 1963 година до де-
нот на влегувањето во сила оваа наредба, од смет-
ките на кои се уплатени ќе се пренесат на смет-
ките определени со оваа наредба. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за уплатува-
ње одделни видови приходи за буџетите и фондо-
вите на сметките кај Народната банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 28/61, 5/62, 16/62 и 23/62). 

6. Ова наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12-25280/1 
31 декември 1962 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Киро Глигоров, с. р. 

23. 

Врз основа на точката 24 од Одлуката за спро-
ведување на Ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
на стопанските организации (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62 и 53/62), сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА 
СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-

ВАЧКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Стопанските организации и други органи-
зации, што во смисла на Законот за Ревалоризаци-
јата на основните средства и на средствата на 
заедничката потрошувачка на стопанскита органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/62 и 53/62) и 
Одлуката за спроведување на Ревалоризацијата на 
основните средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка на стопанските организации ја извр-
шиле Ревалоризацијата на основните средства и сред-
ствата на заедничката потрошувачка со состојбата 
на 30 јуни 1962 година, се должни да ги книжат 
резултатите од Ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
во своите деловни книги под 31 декември 1962 
година. 

2. Стопанските и други организации што ја из-
вршиле Ревалоризацијата од точката 1 на оваа на-
редба се должни пред книжењето на резултатите 
од Ревалоризацијата, во смисла на Упатството за 
спроведување на пописот (инвентарисањето) кај 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 53/56, 50/59, 49/60 и 50/61), во деловните книги 
да извршат книжења на сите разлики утврдени во 
елаборатот за извршениот попис, според состојбата 
и вредностите пред извршената Ревалоризација. 

3. Ако при пописот се утврди дека некои пред-
мети од основните средства и од средствата на" за-
едничката потрошувачка што требало да се опфатат 
со Ревалоризацијата не се ревалоризирани, стопан-
ските организации дополнително ќе ги ревалори-
зираат. таквите предмети под 31 декември 1962 ро-
дина. 

4. Ако по извршената Ревалоризација одделни 
предмети од основните средства или од средствата 
на заедничката потрошувачка се продадени односно 
пренесени без надоместок врз друга стопанска орга-
низација, стопанската организација што ја извр-
шила продажбата односно пренесувањето без надо-
месток е должна да и ги достави на стопанската 
организација на која и се предметите продадени 
односно врз која се пренесени — сите елементи на 
Ревалоризацијата, врз основа на кои стопанската 
организација кај која овие предмети ќе се затечат 
на 31 декември 1962 година ќе ги изврши потребните 
книжења. 

5. Стопанските организации се должни да ги 
прокнижат резултатите од Ревалоризацијата на 
основните средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка под 31 декември 1962 година на след-
ниот начин: 

1) вредноста на предметите искажана на соод-
ветните конта од групите: 

00 — Основни средства 
02 — Заеднички основни средства 
04 — Средства на заедничката потрошувачка 

ќе ја наголемат за износот на разликата настаната 
поради Ревалоризацијата. 

На начинот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
постапи и во поглед на книжењето на соодветните 
конта од групата 01 - Исправка на вредноста на 
основите средства, како и на соодветните аналитич-
ки конта во рамките на контото 021 — Исправка на 
вредноста на 'заедничките основни средства и 049 -
Исправка на вредноста на средствата на заедничката 
потрошувачка; 

2) за разликата во вредноста на основните сред-
ства настаната по извршената Ревалоризација на 
основните средства што му припаѓаат на деловниот 
фонд, ќе се одобри посебното аналитичко конто во 
рамките на контото 900 — Деловен фонд; 

3) за разликата во вредноста на основните сред-
ства настаната по извршената Ревалоризација на 
основите средства што не му припаѓаат на делов-
ниот фонд бидејќи се набавени од кредити, ќе се 
одобри посебното конто 926 — Разлика во вредноста 
на основните средства настаната по извршената 
Ревалоризација. 

Делот на разликата на вредноста на основните 
средства што му припаѓа на деловниот фонд во 
смисла на одредбите од оваа наредба, И одговара 
на сразмерата во која вредноста на основните сред-
ства содржана во деловниот фонд учествува во 
вкупната вредност на основните средства на сто-
панската организација. 

