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645. 

Врз основа 1 ш членот 4 од Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за придонесот за 
користење градско земјиште („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/67), Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина на својата седница од 9 
ноември 1967 година го утврди долу изложениот пре-
чистен текст на Основниот закон за придонесот за 
користење градско земјиште. 

Пречистениот текст на Основниот закон за при-
донесот за користење градско земјиште го опфаќа 
Основниот закон за придонесот за користење град-
ско земјиште („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) 
и неговите измени и дополненија објавени во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој закон и него-
вите измени и дополненија. 

АС бр. 763 
9 ноември 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина, 
др Леон Гершковиќ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГРАДСКО 

ЗЕМЈИШТЕ 

(Пречистен текст) 
Член 1 

За користење градско земјиште општинското 
собрание може да пропише обврска за плаќање 
придонес. 

Придонесот за користење градско земјиште 
може да се употреби само за уредување на земји-
штето и за друга комунална изградба, која придо-
несува за попогодно користење на тоа земјиште. 

Член 2 
Како градско земјиште, во смисла на овој за-

кон, се смета земјиште на кое се изградени или на 
кое не се изградени згради, во потесни градежни 
реони на градови и населби од градски карактер 
во смисла на Законот за национализација на на-
емните згради и на градежното земјиште. 

Со одлука на општинското собрание може да 
се определи како градско земјиште, во смисла на 
овој закон, да се смета и комунално оспособено зем-
јиште надвор од потесните градежни реони од 
ставот 1 на овој член, а во границите на под-
рачјето опфатено со урбанистичкиот план или од-
луката на општинското собрание што го заменува 
тој план. 

Со републички закон можат да се утврдат у-
слови под кои општинските собранија можат да 
определат што се смета како земјиште од ставот 
2 на овој член. 

Член 3 
Придонес за користење градско земјиште не мо-

же да се пропише за користење на градско земји-
ште: за воени цели; за згради на странски држави 
што служат за потреби на странски дипломатски 
и конзуларни претставништва и за живеење на 
нивниот персонал, под услов на реципроцитет; за 
згради на меѓународни и меѓудржавни организа-
ции што служат за потреби на тие организации и 
за живеење на нивниот персонал, ако со меѓуна-
родна спогодба не е определено поинаку; за згради 
и простории што им служат на верски заедници за 
вршење на нивната верска дејност, а кои според 
Законот за национализација на наемните згради и 
на градежното земјиште се изземени од национали-
зација. 

Со републички закон или со одлука на општин-
ското собрание може да се пропише и во други 
случаи, а особено во случај ако комуналната из-
градба не придонесува за попогодно користење на 
земјиштето (член 5), да не се плаќа придонес за 
користење градско земјиште. 

Член 4 
Придонесот за користење градско земјиште се 

плаќа по единица површина на градежно земји-
ште односно по површина на изграден користен 
простор. 

Член 5 
Со прописот со кој се воведува придонес за ко-

ристење градско земјиште се определуваат ме-
рилата врз основа на кои во секој одделен случај 
се определува височината на придонесот, зависно 
од погодностите што определено земјиште му ги 
дава на корисникот, како што се: положбата на 
земјиштето во населбата, сообраќајната поврзаност 
со центарот, снабденоста со комунални уреди, ра-
ционалноста на користењето и други околности од 
значење за користењето на тоа земјиште. 

Со прописот од ставот 1 на овој член може град-
ско земјиште да се категоризира различно, спо-
ред погодностите што тоа ги дава за определена 
намена на користење, т.е. за живеење во станови, 
за индустријата или за друга деловна дејност. 

Член 6 
Износот на придонесот за користење градско 

земјиште по единица површина за деловен простор 
не може да биде п010лем од најголемиот износ на 
придонесот по единица на површина за станбен про-
стор на територијата на општината односно градот. 

На подрачјето на потесниот градежен реон 
може, во согласност со републичкиот закон, со 
одлука на општинското собрание да се пропише по-
голем придонес за деловен простор на локациите 
што даваат особени погодности за стопанисување. 

Придонесот од ставот 2 на овој член се утврдува 
според единствени мерила за локациите што да-
ваат приближно еднакви погодности. 

Член 7 
Обврзник на придонесот за користење градско 

земјиште е носителот на правото за користење од-̂  
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носно сопственикот на земјиштето или на зграда 
односно на дел од зграда на него. 

Носителот на станарското право е должен на 
обврзникот на придонесот од ставот 1 на овој 
член да му надоместува соодветен дел од придо-
несот што го утврдил општинскиот ортан на за-
прената надлежен за комуналните работи во сми-
сла на членот 8 став 1 од овој закон, ако обврз-
никот на придонесот го бара тоа од него. 

Носител на станарско право кој смета дека не 
му е правилно определен придонесот од страна на 
обврзникот на придонесот може да бара од општин-
скиот орган на управата надлежен за комуналните 
работи да донесе решение за придонесот за кори-
стење градско Земјиште што тој е должен да го 
плати. 

На носител на станарско право што ќе заостане 
со плаќање надоместок на придонесот за користе-
ње градско земјиште може да му се даде отказ 
на договорот за користење на станот, со согласна 
примена на членот 58 став 1 точка 3 и став 2 од 
Законот за станбените односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/66). 

Член 8 
Општинскиот орган на управата надлежен за ко-

муналните работи е должен со решение да го утврди 
месечниот износ на придонесот за користење 
градско земјиште, а во образложението на решени-
ето — да ги наведе елементите врз основа на кои ја 
утврдил височината на придонесот. 

Против решението на општинскиот орган на 
управата со кое с утврдена височината на придоне-
сот може да се изјави, жалба. 

Член 9 
Ако општинското собрание пропишало обврска 

за плаќање придонес за користење градско земји-
ште, не може да пропише обврска за плаќање на 
зонската разлика предвидена со Законот за станбе-
ните односи. 

Член 10 
Со денот 18 март 1965 година, како ден на вле-

гувањето во сила на Основниот закон за придоне-
сот за користење градско земјиште („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65), престана да важи Општиот 
закон за уредувањето и користењето на градското 
земјиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/62). 

646. 

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чле-
нот 23 став 1 точка 4 и чл. 155 и 156 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/67), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-

ШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 107 -
Лазаревац. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат во оп-
штинските собранија на подрачјето на Изборната 
единица 107 - Лазаревац на 19 февруари 1968 го-
дина, а од страна на избирачите на 3 март 1958 го-
дина. 

02 бр. 4191/1 
15 декември 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

647. 
Врз основа на членот 107 став 3 и членот 109 

став 1 од Законот за банките и кредитните работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 
1/67 и 17/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 
Член 1 

Во У редбата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/66, 42/66 и 27/67) во членот 1 став 2 зборовите: 
„Сојузниот секретар за индустрија и трговија" се 
заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретар за 
стопанство". 

Член 2 
Во членот 3 став 1 точка 5 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка 6, која гласи: 

„6) на индивидуалните земјоделски производи-
тели — само за купување средства за производство." 

Член 3 
Во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Стопанските и други работни организации што 

даваат потрошувачки кредити од средствата на кре-
дитите добиени за оваа цел од деловните банки, 
можат овие кредити да ги даваат само за купување 
стоки од домашно производство." 

Досегашниот став 2 станува став 3, 
Член 4 

Во членот 5 ставот 3 се брише. 
Член 5 

Во членот 7 став 2 точка 3 одредбата под г) на 
крајот точката се заменува со точка и запирка и по 
тоа се додава нова одредба под д), која гласи: 

,,д) на индивидуалните земјоделски производи-
тели — до 1/5 од основицата на која им е разрежан 
придонесот од личниот доход од земјоделска дејност 
за изминатата година." 

Член 6 
Во членот 8 ст. 4 'и 5 се бришат. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Р. п. бр. 120 

13 декември 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Мика Шпиљак, с. р. 

648. 
Врз основа на чл. 31 и 33 од Законот за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65 и .29/66), во врска со членот 
82 од Основниот закон за установите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65) и членот 43 од Законот за бан-
ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/ 67), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1967 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Работните организации според одредбите на овој 
Правилник и други сојузни прописи составуваат за-
вршна сметка за 1967 година. 
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Член 2 
Во завршната сметка за 1967 година (во натамош-

ниот текст: завршната сметка) работната организа-
ција ја искажува состојбата на своите средства и 
нивните извори на 31 декември 1967 година, го утвр-
дува конечно вкупниот приход и доход и врши рас-
пределба на доходот остварен во 1967 година, и тоа 
според прописите што важат за таа година. 

Член 3 
Работната организација ја составува завршната 

сметка врз основа на податоците од своето книго-
водство и други евиденции. 

Член 4 
Состојбата на средствата и на изворите на тие 

средства работната организација ги утврдува со по-
пис (инвентарисување). 

Член 5 
Според одредбите на овој правилник составуваат 

завршна сметка: 
1) претпријатијата и дуќаните со средства во 

општествена сопственост, вклучувајќи ги тука и 
здружените претпријатија; 

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-
продавни, станбени, штедно-кредитни и други сто-
пански задруги); 

3) водните заедници и други водостопански ор-
ганизации; 

4) банките, Поштенската штедилница, Југосло-
венската лотарија, заедниците на социјалното осигу-
рување. осигурителните заводи, заедниците на оси-
гурувањето и Југословенската заедница на осигу-
рувањето: 

5) деловните здруженија; 
6) установите; 
7) посебните угостителски единици основани од 

страна на државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија на граѓани според одред-
бите на членот 27 став 1 од Основниот закон за 
угостителската дејност („Службен лист на СФРЈ", 
бр. .8/65). 

Посебните угостителски единици основани од 
страна на работни организации се третираат како и 
другите работни единици на тие организации; 

8) работните единици на органите на управата 
(државни органи) од членот 24 став 2 на Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67); 

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

10) стопанските единици на казнено-поправните 
заводи што работат според Законот за работење на 
стопанските единици на казнено-поправителните у-
станови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60 и 16/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65); 

11) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и за запослување инвалиди; 

12) другите работни организации (заедниците на 
стопански организации, заедниците на установи 
и др.). 

Член 6 
Пописот (инвентарисувањето) на Средствата и 

нивните извори работните организации од членот 4 
од овој правилник го вршат според одредбите на 
Правилникот за пописот (инвентарисувањето) ка ј 
корисниците на општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/66). 

Елаборатот за пописот (инвентарисувањето) се 
чува кај работната организација, 

II. ЗАВРШНА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ 

1. Составни делови на завршната сметка 

Член 7 
Завршната сметка се составува за работната ор-

ганизација како целина. 
Секоја организација во состав на здружено прет--

пријатие составува своја завршна сметка, а здруже-
ното претпријатие составува збирна завршна сметка 
за здруженото претпријатие како целина. 

Ако здруженото претпријатие врши стопанска 
дејност вон дејностите на организациите во својот 
состав, тоа составува посебна завршна сметка за 
таквото свое работење, вклучувајќи ги во таа за-
вршна сметка и податоците за заедничките фондови 
на здруженото претпријатие. 

Член 8 
Завршната сметка на работната организација оп-

фаќа: 
^ 1) состојба на средствата и нивните извори (би-
ланс); 

Ѕ 2) пресметка на вкупниот приход и доход и рас-
пределба на доходот; 

3) прилози со кои се објаснуваат одделни пози-
ции од билансот и пресметка на вкупниот приход и 
доход и распределба на доходот; 

Ј 4 ) извештај за работењето; 
^5) записник од седницата на која работничкиот 

совет односно соодветниот орган на управувањето ја 
разгледувал завршната сметка на работната органи-
зација и донесол одлука за нејзиното усвојување. 

Член 9 
Со завршната сметка работната организација го 

утврдува вкупниот приход и доход што го остварила 
со целокупната своја дејност како целина, утврден 
според наплатената реализација во смисла на чле-
нот 13 од Законот за утврдување на вкупниот при-
ход и доход на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65) од-
носно во смисла на членот 77 од Основниот закон за 
установите, како и чл. 40 и 41 од Основниот закон 
за стопанското работење (стопанисувањето) со стан-
бените згради во општествена сопственост („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65). 

Вкупен приход на организацијата во состав на 
здружено претпријатие сочинува наплатената реали-
зација утврдена во смисла на ставот 1 од овој член, 
вклучувајќи ја тука и наплатената реализација ос-
тварена од работење со други организации во состав 
на тоа здружено претпријатие. 

Завршната сметка на погоните на стопански ор-
ганизации што изведуваат инвестициони работи во 
странство составена во текот на годината, по за-
вршувањето на работите, во смисла на точката 7 од 
Одлуката за располагањето со девизите во текот на 
изведувањето на инвестициони работи во странство 
и за пресметувањето на трошоците на работењето и 
утврдувањето на добивка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66 и 30/67), се прилага како анекс на заврш-
ната сметка на матичното претпријатие. ^ 

Член 10 
Извештајот за работењето работната организа-

ција го составува на начинот и во обемот што им 
одговара на потребите на работната организација. 

Извештајот за работењето содржи, по правило, 
преглед и анализа на работењето на работната ор-
ганизација и анализа на постигнатите резултати во 
работата. Извештајот треба особено да опфати по-
датоци: за состојбата и промените во средствата на 
работната организација и во изворите на тие сред-i 
ства, посебно во однос на потребите од обртни сред-
ства и од средства за реконструкција и модернизам 
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ција, со динамиката на вложувањето; за извршените 
инвестициони вложувања; за извршувањето на пла-
новите; за постигнатата продуктивност на трудот; за 
утврдувањето на вкупниот приход и доход и за рас-
пределбата на доходот; за остварените лични доходи 
и за квалификационата структура на работниците; 
за остварениот извоз и увоз; за дејството-на инстру-
ментите на стопанската реформа врз економската 
положба на работната организација, како и други 
податоци од значење за работната организација. 

Работните организации што во својот состав 
имаат фабрики, погони и работни единици со само-
стојна пресметка (во натамошниот текст: работните 
единици со самостојна пресметка), во својот изве-
штај за работењето го наведуваат начинот и мери-
лата по кои е утврден вкупниот приход и доход на 
тие одделни единици. 

2. Доставување на завршната сметка до Службата 
на општественото книговодство 

Член 11 
По донесувањето на завршната сметка од страна 

на работничкиот совет односно соодветниот орган 
на управувањето, работната организација е должна 
да ја достави завршната сметка до Службата на оп-
штественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) ка ј која има жиро-сметка. 

Организацијата во состав на здружено претпри-
јатие ја доставува завршната сметка до Службата 
кај која има жиро-сметка. 

Претпријатијата што произведуваат за опреде-
лени воени потреби, покрај завршната сметка што 
ја доставуваат до Службата, еден примерок од за-
вршната сметка му доставуваат и на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана во роковите од чле-
нот 12 на овој правилник. 

Член 12 
Работните организации ја доставуваат завршната 

сметка до Службата во рок од 7 дена од денот на 
нејзиното донесување, а најдоцна: 

1) до 5 февруари 1968. година: 
а) стопанските организации за проектирање; 
б) трговските стопански организации на мало 

што во својот состав имаат помалку од три погонски 
и деловни единици, без оглед на тоа дали само-
стојно го утврдуваат доходот, освен стоковните куќи; 

в) стопанските организации за вршење трговски 
услуги; 

г) угостителските стопански организации што во 
својот состав имаат помалку од три погонски и де-
ловни единици, без оглед на тоа дали самостојно го 
утврдуваат доходот, како и посебните угостителски 
единици од членот 5 точка 7 став 1 на овој правил-
ник; 

д) стопанските организации на занаетчиството 
Јало вршат лични и други услуги; 

ѓ) установите, освен здравствените; 
е) банките и штедилниците што во својот состав 

Цма^т помалку од пет филијали; 
f j ^ до 20 февруари 1968 година заедниците на СО-

цијал нотсГоси гурување и сите други работни органи-
зации : " 

о) до 5 март 1968 година — Народната банка на 
југославија и здружените претпријатија — збирна 
Завршна сметка. 

Службата може по исклучок, во оправдани слу-
,чаи, по предлог од работничкиот совет односно соо-
дветниот орган на управувањето на работната орга-
низација, да к определи на работната организација 
ЈОД тон. 1 и 2 на ставот 1 од овој член да поднесе за-
вршна сметка во продолжен рок, а најдоцна до 29 
февруари 1968 година. 

Член 13 
Работната организација ја составува завршната 

Вметка на обрасците пропишани со овој правилник. 
На работната организација што на Службата не-

посредно к ја доставува завршната сметка, Служ-

бата е должна да Л го потврди приемот на заврш-
ната сметка. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите пропи-
шани обрасци пополнети на начинот предвиден со 
овој правилник, ќе се смета дека е непотполна. 

Непотполната завршна сметка на работната ор-
ганизација, иако е поднесена во пропишаниот рок, 
ќе се смета како да не е поднесена, 

Член 14 
Работната организација што во својот состав има 

работни единици со самостојна пресметка или за 
заедничко работење во смисла на членот 64д од 
Законот за средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67, 
7/67 и 31/67), и поднесува на Службата кај која има 
жиро-сметка кон својата завршна сметка и посебни 
податоци за тие свои единици односно за заеднич-
кото работење. 

Како посебни податоци од ставот 1 на овој член 
се сметаат податоците од пополнетите обрасци: ЗС-1, 
ЗСБ-1 и ЗСНБ-1. 

Ако работната организација од ставот 1 на овој 
член врши еден дел од своето работење надвор од 
работните единици со самостојна пресметка, и за тој 
дел работење таа кон својата завршна сметка ги 
поднесува посебните податоци од ставот 1 на овој 
член. 

Член 15 
Истовремено со доставувањето на завршната 

сметка работната организација ќ поднесува на Служ-
бата налози за уплатување односно враќање на раз-
ликите помеѓу износите на обврските спрема буџе-
тите и фондовите утврдени во завршната сметка и 
износите на аконтациите на тие обврски уплатени 
во текот на годината, налози за пренос на доходот 
на жиро-сметката," ако тој бил издвоен на посебна 
сметка ка ј Службата и налози за покривање на за-
губата ако е таа утврдена. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
и на организацијата во состав на здружено претпри-
јатие. 

Работните единици со самостојна пресметка што 
имаат жиро-сметка к поднесуваат на Службата к а ј 
која се води нивната жиро-сметка и налози за упла-
тување односно враќање на разликите помеѓу изно-
сите на обврските спрема буџетите и фондовите, што 
самостојно ги извршуваат, и износите на аконта-
циите на тие обврски уплатени во текот на годината. 
Овие налози тие единици ги поднесуваат во рокот 
што во членот 12 од овој правилник е определен за 
поднесување на завршната сметка на работната орга-
низација во чиј состав се тие. 

3. Обрасци за составување на завршната сметка 

Член 16 
Билансот (состојба на средствата и изворите на 

средствата на 31 декември 1967 година), пресметката 
на вкупниот приход и доход и распределбата на до-
ходот, работните организации ги составуваат и иска-
жуваат на единствениот образец ЗС-1 - Биланс и 
пресметка на вкупниот приход и доход и распре-
делба на доходот за 1967 година 

Прилозите со кои се објаснуваат одделни пози-
ции на билансот, пресметката на вкупниот приход и 
доход и распределбата на доходот работните органи-
зации ги составуваат на: 

1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 декем-
ври 1967 година; 

2) образецот ЗС-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1967 година; 

3) образецот ЗС-4 — Преглед на обврските спре-
ма буџетите и фондовите, со состојба на 31 декември 
1967 година; 

4) образецот ЗС-5 — Рекапитулација на пописот 
на материјалните вредности на 31 декември 1967 
година; 
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5) образецот ЗС-6 (Д. П.) - Конечна пресметка 
на данокот на промет за 1967 година; 

6) образецот ЗС-7 —Тодишна пресметка на а-
мортизацијата на основните средства за 1967 година; 

7) образецот ЗС-8 — Утврдување на делот од -
деловниот фонд што е користен за обртни цели на 
31 декември 1967 година. 

Член 17 
По исклучок од членот 16 на овој правилник, 

установите што своите деловни книги не ги водат 
според начелата на двојното книговодство, не по-
полнуваат образец ЗС-2, а наместо образецот ЗС-З 
пополнуваат посебен образец ЗС-За — Утврдување 
на елементите за составување на завршната сметка 
на 31 декември 1967 година кај определени установи. 

Член 18 
Банките за составување на завршната сметка 

употребуваат посебни обрасци, и тоа:. 
1) образецот ЗСБ-1 — Биланс и пресметка на 

вкупниот приход и доход и распределба на доходот 
за 1967 година; ѓ . 

2) образецот ЗСБ-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1967 година; 

3) образецот ЗСБ-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1967 година; 

4) образецот ЗСБ-4 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите, со состојба на 31 де-
кември 1967 година; 

5) образец ЗСБ-8 - Утврдување на делот од де-
ловниот фонд што е користен за обртни цели на 
31 декември 1967 година. 

Покрај обрасците од ставот еден на овој член, 
банките ги употребуваат и обрасците ЗС-5," ЗС-6 и 
ЗС-7 од членот 16 став 2 на овој правилник. 

Народната банка на Југославија наместо образе-
цот ЗСБ-1 пополнува посебен образец ЗСНБ-1 — Би-
ланс и пресметка на вкупниот приход и доход и 
распределба на доходот на Народната банка на Југо-
славија за 1967 година. 

Член 19 
Осигурителните заводи, заедниците на осигуру-

вањето и Југословенската заедница на осигурува-
њето (во натамошниот текст: осигурителните орга-" 
низации) завршната сметка за работењето со функ-
ционалните средства (средства на осигурувањето) ја 
составуваат на: 

1) образецот ЗСОС-1 — Биланс на средствата на 
осигурувањето и распределба на бруто-премиј ата за 
осигурување наплатена во 1967 година; 

2) образецот ЗСОС-2 — Заклучен лист ш сред-
ствата на осигурувањето на 31 декември 1967 година; 

3) образецот ЗСОС-З — Пресметка на средствата 
на осигурувањето за 1967 година; 

4) образецот ЗСОС-4 — Пресметка на нераспо-
редената премија за осигурување, со состојба на 31 
декември 1967 година; 

5) образецот ЗСОС-5 — Пресметка на ^напла-
тената премија за осигурување, со состојба на 31 
декември 1967 година. 

Член 20 
Заводите за социјално осигурување завршната 

сметка на фондовите и на резервите на фондовите 
на заедниците на социјалното осигурување што кај 
нив се формирани и со чии средства ракуваат, ја 
составуваат на: 

1) образецот ЗССО-1 — Фонд на здравственото 
осигурување за 1967 година; 

2) образецот ЗССО-2 - Фонд на проширеното 
здравствено осигурување за 1967 година; 

3) образецот ЗССО-З — Фонд на задолжителното 
здравствено реосигурување за 1967 година; 

4) образецот ЗССО-4 — Фонд на основното здрав-
ствено осигурување на земјоделците за 1967 година; 

5) образецот ЗССО-5 — Фонд на проширеното 
здравствено осиѓурување на земјоделците за 1967 
година; 

6) образецот ЗССО-6 — Фонд на здравственото 
реосигурување на земјоделците за 1967 година; 

7) образецот ЗССО-7 - Фонд на инвалидското П 
пензиското осигурувања за 1967 година; 

8) образецот ЗССО-8 - Фонд на инвалидското 
и пензиското реосигурување за 1967 година; 

9) образецот ЗССО-9 - Фонд за додатокот на 
деца за 1967 година; 

10) образецот ЗССО-10 - Резерви на фондовите 
на заедниците на социјалното осигурување за 1967, 
година, резерва на фондот ; 

11) образецот ЗССО-11 — Фонд за станбени 
потреби на пензионерите — Биланс за 1967 година; 

12) образецот ЗССО-12. - Други средства на 
фондот што служат за унапредување на здрав-
ствената служба, превентивната и друга здравствена 
заштита на осигурениците — за 1967 година; 

13) образецот 3QCO-13 - Средства наменети за 
закрепнување на пензионерите — за 1967 година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, заво-
дите . за социјално осигурување за работењето по 
фондовите и резервите на фондовите на заедниците 
на социјалното осигурување составуваат и заклучев 
лист на образецот ЗС-2 по синтетичките (трицифре-
ни) и задолжителните аналитички конта предвидени 
со контниот план на заедниците на социјалното оси^ 
турување. 

Сојузниот завод за социјално осигурување за ра-
ботењето на Југословенската заедница на социјал-
ното сигурување 'составува само заклучен лист на 
образецот ЗС-2. 

Член 21 
Заводите за запослување завршна сметка на 

средствата за запослување составуваат Ца' 
1) образецот ЗСЗЗ-1 — Пресметка на остварениот 

придонес за заштедување за 1967 година; 
2) образецот ЗСЗЗ-2 — Приходи и расходи на 

средствата за материјално обезбедување за 1967 w 
дина; 

3) образецот ЗСЗЗ-З — Приходи и расходи на 
средствата за подготвување на работните луѓе за-
ради запослување за 1967 година; 

4) образецот ЗСЗЗ-4 — Приходи и расходи на 
средствата за заеднички работи на зашијувањето за 
1967 година. 

^ 

Член 22 ^ ^ 
Работната организација ќ ја поднесува па Служ^ 

бата завршната сметка ko еден^ примерок. 
Завршната сметка на работната организација ја 

сочинуваат пополнетите обрасци од чл. 16 до 21 
и нејзините делови од членот 8 точ. 4 и 5 на овој 
правилник, завршната сметка на фондовите и резер-
вите на фондовите на заедницата па социјалното 
осигурување — и одлуката на собранието на заед-
ницата на социјалното осигурување за усвојување 
на завршната сметка, а завршната сметка на заво-
дите за заштедување во поглед на средствата наме-
нети за запослување — и одлуката на собранието 
на заедницата за заштедување за одобрение на за-
вршната сметка. 

Покрај комплетната завршна сметка од ставот t 
на овој член, работната организација и поднесува 
на Службата и пополнети обрасци ЗС-1, ЗСБ-1, 
ЗСНБ-1 и ЗС-6 ВОЈО три примерока, од кои еден 
мора да биде пополнет со рака; осигурителните орга-
низации по еден примерок од обрасците: ЗСОС-1, 
ЗСОС-З, ЗСОС-4 и ЗСОС-5, пополнет со рака; заво-
дите за социјално осигурување по еден примерок од 
обрасците ЗССО-1 до 13, од кои обрасците ЗССО-1, 
ЗССО-2, ЗССО-4, ЗССО-5, ЗССО-10 и ЗССО-12 мо-. 
раат да бидат пополнети со рака, а заводите за зашт-
едување по еден примерок од образците ЗСЗЗ-1 до 
4, пополнети со рака. 

Работната организација која во својот состав има 
работни единици со самостојна пресметка, како и 
заедничко работење во смисла на членот 64д од За-
конот за средствата на стопанските организации, 
доставува и посебни податоци за тие работни еди-
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лици и за заедничкото работење на обрасците ЗС-1, 
ЗСБ-1 и ЗСНБ-1, во по три примерока, од кои еден 
цора да биде пополнет со рака. 

Ш. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
Член 23 

Во сите обрасци од чл. 16 до 21 од овој правил-
ник паричните вредности се искажуваат во полни 
износи (со пари). 

Другите податоци (број на персоналот, часови и 
сл.) работните организации ги искажуваат во износи 
вез децимали. 

Член 24 
Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот начин: 
Податоците во колоната 4 се внесуваат од обра-

зецот ЗС-1 за 1966 година односно од решението за 
Завршната сметка за таа година. За да се овозможи 
спроведување, податоците/ се групираат на начинот 
предвиден за пополнување на податоците за 1967 
година. 

Работните организации настанати со спојување 
s o 1967 година ги искажуваат податоците во коло-
ната 4, на тој начин што ги собираат лзносите на 
соодветните податоци од завршните сметки за 1966 
тодина одноенд од посебниот образец ЗС-1 за 1966 
година кој е поднесен како прилог кон завршната 
т е т к а на сите споени организации. Ако организации-
те по извршеното спојување имаат;статус на работни 
единици со самостојна пресметка, тие во колоната 4 
од посебниот образец ЗС-1 ги внесуваат податоците 
Од своите завршни сметки за 1966 година односно од 
посебниот образец ЗС-1 за 1966 година кој е под-
несен како прилог кон завршната сметка. 

Работните организации настанат со спојување 
во 1967 година, покрај пополнетиот образец ЗС-1 во 
кој е опфатено работењето од денот на спојувањето до 
31 декември 1967 бодина, заради статистичка обра-
ботка поднесуваат посебно и пополнет образец ЗС-1 
во кој ги искажуваат определените податоци за сите 
стопански организации што се споени. Во овој обра-
зец ЗС-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 
од ред. бр. 73 до 202 (освен ред. бр. 151, 152, 181 др 
134, 197 и 198) врз основа на завршните сметки од-
носно посебните обрасци ЗС-1 од сите споена орга-
низации составени за период од 1 јануари 1967 го-
дина до денот на спојувањето' 

Работните организации кон кои во 1967 година 
ре припоени други организации, ги искажуваат по-
датоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат 
износите на соодветните податоци од својата заврш-
на сметка за 1966 година и од завршните сметки за 
1966 година односно посебните обрасци ЗС-1 за 1966 
година од организациите што им се припоени. Ако 
припоените организации имаат статус на работна 
организација со самостојна пресметка, тие во коло-
ната 4 внесуваат податоци од посебниот образец 
ЗС-1 за 1966 година кој е поднесен како прилог кок 
завршната сметка, односно од својата завршна смет-
ка за 1966 година. 

Работните организации кон кои во текот на 1967 
година се припоени други организации, покрај попол-
нетиот образец ЗС-1 што го поднесуват за своето 
работење во текот на 1967 година, заради статис-
тичка обработка поднесуваат посебно и пополнет об-
разец ЗС-1 во кој ги искажуваат определените пода-
тоци за организациите што им се припоени. Во овој 
образец 3t!-l се внесуваат податоци само во коло-
,ната 5 под ред. бр. 73 до 202 (освен ред. бр. 151, 152, 
181 до 184, 197 и 198) врз основа,на завршните сметки 
односно посебните обрасци ЗС-1 од сите припоени 
,организации составени за период од 1 јануари 1967 
година до денот на припојувањето. 

Работните организации што во 1967 година се по-
делиле односно кај кои во 1967 година е извршено 
издвојување, ќе ги искажат по nperxbjpm меѓусебна 
спогодба податоците во колоната 4 само кај една од 
,организациите настанати со поделба односно издвоју-
вање, додека другите организации настанати со по-
делба односно издвојување назначуваат во колоната 

4 дека податоците се искажани кај определена орга-
низација, наведувајќи го називот на таа организа-
ција. Ако новите организации пред поделбата од-
носно издвојувањето работеле како работни единици 
со самостојна пресметка, податоците во колоната 4 
тие ги внесуваат од посебен образец ЗС-1 за 1966 
година што е поднесен како прилог кон завршната 
сметка. 