Вредноста на основните средства што се во со-
став на деловниот фонд се утврдува на тој начин 
што од вкупната вредност на основните средства 
се одбива износот на неизмирените обврски по 
основот на кредити за основни средства (конто 910). 

Сразмерата од ставот 2 на одредбата под 3 од 
оваа точка се пресметува со примена на формулата: 

вредноста на основните средства 
во деловниот фонд Х100 

Сразмерата (%) = "" 
вкупната вредност на сите 

основни средства 
Со примена на добиениот процент врз вкупниот 

износ на разликата на Ревалоризацијата се утвр-
дува делот на таа разлика што му припаѓа на де-
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ловниот фонд (конто 900), а остатокот на разликата 
се книжи во корист на посебното конто 926 — Раз-
лика во вредноста на оснбвните средства настаната 
по извршената Ревалоризација; 

4) за разликата в-о вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка настаната по извршена-
та Ревалоризација на средствата на заедничката 
потрошувачка што му припаѓаат на фондот на 
заедничката потрошувачка ќе се одобри посебното 
аналитичко конто во рамките на контото 940 — 
Фонд на заедничката потрошувачка; 

5) за разликата во вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка настаната по извршената 
ревалоризација на средствата на заедничката по-
трошувачка што не му припаѓаат на фондот на 
заедничката потрошувачка бидејќи се набавени од 
кредити, ќе се одобри посебното конто 946 — Раз-
лика во вредноста на средствата на заедничката 
потрошувачка настаната по извршената Ревалори-
зација. 

Делот на разликата на вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка што му припаѓа на 
фондот на заедничката потрошувачка во смисла 
на одредбите од оваа наредба, и одговара на" сраз-
мерата во која вредноста на средствата на заед-
ничката потрошувачка содржана во фондот на за-
едничката потрошувачка учествува во вкупната 
вредност на сите средства на заедничката потрошу-
вачка на стопанската организација. 

Вредноста на средствата на зедничката потро-
шуавачка што се во состав на фондот на заеднич-
ката потрошувачка се утврдува на тој начин што 
од вкупната вредност на средствата на заедничката 
потрошувачка ќе Се одбие износот на неизмирените 
обврски по основот на кредити за средства на за-
едничката потрошувачка (конто 919). 

Сразмерата од ставот 2 на одредбата под 5 од 
оваа точка се пресметува со примена на формулата: 

вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка во 

фондот на заедничката 
потрошувачка X 100 

сразмерата (%) = 
вкупната вредност на сите 

средства на заедничката 
потрошувачка 

Со примена на добиениот процент врз вкупниот 
износ на разликата на Ревалоризацијата на сред-
ствата на заедничката потрошувачка се утврдува 
делот на таа разлика што му припаѓа на фондот 
на заедничката потрошувачка (конто 940), а остато-
кот на разликата се книжи во корист на посебното 
конто 946 — Разлика во вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка настаната по изврше-
ната Ревалоризација. 

6. Во обрасците според кои се составува завр-
шната сметка на стопанските организации за 1962 
година, и тоа во: 

1) образецот бр. 1 — Биланс на 31 декември 
1962 година, 

2) образецот бр. 2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1962 година, 

3) образецот бр. 11 — Биланс на 31 декември 
1962 година, 

4) образецот бр. 14 — Утврдување на вкупниот 
приход и расподелба на доходот за 1962 година, 
ќе се искаже вредноста на основните средства и 
на средствата на заедничката потрошувачка на сто-
панската организација по книжењето на резулта-
тите од Ревалоризацијата. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12-24697/1 
10 јануари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

24. 