Работните организации настанати со поделба во 
1967 година, меѓусебно ќе се спогодат која од нив 
заради статистичка Обработка ќе го пополни посебно 
и образецот ЗС-1 за работнава организација што се 
поделила. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат пода-
тоци само во колоната 5 од ред. бр. 73 до 202 (освен 
ред. бр. 151, 152, 181 до 184, 197 и 198) врз основа на 
завршната сметка на поделената работна организа-
ција. 

Работните организации основани во 1967 година 
во колоната 4 ставаат ознака: „Новооснована орга-
низација". у 

Пополнувањето на одделни податоци за 1967 го-
дина се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 71 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец, според состојбата искажана на одделни 
конта во образецот ЗС-2. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр, I до 71 ги внесуваат податоците за средства-
та и изворите на средства според состојбата утврде-
на со пописот на материјалните вредности, побару-
вањата и обврските на 31 декември 1967 година, а 
по класификацијата на податоците дадена на самиот 
образец. За пополнувале на овие податоци се кори-
стат и расположливите евиденции за состојбата на 
тие средства и/ нивните извори, како и изводите да 
состојбата на сметките кај Службата и банките. 

ПОД ред. бр. 17 установите од членот 17 на овој 
правилник, го внесуваат збирот на состојбата на 
средствата во благајна, средствата на доходот издво-
ени во текот на годината на посебна сметка, сред-
ствата на чекови, валути, девизи и отворени акреди-
тиви во домашна валута. 

Под ред. бр. 21 установите од членот 17 на овој 
правилник ги внесуваат депозитите на неисплате-
ните лични доходи, издвоените заеднички парички 
средства за инвестиции, издвоените заеднички па-
рични средства за заедничка потрошувачка, динар-
ските средства за купување девизи и средствата на 
посебните фондови. 

Под ред. бр. 22 установите од членот 17 на овој 
правилник ги внесуваат вредносните хартии, делов-
ните меници, обврзниците, благајничките записи, да-
дените средства за кредитирање на општествени и 
правни лица, дадените дополнителни средства спо-
ред прописите на републиката за довршување елек-
троенергетски објекти, авансите дадени за основни 
средства, дадениот заем на работниците за станбена 
изградба; 

2) под ред. бр. 26 и 28 се искажуваат побару-
вањата од купувачите по бруто-принцип, според по-
датоците од усогласените аналитички евиденции. По 
исклучок, контото 124 се искажува по нето-принцип, 
т. е. по одбивање исправката на вредноста книжена 
на контото 129; 

3) под ред. бр. 22 се внесуваат средствата еви-
дентирани на групите конта наведени во колоната 2 
на овој образец, освен деловите на контата 179 и 185 
кои се искажани под ред. бр. 23^ 24 и 25 на овој 
образец, со тоа што контото 187 се искажува по 
нето-принцип, т. е. по одбивање исправката на вред-
носта книжена на контото 189, што се однесува на 
контото 187; 

4) под ред. бр. 30 до 33 обртните средства содр-
жани во класите 3, 5 и 6 треба да се искажат по 
нето-принцип, т. е. по намалувањето односно наголе-
мувањето за износите на исправката на вредноста. 

Под ред. бр. 30 установите од членот 17 на овој 
правилник ја внесуваат состојбата на залихите на 
материјали и ситен инвентар утврдена со пописот на 
31 декември, 
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Под ред. бр. 34 установите од членот 17 на овој 
правилник ги искажуваат непрееметаните аконта-
ции по службена работа, побарувањата по основ на 
заеднички вложувања, побарувањата од граѓани и 
граѓански правни лица, нерефундираните надомес-
тоци на личниот доход за време на воена вежба, со 
придонесите, и другите лични доходи што се рефун-
дираат, побарувањата од осигурителен завод за на-
доместок на штета и преплатените обврски; 

5) под ред. бр. 45 се внесува состојбата на непо-
криената загуба на крајот на годината, која мора 
да се сложува со износот искажан во овој образец 
под ред. бр. 145. 

Под ред. бр. 47 установите од членот 17 на овој 
правилник ја внесуваат состојбата на деловниот 
фонд, која се добива кога вкупниот износ на акти-
вата (ред. бр. 46) ќе се намали со збирот на износите 
искажани под ред. бр. 48 до 68. 

Под ред. бр. 60 установите од членот 17 на овој 
правилник го внесуваат износот на обврските што не 
се опфатени со другите редни броеви на обврските — 
пасива, вклучувајќи ги тука и неисплатените лични 
доходи за 1967 година. 

Под ред. бр. 64 установите од членот 17 на овој 
правилник го внесуваат збирот на износите од ред. бр. 
37 и 39, намален за износот од ред. бр. 38 и износите 
на кредитите за средства за заедничка потрошувачка 
и други извори на средства за заедничка потрошу-
вачка (обврски спрема добавувачите, обврски по 
основ на заедничко вложување и други обврски од 
средствата за заедничка потрошувачка), а наголемен 
за износот на неизмирени обврски спрема фондот за 
заедничка потрошувачка, вклучувајќи ги тука и 
обврските по завршната сметка за 1967 година; 

6) под ред. бр. 73 до 106, 125, 126 и 147 до 150 во 
колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните 
редни броеви од образецот ЗС-З, означени во коло-
ната 2 на овој образец. 

Под ред. бр. 106 во колоната 4 се внесуваат, по-
крај другото, и износите на придонесот за фондот 
на ризици во трговијата формиран до денот на 
влегувањето во сила на Законот за дополнение на 
Законот за средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66) и амортизаци-
јата за регенерација на шуми, по завршната сметка 
за 1966 година. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр. 73 до 77 во колоната 5 ги внесуваат пода-
тоците од колоните 7, 8 и 9 од ред. бр. 8 до 10 на 
образецот ЗС-За, а под ред. бр. 78 до 107 во коло-
ната 5 — податоците од колоната 8 од ред. бр. 12 
до 37 на образецот ЗС-За. 

Под ред. бр. 110 односно 111 се внесува износот 
на доходот остварен со заедничко работење што е 
искажан во посебни обрасци ЗС-1 за заедничко ра-
ботење под ред. бр. 108. 

Под ред. бр. 112 се внесува износот што работ-
ната организација при која се наоѓа единицата за за-
едничко работење го примила од други содоговарачи 
на име покритие на загубата од заедничкото рабо-
тење, и тоа до височината на ненамирените лични 
доходи од заедничкото работење, додека под ред. бр. 
122 се внесува вкупниот износ примен од други 
содоговарачи за покритие на загубата од заедничкото 
работење. 

Под ред. бр. 113 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што работната организација го примила од 
друга работна организација на име учество во до-
ходот остварен со заедничко работење; б) износот 
на средствата што работната организација ги при-
мила од деловното здружение во вид на зголемување, 
утврден со завршната сметка на деловното здруже-
ние за 1967 година; в) износот што работната единица 
го примила од други единици за покритие на загубата 
до височината на ненамирените лични доходи, и г) 
износот што единицата за заедничко работење го 
примила од други работни единици на работната ор-
ганизација за покритие на делот на загубата од 
заедничкото работење што паѓа на товар на матич-
ната работна организација до височината на ненами-

рените лични доходи. Износите под в) и г) во образе-
цот ЗС-1 за претпријатието како целина не се иска-
жуваат. 

Под ред. бр. 114 се внесува износот што работ-
ната организација врз основа на договор им ги дава 
на други работни организации на име учество во 
доходот остварен со заедничкото работење. 

Под ред. бр. 115 се внесува износот на доходот 
што му одговара на уделот на странско лице во до-
ходот остварен со заедничкото работење, вклучу-
вајќи го и данокот на добивка. 

Под ред. бр. 116 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што деловното здружение им го вратило на 
работните организации здружени во тоа деловно 
здружение по завршната сметка за 1967 година; б) 
износот на доходот што работната единица го из-
двоила за покритие на загубата на други единици, 
и в) износот на доходот што работната единица го 
издвоила за покритие на загубата од заедничкото 
работење. Износите под б) и в) во образецот ЗС-1 
за работната организација како целина не" се иска-
жуваат. 

Под ред. бр. 120 се внесува вкупниот износ на 
загубата од заедничкото работење изразен во посеб-
ни обрасци ЗС-1 за заединичко работење под ред. 
бр. 118 и 119 како статистички податок. 

Под ред. бр. 121 се внесуваат: износот што работ-
ната организација го издвојува за покритие на загу-
бата на деловното здружение кога и работната ор-
ганизација работела со загуба, и б) износот што ра-
ботната организација која работела со загуба е дол-
жна да и го надомести за покритие на загубата од 
заедничко работење на друга работна организација, 

Под ред. бр. 122 се внесува вкупниот износ што 
работната организација то примила од други содо-
говарачи на име покритие на загуба од заедничко 
работење, додека делот наѓ овие средства до 'височи-
ната на ненамирените лични доходи се искажува 
под ред. бр. 112. 

Под ред. бр. 123 се внесуваат: а) кај деловните 
здруженија износот примен од членовите на здру-
жението на име покритие на загуба на деловното 
здружение; б) вкупниот износ примен од други еди-
ници за покритие на загубата на работната единица, 
и в) вкупниот износ што единицата за заедничко ра-
ботење го примила од други работни единици за 
покритие на загубата. Износиве под б) и в) не се ис-
кажуваат во образецот ЗС-1 за работната организа-
ција како целина; 

7) под ред. бр. 127, 128 и 132 се внесува делот од 
доходот издвоен за лични доходи според одредбите 
на статутот и општиот а к т л а распределба на до-
ходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплате-
ните лични доходи и надоместоци за првите 30 дена 
спреченост за работа кои се содржани во наплате-
ните производи и извршените услуги, како и испла-
тените лични доходи и лични примања што не се 
укалкулирани а се книжени преку контата на гру-
пата 15, ако износот на делот на доходот е доволен 
за тоа покритие. 

Делот од доходот распореден за лични доходи 
според ставот 1 на оваа точка, се распоредува на 
дел кој се однесува на нето лични доходи и се ис-
кажува под ред. бр. 127, на дел кој се однесува на 
сите придонеси од личните доходи и придонесот за 
Скопје од личниот доход од работен однос кои се 
искажуваат под ред. бр. 128 и на дел на средства 
издвоени за станбена изградба кој се и-скажува под 
ред. бр. 132; 

8) под ред. бр. 129 се внесува делот од доходот 
за отплатување санационен кредит за покритие на 
загуба, во смисла на членот 67 став 2 од Законот за 
средствата на стопанските организации; 

9) под ред. бр. 130 се внесува износот на придо-
несот за Скопје од средствата наменети за инвести-
ции, што е пресметан од износот на доходот што 
според завршната сметка се издвоЈува за деловен 
фонд и фонд за заедничка потрошувачка, 

10) под ред. бр. 131 се внесува делот на доходот, 
што се издвојува за деловен фонд, а работната ор-г 
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ганизација што во поранешните години според чле-
нот 67 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации ја покрила загубата од деловниот фонд, 
под овој реден број го внесува и делот на доходот 
што му го враќа на деловниот фонд по овој основ; 

11) под ред. бр. 132 се внесува износот што се из-
двојува во фондот за заедничка потрошувачка за 
станбена изградба, а кој се добива по сметковен пат 
со примена на стопа од 4о/0 врз бруто лични доходи. 

Под ред. бр. 133 се внесува делот на доходот из-
двоен за фондот за заедничка потрошувачка; 

12) под ред. бр. 135 се внесуваат податоци за из-
двојување делот на доходот: на бродарските прет-
пријатија за прекуморска пловидба — во Заеднич-
киот фонд за ризици, заштитните работилници - во 
заедничките фондови на заштитните работилници, 
на стопанските единици на казнено-поправните уста-
нови — во фондовите на тие единици, како и за 
други издвојувања од доходот за други фондови; 

13) под ред. бр. 136 се внесуваат средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои работната 
организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите што 
работната организација ќе ги Добие на саеми, нат-
преварувања и сл., награди што претпијатието ќе 
ги прими од сопствениците на бродови или товари 
ца име остварени заштеди во времето на утовару-
рање и истоварување на бродовите (диспеч), дотации 
примени за определени намени што не влегуваат во 
вкупниот приход, и други приходи кои според сојуз-
ните прописи не влегуваат во вкупниот приход; 

14) под ред. бр. 138 во колоната 4 се внесува не-
покриениот дел на загубата по завршната сметка 
за 1965 година, а во колоната 5 непокриената за-
губа по завршната сметка за 1966 година. Овие из-
носи го опфаќаат и привременото покритие од еана-
циониот кредит односно од деловниот фонд. 

Под ред. бр. 143 се искажува делот на доходот 
за отплати на санационен кредит втасани во текуш-
тата година — за покривање на загубата, т. е. изно-
сот искажан под ред. бр. 129; 

15) кај заводите за социјално осигурување изно-
сот на личните доходи во наплатени производи и 
услуги под ред. бр. 148 е еднаков со износот на укал-
кулираните лични доходи во текот на годината иска-
жани под ред. бр. 147. в 

Под ред. бр. 149 заводите за социјално осигуру-
вање ги внесуваат податоците за бројот на часовите 
на работа од исплатните листи. v Тој број -часови за-
водите го внесуваат и под ред. бр. 150; 

16) под ред. бр. 151 се внесуваат податоци за 
бројот на запослените, врз основа на бројната сос-
тојба на крајот на секој месец во текот на годината; 

17) под ред. бр. 152 се внесуваат податоци на тој 
начин што износот на укалкулираните часови на 
работа искажан под ред. бр. 149 ќе се подели со бро-
јот на часовите на работа по работник од редовниот 
работен однос. Бројот на часовите на работа по еден 
работник се изнаоѓа така што бројот на месеците на 
работа ќе се помножи со месечниот број часови кој 
е предвиден со општиот акт на работната органи-
зација; 

18) под ред. бр. 153 до 155 се внесуваат износите 
од побарувачката страна на контата означени во 
заграда во колоната 3, со тоа што од ред. бр. 153 
(конто 146) треба претходно да се одбие почетната 
состојба пренесена од претходната година; 

19) под ред. бр. 160 до 166 се внесуваат податоци 
од побарувачката страна на контата означени во 
ваграда во колоната 3, по одбивање на почетната 
состојба пренесена од претходната година; 

20) под ред. бр. 168 до 171 се внесуваат податоци 
за движењето на вредноста на предметите на основ-
ните средства по набавната вредност на тие сред-
ства, вклучувајќи го тука и припадниот дел од за-
едничките основни средства, додека основните сред-
ства во изградба или изработка не се опфаќаат. 

Како зголемување (прилив) на основните сред-
ства се искажуваат под ред. бр. 168 набавените или 
примените нови основни средства во 1967 година од 

сите извори, па и од амортизацијата, без оглед на тоа 
дали и кога се платени, и тоа според нивната на-
бавна вредност. 

Под ред. бр. 169 се искажуваат примените и на-
бавените половни основни средства според нивната 
набавна вредност, без оглед на тоа колку и кога се 
платени. Под овој реден број се искажува и вред-
носта на набавеното земјиште што служи за стопан-
ски цели. 

Под ред. бр. 170 и 171 се искажува намалувањето 
(одливот) на основните средства, т.е. продадените, 
отстапените и расходуваните основни средства, и то,а 
според нивната набавна вредност. 

Ако набавната вредност на некое половно ос-
новно средство не. е позната или е изменета, проме-
ната (приливот, односно одливот) на такво основ Q 
средства и неговото расходување треба да, се искаже 
по цената по која по времето на промената можело 
да се набави такво или слично ново основно сред-
ство. 