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56, 44/60 и 22/62), во врска со точката 1 од 
Одлуката за прегледот на завршните сметки на 
државните органи, самостојните установи и фондо-
вите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/62), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТА-
ВУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ 

НА ФОНДОВИТЕ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
1. Во Упатството за составување и преглед на 

завршните сметки на фондовите за станбена из-
градба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63) по точ-
ката 27 се додава нова точка 27а, која гласи: 

„27а. Збирните прегледи на завршните сметки 
од точ. 26 и 27 на ова упатство Службата на опште-
ственото книговодство ги составува врз основа на 
обрасците ЗРФСИ-1, ЗРФСИ-2, ЗРФСИ-З и ЗРФСИ-4. 
Составувањето на збирните прегледи врз основа на 
податоците од табелите 1 до 7 ќе го регулира Слу-
жбата на општественото книговодство со свое упат-
ство." 

2. Ова упаство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 16-22992/8 
II јануари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с.р. 

25. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-
бава за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трговија 
и туризам издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РОТО-ХАР-
ТИЈА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУ-

ВАЧИ ВО 1963 ГОДИНА 
1. За 1963 година се утврдува за потребите на 

новинските претпријатија и новинските установи 
контингентот на рото-хартија гр/м2 50/52 во количи-
на од 40.000 тона. 

Количината на рото-хартија од ставот 1 на 
оваа точка ќе ја искарани Товарна целулозе ин 
папирја „Ѓуро Салај", Видем Кршко. 

Договорите за купување и продажба на рото-
хартија ќе ги склучуваат со Товарна целулозе ин 
папирја „Ѓуро Салај" новинските претпријатија и 
новинските установи во количините за кои овие 
претпријатија и установи ќе се договорат во Дело-
вното здружение на новинските претпријатија и 
новинските установи. 

2. Товарна целулозе ин папир ја ,Јуро Салај" 
и потрошувачите определени со оваа наредба се 
должни на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам да му достават на не-
гово барање податоци за производството, испораките! 
и залихите на рото-хартија. 

2. Товарна целулозе ин папирја »,Ѓуро Салај" е 
должна да му ги пријави на Секоетаријатот на Соју-
зниот извршен совет за трговија и туризам коли-
чините на рото-хартија што ќе ги произведе над 
контингентот од точката 1 став 1 на оваа наредба, 
како и количините што во рамките на определениот 
контингент ќе останат недоговорени или неиспора-
чани. Овие количини дополнително ќе ги расподе-
ли Секретаријатот на Сојузниот извршеа совет за 
трговија и туризам. 
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3. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"4 

Бр. 65/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за трговија и туризам, 
Марјан Брецељ, с, р. 

26. 
Врз основа на членот 76 став 1 точка 3 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трговија 
и туризам издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РЕЖАНА 
ГРАЃА ОД ЕЛА-СМРЕКА И БОР ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ 

ЗА 1963 ГОДИНА 
1. За 1963 година се утврдува контингентот на 

режана граѓа од ела-смрека и бор, и тоа: од 31.000 
м8 од ела-смрека и 4.000 м8 од бор во димензиите 
и квалитетот според JUS D.C1.041 и JUS D.C1.042, 
за потребите: 

1) на ремонтните и производствените претпри-
јатија на шински возила (вагони): 

а) режана граѓа од ела смрека 20.000 м8 

б) режана граѓа од бор 3.000 м3 

2) на железничките транспортни претпријатија: 
а) режана граѓа од ела-смрека 11.000 м3 

б) режана граѓа од бор 1.000 м8 

2. Договорите за купување и продажба на ре-
жана граѓа од ела-смрека и бор ќе ги склучуваат 
претпријатијата на дрвната индустрија со потро-
шувачите според распоредот (програмата) што ќе 
го утврди Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам на предлог од Сојуз-
нава стопанска комора — Совет за шумарство, др-
вна индустрија и хартија и од Заедницата на Ју-
гословенските железници. 

3. Претпријатијата на дрваната индустрија се 
должни во текот на 1963 година да ја испорачат ре-
жана граѓа од ела-смрека и бор во количините, 
димензиите и квлитетот определени во точката 1 
од оваа наредба. 

4. Претпријатијата на дрвната индустрија и по-
трошувачите определени во точката 1 од оваа на-
редба, се должни да му доставуваат на Секретари-
јатот на Сојузниов извршен совет за трговија и ту-
ризам на негово барање податоци за производство-
то на режана граѓа од ела-смрека и бор, како и за 
испораките, залихите и потрошувачката на тие про-
изводи. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 66/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за трговија и туризам, 
Марјан Брецељ, с. р. 

27. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 

Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА 
ЦЕНИТЕ 

1. Во производите за кои контролата на цените 
во производството ја врши Сојузниот завод за цени 
спаѓаат и: 

1) бизмут от, 
2) среброто, 
3) полимерните ф о с ф а т 
2. Со производите од точката 1 од оваа наредба 

се дополнува бројот на производите за кои се врши 
контрола на цените во производството наведени во 
Списокот кој е составен дел од Упатството за спро-
ведување на Одлуката за евиденција и конрола на 
цените на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 
8/60, 11/60, 15/60, 20/60, 27/60, 31/60, 41/60, 44/60, 51/60, 
4/61, 8/61, 9/61, 19/61, 20/61, 25/61, 28/61, 45/61, 51/61, 
3/62, 28/62 и 30/62). 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 41/1 
9 јануари 1963 година 

Белград 
Секретар 

за општи стопански работи, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

28. 
Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), по предлог од Со-
јузното јавно обвинителство, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за правосудни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУ-
ЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ-

СТВА 
1. Во Решението за утврдување на подрачјата 

на окружните и околиските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 
10/62 и 38/62) во одделот I под „А. Во Народна Ре-
публика Србија", во точката 4 на крајот на одред-
бата под б) точката се заменува со точка и запирка 
и се додаваат две нови одредби, кои гласат: 

,,в) Околиското јавно обвинителство во Неготин 
за подрачјето на околиските судови во Неготин, 
Доњи Милановац, Јабуковац и Салаш; 

г) Околиското јавно обвинителство во Кладово 
за подрачјето на Околискиот суд во Кладово." 

2. Во точката 6 на крајот на одредбата под б) 
точката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова одредба под в), која гласи: 

,,в) Околиското јавно обвинителство во Нови Па-
зар за подрачјето на околиските судови во Нови 
Пазар, Сјеница и Тутин." 

3. Точ. 10, 12 и 15 се бришат. 
4. Во точката 19 на крајот на одредбата под б) 

точката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова одредба под в), која гласи: 

,,в) Околиското јавно обвинителство во Приеполе 
за подрачјето на околиските судови во Нова Варош, 
Прибој и Приеполе." 

5. Точката 31 се брише. 
6. Во точката 34 на крајот на одредбата под б) 

точката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова одредба под в), која гласи: 

,,в) Околиското јавно обвинителство во Гњилане 
за подрачјето на околиските судови во Гњилане, 
Витина и Косовска Каменица." 

7. Одделот I под „Б. Во Народна Република Хр-
ватска" се менува и гласи: 

,Д. Окружното јавно обвинителство I во Загреб 
за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, 
што го опфаќа подрачјето на околиските судови I 
и ITX во Загреб и дел од подрачјето на Околискиот 
суд II во Загреб (подрачје на општините Чрномерец 
и Трешњевка); 

а) Околиското јавно обвинителство I во Загреб 
за подрачјето на Околискиот суд за град Загреб I; 

б) Околиското јавно обвинителство II во Загреб 
за дел од подрачјето на Околискиот суд за град За-
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гроб II, што го опфаќа подрачјето на општините 
Чрномерец и Трешњевка; 

в) Околиското јавно об-винителство III во Загреб 
за подрачјето на Околискиот суд за град Загреб ЈП. 

2. Окружното јавно обвинителство II во Загреб 
за дел од подрачјето на Окружниот суд во Загреб, 
што го опфаќа подрачјето на околиските судови во 
Доња Стубица, Дуго Село, Јастребарско, Клањец, 
Крапина, Преграда, Самибор, Велика Горица, Забок, 
Златан и Зелина и дел од подрачјето на Околискиот 
суд за град Загреб II (подрачјето на општината За-
прешиќ); 

а) Околиското јавно обвинителство во Крапина 
за подрачјето на околиските судови во Доња Сту-
бица, Кланец, Крапина, Преграда, Забок и Златар; 

б) Околиското јавно обвинителство IV во Загреб 
за подрачјето на околиските судови во Дуго Село, 
Јастребарско, Самобор, Велика Горица и Зелина и 
дел од подрачјето на Околискиот суд за град За-
греб II, што го опфаќа подрачјето на општината 
Запреигиќ. 