. Под ред. бр. 168 до 171 станбеното претпријатие 
внесува и податоци за движењата на предметите од 
средствата да фондот на станбените згради; 

21) под ред. бр. 172 се внесуваат износи од дол-
говната страна на контото 270, беа делот на ова 
конто што се однесува на ануитети за кредити „на 
товар на средствата за заедничка потрошувачка, 
намалени за износот на каматата по кредитите" за 
основни средства, за почетниот фонд на обртните 
средства и трајни обртни средства. 

Под ред. бр. 173 се внесуваат податоци од долгов-
ната страна на контото 913 кои се однесуваат на от-
платувањето на кредити добиени од банките. 

Под ред. бр. 174 се внесува состојбата на кон-
тото 270 на 31 декември 1967 година, без делот на 
ова конто кој се однесува на ануитети по кредитите 
на товар на средствата за заедничка потрошувачка, 
намалена за износот на каматата по кредитите за 
основни и трајни обртни средства; 

22) под ред. бр. 176 и 177 се внесуваат потроше-
ните средства по наведените намени, врз основа на 
податоците од аналитичката евиденција на синте-
тичкото конто 105. Состојбата на непотрошените 
средства за станбена изградба се утврдува под ред. 
бр. 178 врз основа на движењето на овие средства 
на контата 940 и 105, со тоа што во оваа состојба се 
вклучуваат и средствата што се привремено кори-
стени како обртни а до крајот на 1967 година не се 
вратени; 

23) под ред. бр. 179 се внесува износот на фак-
турираната реализација во 1967 година, т. е. износот 
искажан под ред. бр. 73 намален за износот на не-
наплатената реализација пренесена од претходната 
година од контото 298; 

24) под ред. бр. 180 се внесува износот на дано-
кот на промет содржан во фактурираната реализа-
ција во 1967 година искажана под ред. бр. 179; 

25) под ред. бр. 181 се внесува износот на про-
сечно користените основни средства, кои се утврду-
ваат на тој начин што збирот на состојбите на по-
четокот на секој месец и на крајот на годината (31 
декември) на контата на групата 00 без контото 008, 
контото 020, контото 103 и дел од контото 135, кои 
с^ однесуваат на заеднички вложувања во основни 
средства, намален за збирот на месечните состојби 
на контата од групата 01 и контото 021, ќе се подели 
со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на 
состојбите земени во пресметката; 

26) под ред. бр. 182 се внесува износот на про-
сечно користените средства на фондот на стамбе-
ните згради, кој се утврдува на тој начин што збирот 
на месечните состојби на почетокот на секој месец 
и на крајот на годината (31 декември) од групата 
конта 07 без контото 077, намален за збирот на сос-
тојбите на контото 073, ќе се подели со бројот на 
месеците плус 1 односно со бројот на состојбите 
земени во пресметката; 

27) под ред. бр. 183 се внесува износот на про-
сечно расположливите обртни средства, кој се утвр-
дува на тој начин што збирот на состојбите на по-
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четокот на секој месец и на крајот на годината (31 
декември) на контата 900, 910, 911, 912, 913, 915 и 930. 
намален за состојбите на контото 104, како и ме-
сечните состојби на паричните средства за заед-
ничка потрошувачка што во текот на годината се 
користеше како обртни средства, ќе се подели со 
бројот на месеците плус 1 односно со бројот на сос-
тојбите земени во пресметката и така добиениот из-
нос ќе се нажали за износот искажан под ред. бр. 181 
к за просениот износ на контото 008 утврден на 
ист ш и ; 

28) под ред. бр. 184 се внесува износот кој се 
добива на тој начин што збирот на состојбите на по-
четокот на секој месец и наѓ крајот на годината (31 
декември) на контото 900 ќе се подели со бројот на 
месеците плус I односно со бројот на состојбите зе-
меш! во пресметката; 

29Х под ред. бр. 191 се внесува вредноста на за-
лихите на готова производи и трговски стоки на 31 
декември 1906 година што се продадени до крајот 
на 1937 година и за кои е извртено намалување на 
цените според одредбите од Законот за покривање 
на разликата во цените при продажбата на залихи 
на одделни видови стоки во 1967 година ^,Службен 
лист на СФРЈ% бр. 23/67). 

Под ред. бр̂  192 се внесува вкупниот износ на 
разликата во цената на залихите искажани под ред. 
бр, 101 за кои е извршено намалување во 1987 го-
дина. 

Под ред. ftfik 193 се внесува само делот од разли-
ката во цената од ред. fipi 192 кој според одлука од 
работничкиот сонет на работната организација е рас-
пореден на товар на вкупниот приход во 1967 го-
дина. Овој износ е содржан и во износот некажан 
под ред. бр. 87 во колоната 5; 

30) под ред. бр. Ш и 19Ѕ во колоната 5 се вне-
суваат податоците под ред. бр. 13 и 15 на образецот 
ЗС-8 и во ќелавата 4 — податоците од завршната 
сметка за 1966 година; 

ОД вод 'ред. бр. 195̂  се внесува вкупниот износ 
на амортизацијата конечно утврден за 1967 година 
според одлука од органите на управувањето и иска-
жан во колоната 6 на образецот ЗС-7 ако се усвоени 
минимални стопи, во колоната 7 ако се усвоени стопи 
според членот 3 од Законот за амортизацијата на 
основните средства на работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39^66) или во коло-
ната 8 ако на крајот на годината е извршена ис-
правка на пресметаната амрртизагргја според членот 
21 етан 5 од тој закон. 

Под ред. бр. 199 се внесува износот на ^потро-
шената амортизација, со состојбата на 31 декември 
1967 година, искажан на посебно аналитичко конто 
од синтетичкото конто 100; 

32) под ред. бр. 203 и 294 се искажуваат прихо-
дите остварени од општествените фондови од кои се 
финансираат одделни видови установи, на пр.: од 
фондовите на здравственото осигурување на работ-
ниците и земјоделците, од фондовите за образование 
и од фондовите формирани во смисла на членот 72 
од Основниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 31/64, 28/66 и 1/67), со тоа што под ред. бр. 203 
се искажуваат средствата добиеше од општинските 
— комуналните и меѓукомуналните фондови, додека 
под ред. бр. 204 се искажуваат средствата остварени 
од сојузните републиките и покраинските фондови. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр. 203 до 209 внесуваат податоци на начинот 
објаснет под ред. бр. 1 до 7 од колоната 3 на обра-
зецот ЗС-За; 

33) под ред. бр. 205 и 206 се искажуваат прихо-
дите остварени од буџетот директно (без посредство 
на општествените фондови од точката 32 на овој 
член), како наплати за извршените услуги или како 
дополнителни средства и др., и тоа: под ред. бр. 205 
средствата остварени од општинските буџети, а под 
ред. бр. 206 приходите од сојузниот, републичкиот и 
покраинскиот.' буџету 

34) под ред. бр. 207 и 208 се искажуваат прихо-
дите остварени за извршени услуги и продадени про-
изводи, од продажбата на материјали и отпадоци, 
како и други приходи остварени од работните орга-
низации, и тоа: под ред. бр. 207 приходите од сто-
панските организации — претпријатија, а под ред. 
бр. 208 приходите од установите и други нестопан-
ски организации (од институти, заводи, училишта, 
банки, здравствени и други установи и организации 
вон од стопанството); 

35) под ред. бр. 209 се искажуваат приходите 
остварени од граѓани и други граѓански правни 
лица; 

Ш под ред. бр. 211 до 213 ги искажуваат посеб-
ните трошоци, по правило, здравствените ft социјал-
ните установи. Другите устшгови ќе ги искажат овие 
податоци ако имаат т а ш посебни трошоци; 

37) под ред. бр. 214 се искажуваат трошоците на 
паричниот и платниот промет, трошоците за кому-
нални услуги (освен плаќањата на градскиот водо-
вод, топланите, кирии и закупнини), судските, ад-
министративните п други такси, како и друга не-
стопански услуги што им се плаќаат на нестопан^ 
сгок организации: комунални установи, институти и 
завода, болници и други здравствени установи, бан-
ки и други финансиски организации и други несто-
пански организации (овде не се опфаќаат услугите 
што им се плаќаат на стопански организации - i 
претпријатија); 

38) под ред. бр. 215 и 216 внесуваат податоци за 
наплатената реализација сите научноистражувачки 
организации од гранката 912-00 (оддел F). 

Збирот на износите под ред. бр. 215 и 216 го прет-
ставува вкупниот приход искажан под ред. бр. Т7. 

Член 25 
Во образецот ЗС-2 се внесува состојбата по сите 

пропишани синтетички коша, и тоа по овој ред 
како што е пропишано во единствениот контен план. 

Заводите за социјално осигурување за фондовите 
на заедниците ја внесуваат состојбата но сите пропи-
шани синтетички и задолжителни аналитичѕш конта; 
по оној ред како што е тоа пропишано со контниот 
план на заедниците на социјалното осигурување. 

Установите што водат двојно книговодство, а не 
го применуваат единствениот контен план, го попол-
нуваат овој образец врз основа на податоците од 
своето книговодство, а по редот и називот на кон-
тата од контниот план што го применуваат. 

Член 26 
Образецот ЗС-З се пополнува врз основа на кни-

говодствената состојба на соодветните конта наведе-
ни во колоната 2 односно 3 на овој образец и дру-
гите елементи дадени на самиот образец. 

Работната организација ги утврдува трошоците 
на работењето и личните доходи во фактурираната 
односно наплатената реализација врз основа на кни-
говодствените и други податоци. 

Ако работната организација во својата книго-
водствена и друга евиденција не располага со пода-
тоци за трошоците на работењето и за личните до-
ходи содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација, тие трошоци и личните доходи 
ќе ги утврдат на начинот определен во овој член. 

Образецот ЗС-З се пополнува на следниот начин: 
1) личните доходи содржани во фактурираната 

реализација, работните организации од ставот 3 на 
овој член, освен трговските и други работни органи-
зации кои на крајот на годината немаат залихи, на 
недовршено производство и залихи на готови произ-
води, ќе ги утврдат врз основа на книговодствените 
состојби на крајот на годината на контата од гру-
пата 26 без контото 269, на контата од класата 5 и 
на контата од групите 60 и 64, како и врз основа на 
учеството на укалкулираните лични доходи во текот 
на годината во вкупниот износ на трошоците на ра-
ботењето и укалкулиравте лични доходи (контата 
на групата 49 намалени за контата на групата 48), 
според формулата: 



(Страна 1192 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 декември 1967, 

Ли-чните доходи со- контата од 
држани во фа^гу-= ѕ ^ ^ ^ 26 без минус 
рираната реализа- к о н т о т о 269 
ција 

вредноста на за-
лихите на кројот ред. бр. 25 хол. 4 
на годината на на овој образец 

м и н у с контата од ќла- х -
сата 5 и на кои- ред. бр. 26 кол. 4 
тата од групите на овој образец 
60 и 64 

Износот на личните доходи утврден на горниот 
начин се внесува под ред. бр. 25 во колоната 5 на 
овој образец. 

Трговските и други работни организации кои на 
крајот на годината немаат залихи на недовршено 
производство и залихи на готови производи под ред. 
бр. 25 во колоната 5 на овој образец го внесуваат 
износот што на крајот на годината е искажан на 
контата од група-ва 26 без контото 269; 

2) личните доходи содржани во наплатената ре-
ализација сите работни организации од ставот 3 на 
овој член ги утврдуваат врз основа на личните до-
ходи содржани во фактурираната реализација и 
личните доходи содржани во ненаплатената реали-
зација со примена на формулата: 

ред. бр. 25 кол.5 с 
на ОВОЈ образец 

Лични доходи со-
држани во на-
платената реа-
лизација 

ред. бр. 25 кол. 4 од овој 
ред. бр. 26 кол. 5 ^ образец 
намален за ред. х : 
бр. 26 кол. 6 ред. бр. 26 кол. 4 од овој 

образец 
Вака утврдениот износ на личните доходи содр-

жани во наплатената реализација сите работни ор-
ганизации го внесуваат под ред. бр. 25 во колоната 
6 на овој образец; 

3) под ред. бр. 1 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
Р-1, кој им служи за пронаоѓање на трошоците на 
,работењето по видовите (без укалкулираните лични 
доходи) содржани во фактурираните производи и 
услуги. 

Износот под ред. бр. 24 во колоната 5 се добива 
кога од износот под ред. бр. 26 (долговна страна на 
контото 71Ф односно на контата од групата 70 без 
контото 709) ќе се одбие износот на личните доходи 
под ред. бр. 25 во колоната 5 утврден на начинот од 
точката 1 на овој став. 

Работните организации кои, покрај основната 
дејност, се занимаваат и со производствена дејност, 
односно кои покрај основната дејност се занимаваат 
и со трговска дејност, го пополнуваат образецот ЗС-З, 
посебно за производствената а посебно за трговската 
дејност, и тоа: ред. бр. 1 во колоната 3, а ред. бр. 7 
до 25 во колоните 4 и 5; 

4) под ред. бр. 2 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
Р-2, кој служи за пронаоѓање на вкупниот износ на 
трошоците на работењето и личните доходи во на-
платената реализација (ред. бр. 26 колона 6) и дру-
гите трошоци пред утврдувањето на доходот иска-
жани во ред. бр. 27 до 31 и 33. 

Работните организации го утврдуваат конечниот 
годишен износ на данокот на промет според членот 
25 од Правилникот за водење евиденција за про-
метот и начинот на пресметување и плаќање аконта-
ции од данокот на промет на стоки на мало и за при-
мена на даночните стопи и ослободувања („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/67 и 51/67) и овие износи 
ги внесуваат во кол. 5 односно кол. 6 под ред. 
бр. 28, 29 и 30. При пресметувањето на коефициен-
тот Р-2 ќе се исклучат од износот на фактурираната 
реализација (ред. бр. 4 колона 4 на овој образец) 
износот на данокот на промет искажан под ред. бр, 
28, 29 и 30 колона 5 и износот на наплатената реална 

зација (ред. бр. 6 колона 4) на износот на данокот на 
промет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 колона 6; 

5) под ред. бр.. 3 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
Р-3, кој служи за пронаоѓање на трошоците на ра-
ботењето по видови (без укалкулираните лични до-
ходи), содржани во наплатената реализација (ред. 
бр. 7 до 23). 

Коефициертите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот 
децимал да се заокружи нагоре ако петтиот децимал 
е 5 или поголем од 5. 

Ако работната организација ги утврдила трошо-
ците на работењето и личните доходи содржани во 
фактурираната односно наплатената реализација 
врз основа на податоците од книговодството и дру-
гите евиденции (без примена на коефициенти), таа 
на местото предвидено за запишување на коефици-
ентите става ознака: „Без коефициенти" 

Осигурителните организации, заводите за соци-
јално осигурување и заводите за запослување не ги 
пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3; 

6) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува изно-
сот на фактурираната реализација заедно со прене-
сеното салдо на ненаплатената реализација од изми-
натата година што е искажана на контата од гру-
пите 75 до 77 во книговодството на стопанската орга-
низација. Интерната реализација (синтетичко конто 
759) не влегува во фактурираната реализација од-
носно во вкупниот приход; 

7) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесуваат не-
пребиените ненаплатени побарувања за испорачани 
и фактурирани стоки односно за извршени и фак-
турирани услуги, според состојбата на 31 декември 
1967 година. Податоците, по правило, се земаат од 
контата: 

120 — Купувачи во земјата, 
121 — Купувачи во странство, 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-

пувачи, 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажба со регрес, 
174 — Деловни меници што се однесуваат на 

продажба на стоки, освен меници по по-
трошувачки кредити, 

180 — Кредитни односи во земјоделското произ-
водство со индивидуалните производители 

1810 — Кредити во стоки, 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи, како и непребиени поба-
рувања од другите конта што се во врска 
со книжењето во класата 7, но без интер-
ната реализација. 

Како побарувања од ставот\1 на оваа точка се 
подразбираат само ненаплатените побарувања по 
основ на испорачани производи односно извршени и 
фактурирани услуги на купувачи надвор од работ-
ната организација (екстерна реализација). 

Збирот на побарувањата од наведените конта се 
намалува за износот на исправката на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања (конта 129 и 
189); 

8) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 4 осигурител-
ните организации го внесуваат износот на режис-
киот додаток книжен на контата од групата 75, а 
заводите за социјално осигурување и заводите за 
запослување под овие редни броеви го внесуваат 
остварениот износ на надоместокот од контата на 
групата 75, по одбивање на делот на надоместокот 
што им се отстапува на други заводи односно орга-
низации; 

9) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 4 работ-
ните организации со специфичен начин на наплату-
вање и распределба на приходот (железнички тран-
спортни претпријатија, претпријатија на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, оси-
гурителни организации, заводи за социјално осигу-
рување и заводи за запослување) го внесуваат изно-
сот на реализацијата наплатена до 31 декември 
1967 година, иако поради постапката за распределба 
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на заедничките приходи од збирната сметка или од 
други причини соодветен дел од тие приходи не е 
одобрен на жиро-сметката на одделни работни орга-
низации до 31 декември 1967 година; 

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци по видови од 
соодветните конта на класата 4 означени во коло-
ната 2. 

Под ред. бр. 8 се внесуваат податоците евиден-
тирани на контата од групата 41 без контото 414, по-
датоците за надоместоците за искористување на ме-
лиорациони и посебни водостопански објекти еви-
дентирани на посебното аналитичко конто на син-
тетичкото конто 454 и податоците за трошоците на 
поштенско-телеграфско-телефонските претприј ати-
ја за превоз во јавниот сообраќај евидентирани на 
посебното аналитично конто на синтетичкото конто 
429. Податоците за водниот придонес евидентирани 
на посебното аналитичко конто на синтетичкото кон-
то 454 се искажуваат под ред. бр. 23. 

Под ред. бр. 16 се искажуваат износите на дру-
ги разни трошоци евидентирани на контото 429, 
освен укалкулираните просечни трошоци на про-
изводствено откривање минерални суровини иска-
жани под ред. бр. 15 и трошоците на поштенско-те-
леграфско-телефонските претпријатија за превоз 
во јавниот сообраќај искажани под ред. бр. 8; 

11) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 5 ги внесу-
ваат сите работни организации од ставот 3 на овој 
член износите на трошоците на работењето содржани 
во фактурираната реализација, добиени со примена 
на коефициентот Р-1 врз износите во колоната 4; 

12) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 6 сите ра-
ботни организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат трошоците на работењето содржани во напла-
тената реализација, добиени со примена на коефици-
ентот Р-3 врз износите под тие редни броеви во ко-
лоната 5; 

13) под ред. бр. 25 во колоните 5 и 6 работните 
организации од ставот 3 на овој член го внесуваат 
износот на личните доходи утврден на начинот iirro 
е изнесен во точката 1 односно 2 на овој став; 

14) под ред. бр. 26 во колоната 6 работните орга-
низации од ставот 3 на овој член го внесуваат изно-
сот на трошоците на работењето и укалкулираните 
лични доходи содржани во наплатената реализа-
ција, што се добива со примена на коефициентот 
Р-2 врз износот искажан под тој реден број во ко-
лоната 5: 

15) под ред. бр. 27 до 35 во колоната 5 се вне-
суваат податоци од контата означени во колоната 2; 

16) под ред. бр. 27 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани, продавниците на произ-
водствени претпријатија и земјоделските задруги — 
за трговска дејност, како и други работни организа-
ции што вршат трговска дејност, ја внесуваат на-
бавната вредност на продадените трговски стоки, 
материјали и отпадоци, со соодветните износи на 
зависните трошоци, освен издатоците што се подми-
руваат од средствата за лични доходи на работ-
ниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што овие работни организации го плаќаат 
при, набавката на стоките. 

Данокот на промет што овие работни органи-
зации го плаќаат на прометот на продадените про-
изводи се внесува под ред. бр. 28, 29 и 30. 

Трговските стопански организации што при от-
ворањето на деловните книги за 1967 година поста-
пиле според членот 32 став 8 од Правилникот за 
единствениот контен план на стопанските органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66, 24/66 и 
12/67), т. е. што за разликата помеѓу пренесената 
ненаплатена реализација (од контото 298) и соодвет-
ниот износ на набавната вредност на реализираните 
трговски стоки содржани во ненаплатената реали-
зација (од контото 198) ги задолжиле контата од 
групата 71 во корист на контата од групата 69, ќе 
ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика пред 
пресметувањето на разликата во цените; 

17) под ред. бр. 32 се внесув-аат податоци за 
износот на втасаните отплати по кредити што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето 
на доходот и податоците за придонесот од проме-
тот на филмови и придонесот од надоместок за из-
најмување увезени филмови (дел од контото 749); 

18) под ред. бр. 27, 31 и 33 во колоната 6 работ-
ните организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат податоците пресметани со примена на кое-
фициентот Р-2 врз износите искажани во колона-
та 5; 

19) работните организации конечниот износ на 
данокот на промет, утврден по постапката предви-
дена во членот 25 од Правилникот зр водење еви-
денција за прометот и начинот на пресметување и 
плаќање аконт-ации од данокот на промет на стоки 
на мало и за примена на даночните стопи и осло-
бодувања, го внесуваат под ред. бр. 28, 29 и 30 во 
колоната 5 односно во колоната 6, кој износ е ис-
кзжен во образецот ЗС-6 (Д. П.) без примена на 
коефициентот Р-2; 

20) под ред. бр. 35 се внесуваат износите на 
разликата во цената утврдени во согласност со од-
редбите од Правилникот за пописот (инвентариса-
њето) кај корисниците на општествените средства 
и делот од разликата во цената кој го товари вкуп-
ниот приход во 1967 година според одредбите од 
Законот за покривање на разликата во цените при 
продажбата на залихи на одделни видови стоки 
во 1967 година. 

При покривањето на разликата во цената на -
стоки на залихи, трговските стопански организации 
ги применуваат и одредбите од Одлуката за упо-
треба на средствата од резервниот фонд на сто-
панските организации за внатрешна трговија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/59) и од Наредбата за 
маржите во прометот на стоки на големо и мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 33/65, 46/65 и 51/65); 

21) под ред. бр. 32, 34, 35 и 37 во колоната 6 се 
внесуваат податоците од колоната 5 без примена на 
коефициентот Р-2, освен износот од малопродавна-
та цена на бензинот и плинското масло наменет за 
одржување и реконструкција на патишта кој се 
внесува во колоните 5 и 6 во височината утврдена 
според одредбите од Правилникот за начинот на 
пресметување и уплатување на износот од малопро-
дажната цена на бензинот и плинското масло наме-
нет за одржување и реконструкција на патишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67); 

22) заводите за социјално осигурување, заводи-
те за запослување и осигурителните организации 
според сите елементи од ред. бр. 7 до 39 внесуваат 
податоци само во колоната 6; 

23) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува 
износот што треба да се прокнижи на товар на син-
тетичкото конто 795, со одобрување на соодветните 
конта од групите 70 до 74: 

24) под ред. бр. 40 до 44 внесуваат податоци са-
мо работните огранизации што работеле со загуба. 

Сите работни организации внесуваат податоци 
под ред. бр. 45 до 47; 

25) под ред. бр. 49 се внесува износот на личните 
доходи содржани во наплатените производи и ус-
луги (ред. бр. 25 колона 6) наголемен за износот на 
исплатените лични доходи и лични примања што не 
се укалкулирани а се книжени на контата од гру-
пата 15. 

Член 27 
Образецот ЗС-За го пополнуваат установите кои 

своите деловни книги не ги водат според начелата 
на двојното книговодство пред пополнувањето на 
образецот ЗС-1, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 7 во колона 5, ги внесуваат 
приходите според изворите на средствата, врз ос-
нова на податоците од евиденцијата за извршување-
то на финансискиот план; 

2) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 6 ги внесуваат 
уплатите на жиро-сметката (содржани во износите 
од колоната 5) што не претставуваат приход на ус-
тановата за 1967 година или не влегуваат во вкул-
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ниот приход, како што се: аконтации за услуги и 
задачи што ќе се извршат во наредните пресметков-
ни периоди, дел од примените средства сразмерен на 
вредноста на неизвршените услуги односно задачи, 
позајмици, наменски дотации во деловниот фонд и 
други уплати на жиро-сметката, што не влегуваат 
во вкупниот приход; 

3) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 7 ја внесуваат 
вредноста на услугите и задачите извршени во 1967 
година за кои не е примен надоместок од соодвет-
ните извори; 

4) под ред. бр. 1 до 7 во колоните 8 и 9, ги вне-
суваат износите што се пронаоѓаат по сметковен пат 
врз основа на податоците од колоните 5, 6 и 7, а на 
начинот објаснет во заглавјето на самиот образец; 

5) под ред. бр. 9 го внесуваат збирот на уплати-
те на жиро-сметката што не се год рж ани под ред. 
бр. 1 до 7, а се однесуваат на: надоместоци на ште-
ти добиени по основ на осигурување обртни сред-
ства, наплатени договорни казни, пенали, денгуби, 
затезни камати и други вонредни приходи; 

6) под ред. бр. 11 го пресметуваат коефициен-
тот најмалку на четири децимали, со тоа што чет-
вртиот децимал го заокружуваат нагоре, ако е пет-
тиот децимал 5 или поголем од 5. Овој коефици-
ент служи за пронаоѓање трошоците на работењето 
и на личните доходи содржани во наплатената реа-
лизација; 

7) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 4 ги 
внесуваат податоците оД евиденциите за извршува-
њето на финансискиот план, при што под соодвет-
ните редни броеви ги опфаќаат издатоците по еле-
ментите од образецот; 

8) под ред. бр, 12 до 33, 35 и 36 во колоната 5 
ги внесуваат исплатите од жиро-сметките (содржани 
во износите од колоната 4) што не паѓаат на товар 
на вкупниот приход за 1967 година и исплатите што 
не претставуваат трошоци на работењето, како што 
се: однапред извршени исплати за материјали чија 
испорака ќе уследи во наредниот пресметковен пе-
риод односно делот на тие исплати сразмерен на 
вредноста на неиспорачаните материјали, ако испо-
раката е делумно извршена; исплати на личните 
доходи од средствата издвоени за лични доходи по 
завршната сметка за 1966 година, хако и исплати 
на надоместоци на личните доходи за првите 30 де-
на спреченост за работа. Установите што во текот 
на 1967 година набавиле и исплатиле поголеми ко-
личини материјали што не се потрошени во целина 
(на пример: огреани материјали и друго), треба од 
пописните листи да ја утврдат вредноста на зали-
хите на тие материјали и да ја внесат под ред. бр. 
12 во колоната 5; 

9) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 6 
ги внесуваат трошоците и личните доходи што се 
однесуваат на 1967 година, а според кои до крајот 
на 1967 година не е извршена исплата (неисплатени 
материјали примени и потрошени во 1967 година, 
неисплатени услуги извршени од други, пресметани 
а неисплатени лични доходи за 1967 година, нена-
мирени обврски за придонесот за Скопје од сред-
ствата за материјалните расходи на општата потро-
шувачка и др.); 

10) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 7 
ги внесуваат износите што се добиваат кога на из-
носите од колоната 4 ќе им се додадат износите од 
колоната 6 а ќе се одбијат износите од колоната 5; 

11) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36, освен под ред. 
Lrи ' в о к о л о н а т а 8 ги внесуваат износите што 

се добиваат со множење на утврдениот коефици-
ент под ред. бр. 11 со износите на трошоците иска-
жани во колоната 7. 

Податоците под ред. бр. 19 и 33 се внесуваат во 
колоната 8 во износите искажани во колоната 7, 
без примена на коефициентот; 

12) под ред. бр 20 го внесуваат придонесот за 
Скопје од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка, каматата на деловниот фонд 
на дел од средствата на деловниот фонд што се ко-
ристи за стопанска дејност согласно со членот 79 

од Основниот закон за установите и други разни 
трошоци; 

13) под ред. бр. 33 го внесуваат придонесот од 
прометот на филмови и непокриената разлика на 
неамортизираниот дел на основните средства. 

Член 28 
Образецот ЗС-4 се пополнува според елементите 

дадени на самиот образец. 
Бо колоната 4 се внесува вкупниот износ на 

обврските за 1967 година, со состојбата на 31 декем-
ври 1967 година. Податоците се земаат од побарувач-
ката страна на соодветните конта од групите 23 и 
24 од книговодството на работната организација. 

Во колоната 5 се внесува износот на уплатени-
те обврски за 1967 година (до 31 декември 1967 го-
дина). Податоците се земаат од долговната страна 
на соодветните конта од групите 23 и 24 од кни-
говодството на работната организација. 

Установите што плаќаат придонес за обнова и 
изградба на Скопје од средствата за материјални 
расходи на општата протрошувачка податоците за 
оваа обврска ги внесуваат под ред. бр. 6 под д). 

Под ред. бр. 12 за колоните 4 и 5 се земаат по-
датоци од контото 900, т. е. износот што со распре-
делбата на доходот според завршната сметка за 1967 
година е издвоен во деловниот фонд. 

Сите износи се земаат по одбивање на почетна-
та состојба, бидејќи образецот ЗС-4 ги покажува 
само обврските за 1967 година и уплатите на тие 
обврски извршени во 1967 година. 

Установите што своите деловни книги не ги во-
дат според начелата на двоеното книговодство, вне-
суваат податоци во овој образец од своите евиден-
ции и документација. 

При наплатата на обврските според поднесената 
завршна сметка Службата води сметка за износите 
на обврските уплатени по 31 декември 1967 година, 
односно ја наплатува разликата помеѓу износите на 
обврските искажани во колоната 6 и износите на 
уплатите извршени до 31 декември 1967 година до 
поднесувањето на завршната сметка, т. е. до под-
несувањето на пополнетиот образец ЗС-4 заедно со 
налозите за уплатување. 

Член 29 
Во образецот ЗС-5 се внесуваат податоци за из-

вршениот попис (инвентарисување) на сите сред-
ства и нивните извори, распоредени по основните 
синтетички (трицифрени) конта на единствениот 
контен плѕн на стопанските организации, без кон-
тата на класите 4 и 7 и без групата на контата 83 
и 89. Ознаките на контата се внесуваат во коло-
ната 2, а називите во колоната 3. 

Банките во колоната 2 односно 3 ги внесуваат 
ознаките и називите на трицифрените конта од 
единствениот контен план за банките, освен контата 
на класите 4 и 8. 

Ако во рамките на едно синтетичко конто се 
утврди истовремено постоење на вишоци и кус оди 
кај одделни видови средства, тие вишоци односно 
кусоци се внесуваат во колоната 6 односно 7 по 
бруто-принципот, т. е. во непребиени износи. 

Овој пополнет образец е составен дел на ела-
боратот за извршениот попис. 