3. Окружното јавно обвинителство во Бјеловар 
за подрачјето на Окружниот суд во Бјеловзр; 

а) Околиското јавно обвинителство во Бјеловар 
за подрачјето на околиските судови во Бјеловар, 
Чазг-а и Гарешница; 

б) Околиското јавно обвинителство во Дарувар 
за подрачјето на околиските судови во Дарувар, 
Грубишно Поле и Пакрац; 

в) Околиското јавно обвинителство во Коприш-
ница за подрачјето на околиските судови во ѓурѓе-
вац и Копривница; 

г) Околиското јавно обвинителство во Крижев« 
ци за подрачјето на околиските судови во Крижев« 
ци и Врбовец; 

д) Околиското јавно обвинителство во Вирови-
гица за подрачјето на Околискиот суд во Вирови-
т е а. 

4. Окружното јавно обвинителство во Осиек за 
подрачјето на Окружниот суд во Осиек; 

а) Околиското јавно обвинителство во Бели Ма-
настир за подрачјето на Околискиот суд во Бели 
Манастир; 

б) Околиското јавно обвинителство во Напгице 
за подрачјето на околиските судови во Доњи Ми-
хољац, Нашиде, Ораховица и Подравска Слатина; 

в) Околиското јавно обвинителство во Осиек за 
подрачјето на околиските судови so Ѓаково, Осиек 
к Валпово; 

г) Околиското јавно обвинителство во В^нковци 
за подрачјето на околиските судови во Винковци 
и Жупања; 

д) Околиското ј,авно обвинителство во Вуковар 
за подрачјето на Околискиот суд во Вуковар. 

5. Окружното Јавно обвинителство во Дубров-
ник за подрачјето на Окружниот суд во Дубровник; 

Околиското јавно обвинителство во Дубровник 
за подрачјето на околиските судови во Дубровник 
и Корчула-

в, Окружното јавно обвинителство во Госпиќ за 
подрачјето на Окружниот суд во Госпиќ; 

ОКОЛИСКОТО јавно обвинителство во Госпиќ за 
подрачјето на околиските судови во Доши Лапац, 
Госпиќ, Грачац, Оточац и Титова Кореница. 

7. Окружното јавно обвинителство во Карловац 
за подрачјето на Окружниот суд во Карловац; 

Околиското јавно обвинителство во Ќар лов ац за 
подрачјето на околиските судови во Карловац, О гу-
лин, Слуњ, Воиниќ во Вргинмост. 

8. Окружното јавно обвинителство во Пула за 
подрачјето на Окружниот суд во Пула; 

Околиското јавно обвинителство во Пула за 
подрачјето на околиските судови во Бује, Лабин, 

Пазин, Пореч, Пула и Ровињ. 
9. Окружното јавно обвинителство во Риека за 

подрачјето на Окружниот суд во Риека; 
Околиското јавно обвинителство во Риека за 

Подрачјето на околиските судови во Цриквеница, 
Делнице, Крк, Мали Лошин,, Опатија, Пат, Риека 
и Сењ. 

16. Окружното јавно обвинителство во Сисак за 
подрачјето на Окружниот суд во Сисак; 

а) Околиското јавно обвинителство во Кутина 
за подрачјето на околиските судови во Иваниќ-
Град, Кутина и Новска; 

б) Околиското јавно обвинителство во Сисак за 
подрачјето на околиските-судови во Двор, Глина, 
Костајница, Петриња и Сисак. 

11. Окружното јавно обвинителство во Славон-
ска Пожега за подрачјето на Окружниот суд во 
Славенска Пожега; 

а) Околиското јавно обвинителство во Нова Гра-
динка за подрачјето на Околискиот суд во Нова 
Град шика; 

б) Околиското јавно обвинителство во Славон-
ски Брод за подрачјето на Околискиот суд во Сла-
вонски Брод; 

в) Околиското јавно обвинителство во Славен-
ска Пожега за подрачјето на Околискиот суд во 
Славовска Нож ега. 