Член 30 
Конечно пресметување на данокот на промет се 

врши врз основа на податоците за остварениот про-
мет и примените надоместоци за услугите, со при-
мена на соодветните одредби од Основниот закон за 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ1', бр. 
14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 31/67), Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66 
5/67, 18/67 и 31/67), Правилникот за водење евиден-
ција за прометот и начинот на пресметување и пла-
ќање аконтации од данокот на промет на стоки на 
мало и за примена на даночните стопи и ослободу-
вања, како и републичките и општинските прописи 
донесени врз основа на сојузни прописи. 
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Пресметаните износи на даночните основици и 
износите на данокот на промет според членот 25 од 
Правилникот за водење евиденција за прометот и 
начинот на пресметување и плаќање аконтации од 
данокот на промет на стоки на мало и за примена 
на даночните стопи и ослободувања, се внесуваат 
во образецот ЗС-6 (Д. П.) на следниот начин: 

Во колоните 5, 6 и 7 се внесуваат податоци за 
утврдените даночни основици за пресметаниот да-
нок на промет врз основа на членот 39 ст. 1, 2 и 3 
од Основниот закон за данокот на промет (факту-
рирана реализација), по видовите (сојузен, репуб-
лички, општински), тарифните броеви и даночните 
стопи на данокот на промет. 

Во колоните 8, 9 и 10 се внесуваат податоци за 
утврдените даночни основици и за пресметаниот 
данок на промет на производи и услуги наплатени 
до 31 декември 1967 година (наплатена реализација), 
по видови, тарифни броеви и даночни стопи на да-
нокот на промет. 

Под ред. бр. 59 во колоните 6 и 9 се внесуваат 
надоместоците од вршење кредитни и други банкар-
ски работи од Законот за банките и кредитните ра-
боти, а во Колоните 7 и 10 — пресметаниот данок на 
промет. 

Под ред. бр. 77 до 82 се внесуваат износите на 
прометот и износите на сојузниот данок на промет 
на стоки на мало пресметани по републиките според 
седиштето на купувачот (член 57 од Основниот за-
кон за данокот на промет). 

Под ред. бр. 83 се внесува прометот на стоки и 
услуги што не подлежи на обврската за плаќање 
сојузен ѕданок на промет, и тоа: 

v 1) износите на прометот на репродукциони ма-
теријали и опрема продадени без плаќање данок 
на промет, врз основа на изјава на купувачот; 

2) износите на прометот ослободен од плаќање 
данок. на промет во смисла на членот 16 од 'Основ-
ниот закон за данокот на промет и членот 8 од За-
конот за Тарифата на сојузниот данок на промет,; 

3) износите на прометот остварен со продажба 
на стоки на други трговски организации; 

4) износите на прометот остварен со продавање 
алкохолни пијачки на угостителски претпријатија; 

5) износите на останатиот промет кој не подле-
жи на обврската за плаќање сојузен данок на про-
мет. 

Под ред. бр. 90 се внесуваат податоци за про-
метот на стоки и услуги што не подлежи на обврс-
ката за плаќање данок на промет според републич-
ки прописи. 

Под ред. бр. 97 се внесуваат податоци за про-
метот на стоки и услуги кој не подлежи на обврс-
ката за плаќање данок на промет според општински 
прописи. 

Под ред. бр. 3, 52, 85, 92 и 99 во колоната 10 се 
внесуваат износите на данокот на промет (сојузен, 
републички, општински) уплатен до 31 декември 
1967 година. 

Под ред. бр. 4, 53, 86, 93 и 100 во колоната 10 се 
искажуваат разликите помеѓу пресметаниот данок 
на промет и уплатениот данок на промет по видови. 

При пополнувањето на образецот ЗС-6 (Д.П.) во 
колоната 5 односно 8, се внесуваат количините само 
за производите за кои се пропишани даночни осно-
вици по единица мера на производот, и тие се из-
разуваат во тие единици. 

На крајот на овој образец се внесуваат пода-
тоци за републичкиот и општинскиот данок на про-
мет, по тарифните броеви на односната тарифа на 
данокот на промет, без означување на редниот број. 

Збировите на износите по тарифните броеви мо-
раат да им одговараат на износите искажани во 
одделот II односно III на овој образец, без прометот 
на кој не се плаќаат овие видови данок. 

Член 31 
Работните организации го пополнуваат образе-

цот ЗС-7 на следниот начин: 

1) во колоната 1 се внесува редниот број на 
групата основни средства од Законот за стапите 
на амортизацијата на основните средства на работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр, 
52/66); 

2) во колоната 2 се внесува називот на групата 
на основните средства од Законот за стопите на 
амортизацијата на основните средства на работните 
организации и во рамките на одделни групи — по 
временските периоди за кои се пресметува амор-
тизацијата. 

Временските периоди се утврдуваат зависно од 
промените на основните средства настанати во те-
кот на годината. На пример, ако до првата промена 
(зголемување и намалување) дошло во текот на 
март првиот временски период ќе биде од 1 јануари 
до 31 март, а вториот од 1 април до 31 декември, ако 
и по месец март не настапиле некои промени. Во 
спротивно, вториот временски период ќе биде од 1 
април од крајот на месецот во кој настапиле новите 
промени врз основните средства; 

3) во колоната 3 се внесува набавната вредност 
на основните средства односно основицата за амор-
тизацијата во смисла на чл. 12 и 13 од Законот за 
амортизацијата на основните средства на работните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66) 
— вредноста на групата основни средства и во рам-
ките на групата — по временските периоди за кои 
се пресметува амортизацијата. На пример, во слу-
чајот од точката 2 на овој став за првиот период 
се внесува вредноста на групата основни средства 
со состојбата на 31 декември 1966 година, а за вто-
риот период — вредноста на групата основни сред-
ства со состојбата на 31 март 1967 година. 

Износот за група основни средства искажан во 
колоната 3 е еднаков со износот искажан за вре-
менскиот период на истата група на крајот на го-
дината (по правило, состојбата на 30 ноември). 

На крајот на оваа колона по збирот се внесува 
салдото на промените на основните средства во де-
кември, така што со додавање или одземање на овој 
износ од збирот се добива вредноста на основните 
средства на крајот на 1967 година искажани под ред. 
бр. 7 на образецот ЗС-1 без вредноста на земјиштето^ 

4) во колоната 4 се внесуваат годишните стопи 
на амортизацијата на основните средства за оддел-
ни групи основни средства, пропишани во чл. 3 до 
7 од Законот за стопите на амортизацијата на ос-
новните средства на работните организации; 

5) во колоната 5 се внесуваат годишните стопи 
на амортизацијата на основните средства за оддел-
ни групи основни средства утврдени според чле-
нот 3 став 1 од Законот за амортизацијата на основ-
ните средства на работните организации; 

6) во колоната 6 се внесува износот на аморти-
зацијата пресметан според стопите од чл. 3 до 7 од 
Законот за стопите на амортизацијата на основните 
средства на работните организации, кој му одгова-
ра на износот што се добива кога износот од коло-
ната 3 ќе се помножи со стопата од колоната 4 по-
делен со 12 и помножен со бројот на месеците што 
му одговара на односниот временски период од ко-
лоната 2; 

7) во колоната 7 се внесува износот на аморти-
зацијата пресметан според стопите од членот'3 од 
Законот за амортизацијата на основните средства 
на работните организации, кој му одговара на из-
носот што се добива кога износот од колоната 3 
ќе се помножи со стопата од колоната 5 на начи-
нот изложен во точката 6 на овој став; 

8) во колоната 8 се внесува износот на амор-
тизацијата кој на крајот на годината се добива со 
примена на членот 21 став 5 од Законот за амор-
тизацијата на основните средства на работните ор-
ганизации, распореден по групите основни средства 
и временските периоди на начинот што го усвоила 
работната организација. Ако не се применува по-
стапката предвидена во наведените одредби, коло-
ната 8 не се пополнува. Исто така, ако работн-ата 
организација не ги применила одредбите на членот 
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3 од Законот за амортизацијата на основните сред-
ства на работните организации, покрај тоа што не 
ја пополнува колоната 8, не ја пополнува ниту ко-
лоната 7 на овој образец; 

9) во колоната 9 се внесуваат износите што 
служат за исправка н-а вредноста на основните 
средства на крајот на годината. Во оваа колона се 
внесуваат на крајот на образецот и пресметаните 
износи што служат за исправка на вредноста на 
основните средства за која не постои обврска за 
пресметување на амортизацијата во смисла на чле-
нот 8 од Законот за амортизацијата на основните 
средства на работните организации. 

Организациите за стопанисување со станбените 
згради пополнуваат посебен образец ЗС-7 за прес-
метка на амортизацијата на станбените згради. 

Ако работната организација ги усвоила стопите 
на амортизацијата од чл. 3 до 7 од Законот за сто-
лпче на амортизацијата на основните средства на 
работните организации, колоните 5, 7 и 8 не се по-
полнуваат; 

10) на крајот на овој образец, по збирот во ко-
леш ата 8 се внесува и износот на амортизацијата 
што останал непотрошен според одредбите на чле-
нот 25 став 1 од Законот за амортизацијата на ос-
новните средства на работните организавдии, на 31 
декември 1967 година (искажан на посебното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 100 — Жи-
ро-сметка, а кај банките во рамките на аналитич-
кото конто 9001 — Деловен фонд во парични сред-
ства); 

11) ако стопите на амортизацијата од колоната 
5 се утврдувани различно по погонски односно де-
ловни единици, во согласност со одредбите од За-
конот за амортизација та на освоените средства на 
работните организации, образецот ЗС-7 се попол-
нува посебно за секоја таква единица за која се 
утврдени посебни стопи на амортизација. 

Член 32 
Образецот ЗС-8 се пополнува според објаснува-

њата дадени на самиот образец, со тоа што за 
одделни редни броеви се зема само дел од контата 
наведени во колоната 2 односно состојбата од со-
одветните аналитички конта, и тоа: 

1) за ред. бр. 2 - од контата 106, 135 и 271 се 
земаат само издвоените средства, обврските и по-
барувањата по основ на заедничко вложување во 
основни средства, а од контото 184 се зема само 
состојбата на дадените аванси за основни средства; 

2) за ред. бр. 3, покрај состојбата на контото 
103, се зема состојбата на ограничените средства на 
деловниот фонд од контото 102, како и издвоените 
средства на задолжителните резерви на деловниот 
фонд и издвоените средства за кауции од анали-
тичкото конто во рамките на контото 100; 

3) за ред. бр. 4 - од контата 107, 175, 176 и 179 
се земаат само орочените средства, влогот во кре-
дитниот фонд на банките, обврзниците, записите и 
ДР од средствата на деловниот фонд; 

4) за ред. бр. 5 - од контата 181 и 182 се зе-
маат кредитите дадени на стопанските и други ор-
ганизации од средствата на деловниот фонд, не-
зависно од тоа дали кредитите се дадени за основ-
ни или обртни средства. 

Од контата 180 и 186 се земаат кредитите даде-
ни на индивидуалните земјоделски производители 
и други кредити, и тоа само ако се дадеви од сред-
ствата на деловниот фонд. 

Од контата 187 и 189 (нако корекција) се земаат 
спорните и сомнителните побравуња по основот на 
овие кредити: 

5) за ред. бр. 6 се зема состојбата на одобрените 
искористени потрошувачки кредити од контото 185, 
што стопанската организација во смисла на важеч-
ките прописи им ги дала на граѓаните и граѓански 
правни лица од средствата на својот деловен фонд 
(Уредба за општите услови за давање потрошувачки 

кредити — „Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66 и 
42/66 и Уредба за општите услови за давање пот-
рошувачки кредити за унапредување на туризмот 
— „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). Состојбата 
на одобрените искористени потрошувачки кредити 
за кои стопанската организација добила посебен 
кредит од банката или од друга организација не се 
искажува под ред. бр. 6. 

Износот на состојбата на потрошувачките кре-
дити треба да се зголеми за сомнителните и спор-
ните побарувања по овој основ од соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 187, намалени 
за исправката на вредноста на контото 189; 

6) за ред бр. 7 како непокриена загуба се зема 
само оној дел од загубата од контото 850 што ос-
танал непокриен и делот за кој е добиен посебен 
санационен кредит. Делот на загубата што е по-
криен на товар на деловниот фонд не се зема во 
обѕир; 

7) работните организации кои на 31 декември 
1967 година имаат втасани а ненаплатени отплати 
по кредитите за основни средства, под ред. бр. 10 
ја внесуваат состојбата на контото 910 наголемена 
за износот на втасаните а неплатени отплати по тие 
кредити книжени на контото 270 (од контото 270 не 
се земаат износите книжени на име неплатена ка-
мата по кредитите за основни средства, како ниту 
износите на неплатените отплати и камати по кре-
дитите за трајни обртни средства и средства за за-
едничка потрошувачка). 

Работните организации што добиле посебен са-
национа кредит за покривање на загубата, под 
овој реден број ја внесуваат состојбата на овој кре-
дит од контото 915. Ако состојабата на контото 915 
е поголема од состојбата на аналитичкото конто во 
рамките на синтетичкото конто 850 на кое се води 
делот од загубата за кој е добиен савационее кре-
дит, за ред. бр. 10 се зема состојбата од контото 915 
само до височина на состојбата на тоа аналитичко 
конто од синтетичкото конто 850; 

О за ред. бр. 14 се зема позитивната разлика 
што работната организација ја в пеела во 1965 го-
дина во својот деловен фонд во смисла на чл. 19 и 
25 од Уредбата за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65; 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 
и 22/66) и задолжителните резерви на фондовите 
издвоени во текот на 1961, 1962 и 1963 година што 
согласно со чл. 16, 17 и 18 од Законот за насочува-
ње користењето на средствата на работните орга-
низации и општестевните фондови во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65) треба да се ко-
ристат за трајни обртни средства. 

Член 33 
Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 до 39 се внесуваат податоците 

од контата на групата означени во колоната 2; 
2) под ред. бр. 40 до 65 се внесуваат во одделни 

колони податоците, и тоа: 
а) во колоната 3 — од дневникот на премиите; 
б) во, колоната 4 — од дневникот на премиите, 

добиени со пресметување режискиот додаток за ус-
луги во вршење осигурителни работи, по тарифите 
на премиите за осигурување. 

Овој износ мора да се сложува со состојбата на 
сметката 7510 во деловното книговодство, односно 
со состојбата на сметката 512 во книговодството на 
функционалните средства; 

в) во колоната б - о д дневникот на премиите, 
добиени со пресметување функционалната премија 
според тарифите на премиите за осигурување; 

г) во колоната 8 — податоците добиени со при-
мена на стопите на придонесот за превентивни и 
репресивни мерки, определени со тарифата на пре-
миите, врз наплатените премии во одделни видови 
осигурување заклучно со 15 февруари 1967 година; 
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д) во колоната W - податоците од колоната в, 
Но одбивање на износот од колоната 8. 

Член 34 
Образецот ЗСОС-2 осигурителните заводи, за-

едниците на осигурувањето и Југословенската заед-
ница на осигурувањето (во натамошниот текст: оси-
гурителните организации) го пополнуваат согласно 
со одредбите на членот 25 од овој правилник. 

Член 39 
На образецот ЗСОС-З осигурителните организа-

ции вршат пресметување на средствата за осигуру-
вање по видовите осигурување и пресметување на 
премијата за израмнување ризици, ед утврдуваат 
деловниот резултат и вршат распоред на остваре-
ниот резултат. Во овој образец се утврдуваат и об-
врските на заедниците на осигурувањето и на Југо-
словенската заедница на осигурувањето по основ на 
израмнување ризици. 