12. Окружното јавно обвинителство во Сплит за 
подрачјето на Окружниот суд во Сплит; 

а) Околиското јавно обвинителство во Макар-
ска за подрачјето на околиските судови во Макар-
ска и Метковиќ; 

б) Околиското јавно обвинителство во Сплит за 
подрачјето на околиските судови во Имотски, Омиш, 
Сињ, Сплит, СтариГрад, Супетар и Трогир. 

13. Окружното јавно обвинителство во Шибеник 
за подрачјето на Окружниот суд во Шибеник; 

а) Околиското јавно обвинителство во Книн за 
подрачјето на Околискиот суд во Книн; 

б) Околиското јавно обвинителство во Шибеник 
за подрачјето на околиските судови во Дрниш и 
Шибеник. 

14. Окружното јавно обвинителство во Вараж-
дин за подрачјето на Окружниот суд во Вараждин; 

а) Околиското јавно обвинителство ЕО Чаковец 
за подрачјето на околиските судови во Чаковец и 
Прелог; 

б) Околиското јавно обвинителство во Вараж-
дин за подрачјето на околисш^те судови во Иванец, 
Лудбрег, Нови Мароф и Вар-аждин. 

15. Окружното јавно обвинителство во Задар за 
подрачјето на Окружниот суд во Задар; 

Околиското јавно обвинителство во Задар за 
подрачјето на околиските судови во Бенковац и 
Задар." 

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-991/1 
19 декември 1962 година 

Белград 
Секретар 

за правосудни работи, 
др Јосип Хрнчевиќ, с. р. 

29. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 29 став 

1 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ 
1. Престанува да важи југословенскиот стан-

дард: 
Дрво за целулоза и дрвесина — — JUS D.B5 020 
донесен со Решението за југословенските стандард-
ди за необработено и обработено дрво („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/55). 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение престанува да важи на 30 април 1963 го-
дина. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Дрво за целулоза и дрвесина — — JUS D.B5.020 
Конструкција на дрвени столбови за 
телекомуникациони водови: 
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Дрвени пречници за 2 носачи - JUS D.B2.050 
Дрвени пречници за 4 носачи — JUS D.B2.051 
Дрвени пречници за 6 носачи — JUS D.B2.052 
Дрвени пречници за 8 носачи — JUS D.B2.063 
Двојник - - - - - - - JUS D.B2.054 
Напоредна двојка - - - - JUS D.B2.055 
Чаталест^ упориште — — — JUS D.B2.056 
Тростодб - - - - - - JUS D.B2.057 
Продолжување на дрвени упори-

шта - - - - - - ' - - JUS D.B2.068 
Упоришта за поголеми распони JUS D.B2.059 

Заштита на вградени дрвени столбо-
ви за телекомуникациони водови од 
механичко оштетување — — — — JUS D.B5.070 

4. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 мај 1963 година. 

Бр. 06-54/1 
јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

30. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Испитување на отпорноста на 
природниот камен спрема абењето со 
шлифовање - - - - - - - JUS В.В8.015 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
мај 1963 година. 

Бр. 18—50/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

31. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ДРВО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Мозаик-паркет - - - - - JUS D.D5.021 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
мај 1963 година. 

Бр. 06-57/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж Славољуб Виторовиќ, с. р. 

32. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 39/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА КОНЗЕРВИРАЊЕТО НА ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Конзервирање на дрво. Импрегнација на влаж-
ни дрвени столбови за водови со раствори на сол 
JUS D.T4.024. 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
мај 1963 година. 

Бр. 06-56/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

33. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА АМБАЛАЖАТА ОД ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандарди: 
Амбалажа од дрво: 

Сандак за пекарски квасец, со 
содржина од 4 кр - - - - - — JUS D.F1.321 

Сандак за пекарски квасец, со 
содржина од 8 кр JUS D.F1.322 

Сандак за пекарски квасец, со 
содржина од 12 кр — — — — — JUS D.F1.323 

Сандак за пекарски квасец, со 
содржина од 20 кр — — — — - JUS D.F1.324 

Сандак за бруќе од типот А — JUS D.F1.325 
Сандак за бруќе од типот В — JUS D.F1.326 
Сандак од бруќе од типот С — JUS D.F1.327 
Сандак за бруќе од типот D — JUS D.F1.328 
Сандак за бруќе од типот Е — JUS D.F1.329 
Сандак за бруќе од типот F — JUS D.F1.330 
Сандак за бруќе од типот G — JUS D.F1.331 
Сандак за бруќе од типот Н — JUS D.F1.332 
Сандак за бруќе од типот К — JUS D.F1.333 
Сандак за бруќе од типот L — JUS D.F1.334 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 мај 1963 година. 

Бр. 06-53/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

34. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ 

ПРИРАБНИЦИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Челични цевни прирабници со 
грло за заварување. Облик на жлебот 
за сочелен завар на цевката и на гр-
лото на прирабницата — — — — JUS М.В6.025 

Цевни прирабници. Вложен пр-
стен за спој на две прирачници со 
кружен жлеб на затнувачката повр-
шина - - - - - - - - JUS M.B6.G26 

Цевни прирабници. Мери на пр-
стенестата избочина и жлебот на зат-
нувачката површина на прирабница 
за NP = 25 до 100 - - - - - JUS М.В6.027 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за прирабници за NP = 2,5 и 
NP = 6 — - - - - - - - JUS М.В6.030 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за прирачници за NP = 10 и 
NP = 16 - - - - - - - - JUS М.В6.031 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за прирабници за NP = 25 и 
NP = 40 - - - - - - - JUS М.В6.032 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за прирабници за NP = 64 и 
NP = 100 - - - - - - - - JUS М.В6.033 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за прирачници за NP = 160 и 
NP = 250 - - - - - - - JUS М.В6.034 

Цевни прирабници. Приклучни 
мери за лрирабници за NP = 320 и 
NP = 400 - - - - - - - JUS М.В6.035 

Цевни прирабници. Прирабници 
препеани, од сив лив NP = 2,5 - - JUS М.В6.050 

Цевни прирачници. Прирабници 
прелеани, од сив лив NP = 6 - — JUS М.В6.051 

Цевни прирабници Прирабници 
прилеани, од сив лив NP = 10 - - JUS М.В6.052 

Цевни прирабници. Прирачници 
прилеани, од сив лив NP = 16 — — JUS М.В6.053 

Цевни прирабиици. Прирабници 
прилеани, од сив лив NP = 25 — - JUS М.В6.054 

Цевни прирабници. Прирабници 
прилеани. од бронза NP = 6 — — JUS М.В6 058 

Цевни прирабници. Прирабници 
прилеани, од бронза NP = 1 0 — - JUS М.В6 059 

Цевни прирачници. Прирабници 
прилеани, од бронза NP = 16 - - JUS М.В6.060 

Цевни прирачници. Прирабници 
прилеани, од бронза NP = 25 — - JUS М.В6.061 

Цевни прирабници. Прирабници 
прилеани, од челичен лив NP = 16 JUS М.В6 064 

Цевни прирачници. Прирабници 
прилеани, од челичен лив NP = 25 JUS М.В-6.065 

Цевни прирабници. Прирабници 
прелеани, од челичен лив NP = 40 JUS М.В6.066 

Цевни прирабници. Прирабници 
прилеани, од челичен Лив К Р = 64 JUS М.В6.067 

Цевни прирачници. Прирабници 
прилеани, од челичен лив NP = 100 JUS М.В6.068 

,2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1963 година. 