Образецот ЗСОС-З се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 до 12 се врши според тарифата 
пресметување на премијата за израмнување ризици 
што заверите им ја плаќаат на заедниците на осигу-
рувањето, а тие — на Југословенскава заедница на 
осигурувањето; 

2) под ред. бр. 13 се внесува салдото на сред-
ствата на резервата на текушта техничка премија 
од претходната година што служеше за покривање 
преносните примил и резервираните штети од прет-
ходната година; 

3) под ред. бр. 16 се внесува износот на остваре-
ната камата на средствата од резервата на текуш-
та техничка премија на односниот вид осигурување. 
Соодветниот дел од каматата се утврдува во сраз-
мер со учеството на резервата на текушта техничка 
премија за односниот вид осигурување во вкупно 
наплатената резерва на текушта техничка премија 
за односната година; 

4) под ред . бр. 21 се внесуваат приходите оства-
рени од странски реосигурувачи, што к припаѓаат 
на резервата на текушта техничка премија, а според 
пресметката што им ја доставува на заводите Ју-
гословенската заедница на осигурувањето; 

5) под ред. бр. 22Гее внесуваат уделите на стран-
ските реосшурувачи во преносни премии и резер-
вирани штети, според пресметката што на заводите 
им ја доставува Југословенската заедница на осигу-
рувањето; 

6) под ред. бр. 25 заедниците на осигурувањето 
и Југословенската заедница на осигурувањето го 
внесуваат износот на остварената камата на сред-
ствата од резервата на текушта техничка премија 
за израмнување ризици на односниот вид осигуру-
вање. Соодветниот дел од каматата по одделни ви-
дови осигурување се утврдува како што е изложе-
но во точката 3 од овој став; 

7) под ред. бр. 37 се внесува износот на пресме-
таната преносна премија на крајот на годината од 
наплатената резерва на текушта техничка премија, 
според Правилникот за начинот на пресметување и 
височината на преносната премија на осигурител-
ните организации за 1967 година; 

8) под ред. бр. 38 се внесува износот на резер-
вираните штети, со состојбата на 31 декември 1967 
година, утврден според Правилникот за начинот на 
пресметување и височината на резервата на штети 
кај осигурителните организации за 1967 година; 

, 9) под ред. бр. 48 се внесува износот на нерас-
поредената резерва на текушта техничка премија 
на односниот вид осигурување од колоната 10 на 
образецот ЗСОС-4; 

10) под ред. бр. 49 се внесува износот на ненап-
латената резерва на текушта техничка премија на 
односниот вид осигурување од колоната 10 на об-
разецот ЗСОС-5. 

Другите колони.на овоЈ образец се пополнуваат 
според описот на самиот образец^ 

Член 38 
На образецот ЗСОС-4 осигурителните организам 

ции вршат пресметка на нераспоредените премии на 
31 декември 1967 година, по видовите на осигурува-
њето, кои во смисла на членот 124 став 2 од Основа 
ниот закон за осигурувањето и осигурителните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67 Л 
17/67), се зема во пресметката на израмнувањето на 
ризиците. 

Овој образец се пополнува на следниот начин; 
во колоната 3 се внесуват износите на нап^ 

латената а̂  нераспоредена бруто премија јод збир-
ната сметка на бруто-премијата (конто 708). Под 
ред. бр. 17 се внесуваат износите на погрешните дози 
наки кои не претставуваат премија за осигурувања 
ако има такви износи на збирната сметка. Под. pegfc 
бр. 18 се внесуваат износите на платените брутач 
-премии за осигурување чие траење почнува да тен 
че по 1 јануари 1968 година; 

2) во колоната в се внесуваат износите на преси 
метаната преносна премија од нераспоредената пре-
мија од колоната 5, утврдени според Правилникот 
за начинот на пресметување и височината на пре^ 
носната премија на осигурителните, организации зЛ 
1967 година; 

3) во колоната 8 се внесуваат износите на прес 
шетаниот противпожарен придонес на нераспореде-
ната премија која отпаѓа на 1967 година, одхоло-к 
ната 7 со примена на важечките стопи; 

4) во колоната I се внесуваат износите на прес-
метаниот дел премија за посебни резерви на сигур-
носта за штети од земјотрес на нераспоредената 
премија која отпаѓа на 1967 година, од колоната 7 
со примена да важечките стопи. 

Член 37 
На образецот ЗСОС-5 осигурителните организа-

ции вршат пресметување на ненадлатената премија 
на 31 декември 1967 година, по видовите на осигу-
рување, што во смисла на членот 124 став 2. од Ос-
новниот закон за осигурувањето и осигурителните 
организации, се зема во пресметката на израмнува-
њето на ризиците. 

Пополнувањето на овој образец се врши на ана^ 
леген начин како и на образецот ЗСОС-4. 

Вкупниот износ во колоната 3 под ред. бр. 16 
мора да к одговара на состојбата на сметките од 
групата 32. 

Член 38 
Заводите за социјално осигурување ги пополна 

ваат во сите обрасци што се однесуваат на фондов 
вите на заедниците на социјалното осигурување no-i 
датоците за остварените приходи и извршените рас-
ходи за фондовите на заедниците на социјалното 
осигурување и податоците за остварените средства: 
според изворите и извршените издатоци според на-
мените во образецот за резерви на фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување — врз ос-
нов на книговодствената состојба на 31 декември 
1967 година. 

Како приходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување и како средства на нив-
ните резерви за 1967 година се распоредуваат и се 
книжат и соодветните износи на придонесите за со-
цијално осигурување содржани во уплатените и 
евидентирани придонеси за социјално осигурување 
до 31 декември 1967 година на збирната сметка 847 
— Придонеси за социјално осигурување — кај 
Службата, што до 31 декември 1967 година не се 
пренесени на соодветните жиро-сметки на фондо-
вите и нивните резерви. 

Како расходи на фондовите на заедниците на; 
социјалното осигурување се книжат и се искажу-
ваат во завршната сметка и обврските спрема 
здравствените установи и другите обврски за кои 
се примени фактури до крајот на 1967 година а кои 
не се исплатени до 31 декември 1967. година. 
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Пополнувањето на обрасците за фондрвите на 
заедниците на социјалното осигурување ЗССО-1 до 
ЗССО-9 се врши на следниот начин: 

1) за приходите: во колоната 10 се внесува кај 
секое конто збирот на побарувачката страна на од-
носното конто; кај соодветните конта на приходите 
на чиј товар се вршат задолжителни издвојувана 
sti резерва се внесува во колоната 10 износот на 
долговната страна на соодветното конто; издвоените 
износи за сигурносна односно за валоризациона ре-
зерва (члан 119 од Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување 
- „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
32/66 и 12/67) се искажуваат во образецот ЗССО-7 
-кај соодветните аналитички, конта во колоната 8 
4како претколона) а нивниот збир — во колоната 10 
кај контото 601. 

Во обрасците ЗССО-4, ЗССО-5 и ЗССО-6 се ис-
кажуваат оние издвојувања од вкупниот приход 
(премии за здравствено реосигурување и надоместок 
Ш заводите за' вршење работи на спроведување 
здравственото осигурување односно реосигурување), 
ако во смисла на републичките прописи се вршат од 
вкупниот приход. Износите на овие издвојувана Јѓ 
износите издвоени за резерва, се искажуваат во 
колоната 8 (како претколона), а нивниот збир — во 
-колоната 10 кај соодветното задолжително издво-
јување. Ако со републички прописи е предвидено 
-премиите за реосигурување и надоместоците на за-
водите за вршење работи на спроведување здрав-
ственото осигурување односно реосигурување да се 
покажуваат како расход, тој ќе ke покаже кај со-
одветните расходи во колоната 5. 

Вкупниот износ во колоната 10 кај соодветното 
конто на задолжително издвојување се одбива од 
вкупните приходи, така што во колоната 10 да се 
добие вкупен износ на приходите по издвојува-
њето; 

2) за расходите: во колоната 5 се внесува кај 
секое кончо на расходите износот на долговната 
страна на тоа конто; 

3) кај контата: „Вишок на приходите" и „Ви-
шок на расходите" во обрасците ЗССО-1 до ЗССО-9 
се внесуваат во колоната 5 односно 10 износите на 
побарувачката односно долговната страна на соод-
ветното конто на групата 87 односно 88. Вака иска-
жаните износи мораат да се сложуваат со разлика-
та помеѓу износот искажан како вкупен приход во 
колоната 10 и износот искажан како вкупен расход 
во колоната 5 во наведените обрасци; 

4) во колоните 4 и 9 на образецот ЗССО-1 до 
ЗССО-9 се внесуваат соодветните износи од заврш-
ната сметка за 1966 година. 

\ 
Член 39 , 

Пополнувањето на образецот ЗССО-10 се врши 
па следниот начин: " -

1) под називот на образецот се запишува нази-
вот на резервата на фондот на заедницата на соци-
јалното осигурување; 

2) за средствата под ред. бр. 1 до 5 во колоната 
4 се внесуваат соодветните износи по изворите на 
'средствата означени во образецот, од побарувачка-
та страна на односните аналитични конта на гру-' 
пата конта 93 и аналитичкото конто 9111, и побару-
вачкото салдо на соодветното синтетичко односно 
аналитичко конто од групата конта 28. 

Под ред. бр. 1 до 6, во колоната 3 се внесуваат^ 
соодветните податоци по изворите на приходи, врз 
основа на состојбата искажана на соодветните кон-
та од групата конта 93, 9111 и 28 во завршната 
сметка за 1966 година; 

3) за издатоците на средствата под ред бр. 7 и 
8 во колоната 4 се внесуваат соодветните износи, 
според намените на издатоците означени во обра-
зецот, од долговната страна односно аналитичките 
конта од групата конта 93. 

Под ред. бр, 7 се искажуваат износите на ре-
зервата употребени за покривање вишкот на ра-схо-
дите над приходите на фондот. 

Под ред. бр. 7 и 8 во колона 3 се внесуваат 
соодветните податоци, според намените на издато-
ците, врз основа Јна состојбата искажана на соодвет-
ните конта од групата конта 93 во завршната сметка 
за 1966 година, 

Под ред. бр. 15 во колоната 4 се внесува салдото 
на средствата на резерва за 1957 година, а во коло-
ната 3 - салдото на средствата на резерва во за-
вршната сметка за 1966 година. 

" Под ред. бр. 10 до 14 во колоната 4 се внесуваат 
износите на расчленетото салдо на средствата на ре-
зерва за 1967 година, и тоа: 

а) во парични средства на издвоена сметка на 
резервата — износот на салдото на соодветното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото кон-
то 104; 

б) во вложени средства — износот на салдото 
на соодветното аналитичко конто за односната ре-
зерва во групата конта 17; 

в) во дадени наменски кредити — износот на 
салдото на соодветното аналитичко конто за однос-
ната резерва во групата конта 18; 

г) во обртни средства — износот на салдото на 
соодветното аналитичко конто 9111 за односната ре-
зерва; 

д) во ненамирени обврски -г- износот на салдото 
на соодветното аналитично конто за односната ре-
зерва во групава конта 28. 

Образецот ЗССО-11 се пополнува на тој начин 
што во активата се искажуваат состојбите од основ-
ните конта на групата 04 — Средства на фондот за 
станбени потреби на пензионерите и инвалидите, а 
во пасивата — изворите на ,средствата од основните 
конта на групата 94 - Извори на средствата на фон-
дот за станбени потреби на пензионерите и инвали-
дите. 

Образецот ЗССО-12 се пополнува на следниот 
начин: 

1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 
4 се "внесува соодветниот износ на побарувачкиот 
промет на контото В60 и побарувачкото салдо на 
контото 285 

Под ред. бр. 1 и 2 во колоната 3 се внесува 
соодветниот износ на побарувачкиот промет на кон-
тото 960 и побарувачкото салдо на контото 285, врз 
основа на состојбата искажана во завршната сметка 
за 1966 година; 

2У за издатоците на средствата под ред. бр. 4 
Во колоната 4 се внесува соодветниот износ на дол-
говниот промет на контото 960. 

Под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува соодве-
тниот износ на долговниот промет од контото 960, 
врз основа на состојбата искажана во завршната 
сметка за 1966 година; 

3) под ред. бр. 9 во колоната 4 се внесува сал-
дото на средствата за 1967 година, а во колоната 3 
салдото на средствата по завршната сметка за 1966 
година. 

Под ред. бр. 5 и 8 во колоната 4 се внесуваат 
износите на расчленетото салдо на средствата за 
1967 година, и тоа: 

а) во парични средства на издвоена сметка на 
средствата — износот на салдото на контото 108; 

б) во вложени средства — износот на салдото 
на соодветното конто на групата 17; 

в) во дадени кредити — износот на салдото на 
соодветното конто на групата 18; 

г) во побарувања — ненамирени обврски — из-
носот на побарувачкото салдо на контото 285. 

Образецот 3CCQ-13 се пополнува на следниот 
начин: i 

1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 
4 се внесуваат соодветните износи на побарувачко? 
промет на контото 961, според изворите на средства-
та означени во образецот, и побарувачкото салдо на 
контото 285. 
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Под ред. бр. 1 и 2 во колоната 3 се внесува 
соодветниот износ на побарувачхиот промет на кон-
тото 961 и побарувачкото салдо на контото 285, врз 
основа на состојбата искажана во завршната сметка 
за 1966 година; 

2) за издатоците на средствата под ред. бр. 4 
во колоната 4 се внесува соодветниот износ на дол-
еаниот промет на контото 961. 

Под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесува соодвет-
ниот износ на долговниот промет на контото 961, врз 
основа на состојбата искажана во завршната смет-
ка за 1966 година; 

3) под ред. бр. 7 во колоната 4 се внесува сал-
дото на средствата за 1967 година, расчленето според 
образецот, и тоа: 

а) во парични средства на издвоена сметка на 
средствата — износот на салдото на контото 107; 

б) во побарувања по основ на ненамирени об-
врски на фондот — износот на побарувачкото сал-
до на контото 289, 

Член 40 
Заводите за запоелување во сите обрасци што 

се однесуваат на средствата за запеел ување ги по-
полнуваат податоците за остварените приходи по 
изворите и извршените расходи по намените, врз 
основа на книговодствената состојба на 31 декември 
1967 година. 

Во образецот ЗСЗЗ-1 под ред. бр. 1 д о 3 се вне-
суваат податоци за наплатениот придонес за зажа-
лување кој е уплатен до 31 декември 1967 година на 
посебна сметка кај Службата. 

Под ред. бр. 5 и 6 се внесуваат податоци за 
распоредот на придонесот за заведување, при што 
распоредените износи на тој придонес мор,аат да се 
сложуваат со вкупниот износ на наплатениот при-
донес, без оглед на тоа дали одделни распоредени 
износи на тој придонес и се уплатени на соодветна 
сметка на односната заедница. 

Член 41 
Во образецот ЗСЗЗ-2 како приходи се искажу-

ваат распоредените износи ВИЈ придонесот за з а в е -
дување, без оглед на тоа дали е така распоредениот 
износ и пренесен на соодветните посебни сметки 
кај Службата. 

Под ред. бр. 5 треба да се искаже само оној 
дел од средствата на резервата за материјално обез-
бедување што по завршната сметка ќе се употреби 
за покривање вишокот на расходите во трошоците 
на материјалното обезбедување во смисла на членот 
51 од Основниот закон за организацијата и финан-
сирањето на запослувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 51/65 и 47/66). 

Под ред. бр. 18 во колоната 3 се искажуваат 
средствата на резервата за материјално обезбеду-
в-ање што се издвоени во завршната сметка за 196Ѕ 
година, а во колоната 4 — средствата на резервата 
што се издвоени во завршната сметка за 1966 година. 