Бр. 11-98 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

35. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод ^за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРА-

МИЧКИ ПЛОЧИЧКИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација4 се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Керамички плочички. Глазирани 
ѕидни плочички. Дефиниција, видови, 
класификација и методи на испиту-
вањето — — - - - - . - - JUS В.D 1.300 

Керамички плочички. Глазирави 
рамни ѕидни плочички^ Форма, ди-
мензии и класи — —t — — — — JUS B.D1.301 

Керамички плочички. Неглазира-
ни плочички. Дефиниција, видови, 
квалитет и методи на испитувањето JUS B.D1.310 

Керамички плочички. Неглазира-
ни подни плочички. Форма, димензии 
и класи — — — - j u s B.D1.320 

Керамички плочички. Неглазира-
ни клинкер-плочички. Форма, димен-
зии и класи - - - - - - JUS B.D1.321 

Керамички плочички. Неглазира« 
ни фазонски парчиња. Форма, димен-
зии и класи - - — - - - JUS B.D1.322 

Керамички плочички. Неглазира-
ни фасадни плочички. Форма, димен-
зии и класи - - - - - - - - . JUS B.D1.325 

Керамички плочички. Her л азир а-
ни мозаик-плочички, Форма, димен-
зии и класи - - . - - - - - JUS B.D1330 

Керамички плочички. Испитување 
на отпорноста спрема појавата на ла-
савоет - - - - - - - - JUS B.D8.450 

Керамички плочички. Испитување 
на отпорноста на глазурата спрема 
киселините и алкалиите — — — JUS B.D8.460 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 мај 1963 година. 

Бр. 17-52/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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36. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Надворешни гуми за слободни 
тркала на земјоделски машини, ору-
дија и приколички — — — — — JUS GJE3.804 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јуни 1968 година. 

Бр. 14-51/1 
7 јануари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
: Врз оснива на членот 39 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУ-

ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста секретар на Сојуз-
ниот извршен совет за информации Богдан Скал-
ник, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 111 
29 декември 1962 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Според укажаната потреба, а согласно со членот 
39 став 1 од Законот за државната управа („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/56, 21/59 и 26/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНО-
СТА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-

ВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За вршител на должноста секретар на Сојуз-
ниот извршен совет за информации се определува 

Олга Креачиќ, помошник секретар во Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за информации. 

Б. бр. 112 
29 декември 1962 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 3 и 4 од Законот за форми-
рањето на единствени стопански комори („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/62) во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен со-вет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕ-
КРЕТАРИ НА СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА 

Во Сојузната стопанска комора се разрешуваат 
ОД функцијата на претседател и секретар на сек-
о ј а , и тоа: 

1. инж. Марјан Брили, — од функцијата на 
претседател, Душан Царевиќ на секретар на Секци-
јата за градежништво; 

2. Тоне Фајфар, — од функцијата на претседа-
тел на Секцијата за занаетчиство; 

3. Милош Стаматовиќ, — од функцијата на 
претседател на Секцијата за сообраќај и 

4. инж. Владимир Вујовиќ, — од функцијата на 
претседател, а инж. Драго Паранас, на секретар на 
Секцијата за индустрија. 

Б. бр. 2 
10 јануари 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Инсти-
тутот за меѓународна политика и стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/62) во врска со членот 
33 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА 

И СТОПАНСТВО 

I. За членови на Советот на Институтот за меѓу-
народна политика и стопанство се именуваат, итЛза: 

1. Душан Драгосавац, потпретседател на Сојуз-
ната стопанска комора; 

2. Воин Гузина, помошник државен секретар во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

3. Михајло Јаворски, помошник државен секре-
тар во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти; 

4. Лазар Мојсов, директор и главен уредник на 
„Борба"; 

5. Коча Поповиќ, државен секретар за надво-
решни работи; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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6. др Јоже Вилфан, потпретседател на Изврш-
ниот совет на HP Словенија. 

II. Во Советот на Институтот по еден член де-
легираат; Заедницата на југословенските универзи-
тети, Сојузот на здруженијата на правниците на 
Југославија и Сојузот на здруженијата на економи-
стите на Југославија. 

III. Определен број членови на Советог избира 
научно-стручниот колектив на Институтот. 

IV. Директорот на Институтот по својата поло-
жба е член на Советот. ^ 

V. Советот од редот на своите членови избира 
претседател на Советот. 

Б. бр. 3 
L4 јануари 1963 година 

Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 29 од 28 ноември 1962 година објавува: 

Закон за изградба на инвестициони објекти; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

здравствената заштита и здравствената служба; 
Закон за основување Технички факултет во 

Титоград; 
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Народна Република Црна Гора за 1962 година. 
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