Другите податоци заводите за зашијување ги 
внесуваат според елементите дадени во самиот об-
разец. 

Член 42 
Образецот ЗСЗЗ-З се пополнува според елемен-

тите дадени во самиот образец. Делот од приходите 
што произлегува од распоредениот придонес за за-
ведување, се внесува во височината утврдена со 
распоредот, без оглед на тоа дали е тој износ и 
пренесен на соодветните посебни сметки кај Служ-
бата. 

Член 43 
Во образецот ЗСЗЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува 

Делот од придонесот за запослување што според 
пресметката од образецот ЗСЗЗ-1 се распоредува 
за заеднички работи на запослување, без оглед на 
тоа дали е овој износ и уплатен на соодветната 
сметка кај Службата, 

Член 44 ' 4' 
Образецот ЗСБ-1 се пополнува на следниот на-

чин: 
1) во колоната 5 се внесуваат податоци од обра-

зецот ЗСБ-1 за 1966 година односно од решението 
за завршната сметка за 1966 година и се групираат 
на начинот предвиден во образецот ЗСБ-1 за 1967 
година. 

Збирот на активата и збирот на вкупната пасива 
во колоната 5 нема да се сложува со збирот на ак-
тивата и пасивата во завршната сметка за 1966 го-
дина за износите на состојбите искажани на анали-
тичките конта 3015, 3016 и 3017. 

Ба-нките настанати со спојување по 1 јануари 
1967 година во колоната 5 внесуваат податоци за 
сите припоени банки на тој начин што ги собираат 
соодветните износи според податоците на контата 
назначени во колоната 2; 

2) во колоната 6 под ред. бр. 1 до 186 се внесу-
ва книговодствената состојба на контата или гру-
пите конта назначени во колоната 3. За контата 
310 п 311 збирот на отворените активни позиции се 
внесува во актива, а збирот на отворените пасивни 
позиции на овие конта се внесува во пасива. 

Под ред. бр, 162, 163 и 167 се внесува делот од 
доходот издвоен за лични доходи според одредбите 
на статутот и општиот акт за распределба на дохо-
дот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплате-
ните лични доходи и надоместоци за првите 30 дена 
спреченост за работа, хако и Исплатените лични до-
ходи и лични примања што не се укалкулиродм а 
се книжени преку контото 881 ако износот на тој 
дел од доходот е доволен за тоа покритие, 

Делот од доходот распореден за, лични доходи 
според ставот 2 на оваа точка се распоредува: на 
дел што се однесува на нето лични доходи и се ис-
кажува под ред. бр. 162, на дел што t e однесува 
на сите придонеси од личниот доход и придонесот 
за Скопје од личниот доход од работен однос и се 
искажува под ред. бр. 183 и на дел на средствата 
издвоени за станбена изградба што се искажува под 
ред. бр. 167. 

Под ред. бр. 167 се внесува износот што се из-
двојува во фондот зла заедничка потрошувачка за 
станбена изградба, а кој се добива по сметковен пат 
со примена на стопа од 4% врз бруто лични доходи. 

Под ред. бр. 168 се внесува делот од доходот из-
двоен за фондот за заедничка потрошувачка, а кој 
во колоната 5 го содржи и делот од доходот корис-
тен во 1966 година за организирање и користење 
годишен одмор на работниците. 

Збирот на активата во колоната 6 под ред. бр. 
67 мора да му одговара на збирот на пасивата под 
ред. бр. 107 на колоната 6. 

Под ред. бр. 188 и 189 се внесуваат, врз основа 
на платните списоци, податоци за бројот на з а ш -
иените. 

Под ред. бр. 190 до 205 се внесуваат податоци од 
книговодствените и други евиденции на банката, 

Под ред. бр. 206, 207 и 208 се внесува пресмета-
ната бонификација на каматата на товар на сред-
ствата на федерацијата за целата 1967 година, по 
кредитите одобрени со пониска каматна стопа. 

Под ред. бр. 209 до 211 се внесуваат износите на 
пресметаната а ненаплатена камата до 31 декември 
1967 година по кредитите за обртни средства. По-
датоците се добиваат од индивидуалните партии на 
контата назначени во колоната 4. 

Член 45 
Во образецот ЗСБ-2 се внесува состојбата по 

сите пропишани конта, и тоа по оној ред како е 
назначено тоа во образецот. 

Збирот на колоните 3 и 4 ца образецот ЗСБ-2 не 
се сложува со збирот на активата и пасивата од об-
разецот ЗСБ-1 за 1966 година за исправките на вред-
носта на: основните средства, средствата за заеднич-
ка потрошувачка и станбените згради и за состој-
бата на пасивните аналитични конта на основното 
Конто 301/ 
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Збирот на колоните 7 и 8 на образецот ЗСБ-2 
не се сложува со збирот на активата и пасивата од 
образецот ЗСБ-1 за 1967 година за исправките на 
вредноста на; основните средства, средствата за за-
едничка потрошувачка и средствата за станбени 
згради. 

Член 46 
Образецот ЗСБ-З Се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 се внесува износот на средства-

та за посебен резервен фонд, кој според одлука на 
собранието на банката се издвојува од делот на 
приходите распореден во кредитниот фонд; 

2) под ред. бр. 2 се внесува состојбата на кре-
дитите по завршната сметка за 1966 година од гру-
пата конта назначени во колоната 2; 

3) под ред. бр. 3 во колоната 2 се врши пресме-
тување на средствата за посебниот резервен фонд, 
што банката во смисла на членот 78 став 2 од Зако-
нот за банките и кредитните работи е должна да ги 
издвои. - Пресметаниот износ на средствата на посе-
бниот резервен фонд се внесува во колоната 3; 

4) под ред. бр. 4 се врши пресметување на про-
сечниот износ на дадените кредити по завршната 
сметка на банката за последните три години според 
објаснението дадено во колоната 2. Како дадени кре-
дити се подразбираат девизните краткорочни и ин-
вестициони кредити и кредитите за станбена и ко-
мунална изградба дадени jrfa крајните корисници. 
Во просечниот износ на кредитите не влегуваат кре-
дитите дадени од комисиони средства. 

Просечниот износ на дадените кредити се вне-
сува во колоната 3; 

5) под ред. бр. 5 се пресметува горната граница 
на издвојувањето на средствата за посебниот резер-
вен фонд, според објаснението дадено во колоната 2 
и се внесува во колоната 3; 

6) под ред. бр. 7 до 9 се врши пресметување спо-
ред објаснението дадено во колоната 2; 

7) под ред. бр. 10 до 24 се изнаоѓа основицата и 
се врши пресметување на средствата што се издво-
јуваат за резервниот фонд - задолжителен дел, на 
ист начин како и за стопанските организации; 
- 8) под ред. бр. 25 до 30 се внесуваат податоците 

и се врши пресметување на придонесот за заеднич-
ките резерви на стопанските организации, на начи-
нот изложен во колоната 2. 

Член 47 
Образецот ЗСБ-4 се пополнува на тој начин што 

во него се внесуваат податоци од контата наведени 
во колоната 1. 

Сите износи се внесуваат по одбивање на по-
четната состојба, бидејќи пополнетиот образец 
ЗСБ-4 ги покажува само обврските и уплатите за 
1967 година. 

Филијалите на банките го пополнуваат образецот 
ЗСБ-4 за обврските што тие ги намируваат '(обврски 
за придонесот од личните доходи) и го доставуваат 
до својата централа, која го прилага кон завршната 
сметка. 

Член 48 
Образецот ЗСБ-8 се пополнува според објасне-

т а т а дадени на самиот образец, со тоа што во 
одделни редни броеви се внесува состојбата (салдо-

то) од групата конта или основните конта наведени 
во колоната 2. 

Член 49 
Пополнувањето на образецот ЗСНБ-1 се врши на 

следниот начин: 
1) во колоната 5 се внесуваат податоци од обра-

зецот ЗСНБ-1 за 1966 година односно од решението 
за завршната сметка за 1966 година. Податоците се 
групираат според контата и групите конта назна-
чени во колоната 2 на овој образец. 

Збирот на активата и пасивата нема да се сложи 
со збирот на колоните 3 и 4 на образецот ЗСБ-2, за 
исправките на вредноста на: основните средства, 
средствата за заедничка потрошувачка и средствата 
за станбени згради; 

2) во колоната 6 од ред. бр. 1 до 149 се внесу-
ваат податоци од соодветните конта означени во ко-
лоната 3 на овој образец, а според состојбата иска-
жана на одделни конта во колоните 7 и 8 на обра-
зецот ЗСБ-2. Податоците за контата 310 и 311 се 
внесуваат под ред. бр. 24 и 50 така што збирот на 
отворените долговни позиции се искажува во акти-
вата, а збирот на отворените побарувачки позиции 
— во пасивата; 

3) збирот на вкупната актива на ред. бр. 41 и 
збирот на вкупната пасива на ред. бр. 67 нема да 
се сложува со збирот на колоните 7 и 8 на образецот 
ЗСБ-2^ за исправките на вредноста на: основните 
средства, средствата за заедничка потрошувачка и 
средствата за станбени згради; 

4) под ред. бр. 151 се внесуваат податоците за 
бројот на запослените врз основа на платните спи-
соци; 

5) под ред. бр. 152 се внесуваат податоци за про-
сечниот број. на запослените, кој ќе се добие кога 
вкупната бројна состојба на работниците на крајот 
на сите месеци ќе се подели со 12; 

6) под ред. бр. 153 до 169 се внесуваат податоци 
врз основа на книговодствените и други евиденции 
на банката. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Обрасците наведени во чл. 16 до 21 од овој пра-

вилник отпечатени се кон овој правилник и се не-
гов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците од завршните сметки, работните орга-
низации што издаваат обрасци можат обрасците 
ЗС-1, ЗС-6 (Д.П.), ЗСБ-1, ЗСНБ-1, ЗСОС-1, ЗСОС-З, 
ЗСОС-4, ЗСОС-5, ЗССО-1, ЗССО-2, ЗССО-4, ЗССО-5, 
ЗССО-10, ЗССО-12 и ЗСЗЗ-1 до 4 да ги печатат спо-
ред димензиите и другите технички услови што ќе 
ги определи Службата на општественото книговод-
ство — Главна централа. 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 1/3-10521/1 
27 ноември 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 
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Образец ЗС-1 
СР 
Назив на работната организација 1 

Место 
Назив на матичната работна организација v - , . 
Година во која работната организација минала на (се пополнува за работни и погон" 
работна недела пократка од 48 часа ски единици со самостојна прес-

м е т а и за единици од заедничко^ 
TO работење) 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА! 
ДОХОДОТ ЗА 1967 ГОДИНА 

X. БИЛАНС 

Редеа 
број 

Класа, група 
или конто 

Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба на 31 декември 
1966 год. 1967 год. 

(во динари со пари) 

1 2 3 4 5 

А. А К Т И В А 
1 ООО Земјишта што служат за стопански цели 
2 001 Градежни објекти од стопански карактер 
3 003 Орудија за работа 
4 002, 004 Рударски работи^ длабински дупчења, шуми и дол-

гогодишни наезда 
5 005 Основот стадо 
6 006, 007 

009 и 020 
Други основни средства 

7 Активни основаш средства (1 до в) 
8 дел 010 Исправка на вредноста на градежните објекти 
9 дел 010 Исправка на вредноста на орудијата за работа 

10 дел 010 Исправка на вредноста на рударските работ, дла-
бинските дупчења, шумите и долгогодишните насади 

11 дел 010 Исправка на вредноста на основното стадо 
12 дел 010 и 021 Исправка на вредноста на другите основни средства 
13 010 и 021 Вкупни исправки на вредноста на основните сред-

ства (8 до 12) 
14 00 без 008, 02 минус Сегашна вредност ве активните основни средства 

010 С7 минус 13) 
15 008 Основни средства во изградба или изработка 
16 100 Парични средства на жиро-сметката 
17 101, 109, 11 Други парични средства 
18 102 Издвоени, ограничени средства на фондовите 
19 107 Орочени парични сред-ства 
20 103 Средства издвоени за инвестиции 
21 106, 108 Други средства 

22 17, без делот 179, 18 
без 185, 011 

Разни средства и кредитни односи 

23 дел 179 Средства внесеш во кредитниот фонд па банките 
24 дел 179 Средства вложени во заедничко работење 
25 185 Потрошувачки кредити 
26 12 без 121 Купувачи во земјата 
27 22 без 221 Добавувачи во земјата , 
28 i21 Купувачи во странство ^ 
29 221 Добавувачи во странство 
30 3 Залихи на материјал и ситен инвентар 
31 5 Недовршено производство 
32 60 и 64 Залихи на готови производи 
33 65, 66, 68 и 69 Залихи на трговски стоки 
34 13, 23, 24, 27 Други побарувања и преплатени обврски 
35 14 до 16 

21, 25, 26 и 29 
Разна актива 

36 104 Средства на резервниот фонд 
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1 2 3 4 в 

37 040 до 048 Средства на заедничката потрошувачка 
38 049 Исправка на вредноста на средствата на заеднич-

ката потрошувачка 
39 105 Парични средства на заедничката потрошувачка 
40 071 Станбени згради 
41 073 Исправка на вредноста на станбените згради 
42 074 Парични средства на фондот на станбени згради 
43 077 Станбени згради во изградба 
44 078, 079 Други средства на фондот на станбени згради 
45 850 Непокриен а загуба 

46 Вкупно активата (14 до 45 без 38 и 41) минус 
(38 + 41) = 72 

Б. П А С И В А 

47 900 Деловен фонд 
48 дел 910 Кредити за основни средства добиени од банките 

49 дел 910 Кредити за основни средства добиени од работни 
и други организации 

50 911, 912 Кредити за почетниот фонд на обртни средства и 
кредити за трајни обртни средства 

51 дел 913 Кредити за повремени обртни средства добиени од 
банки 

52. дел 913, 914 Други кредити за повремени обртни средства (кре-
дити добиени од други работни организации и кре-
дити од добавувачи со акцепт) 

53 915 Санациони кредити за покривање на загубите 
54 22 без 221, и дел Добавувачи во земјата 

920 
55 12 без 121 Купувачи во земјата 

56 221, дел'920 Добавувачи во странство 
57 121 Купувачи во странство 
58 929 Други извори на основните средства 

59 13, без делот 135 и Обврски од вкупниот приход и други обврски 
делот 137, 23, 24, 27 

60 '14 до 16, 21, 25, 26 Разна пасива 
без 268 и 29 

^61 268 Пресметани лични доходи во залихите на крајот 
на годината 

62 930 Резервен фонд 
63 939 Други фондови 
64 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
65 919 Кредити за средства на заедничката потрошувачка 

66 94 без 940, дел 135 и Други извори на средствата на заедничката потро-
дел 137 шувачка 

67 950 Вложувачи на средства за заедничко работење - 1 
домашни 

68 951 Вложувачи на4 средства за заедничко работење -^ 
странски 

69 970 Фонд на станбени згради 
70 971 Долгорочни кредити за средства на фондот на стан-

бени згради 
71 973 и 976 Други извори на средства на фондот на станбени 

згради 
72 Вкупно пасивата (од 47 до 71 - 46) 
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П. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

^образецот Е Л Е М Е Н Т И 1 9 6 6 1 9 6 7 
6poj д зс^з гадина година 

" 1 2 : 3 4 3 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
73 4 кол. 4. Реализација на готови производи и услуги по из-

дадени фактури 
74 5 кол. 4. Побарувања од купувачи 
75 6 кол. 4. Наплатена реализација (73 минус 74) 
76 Други приходи (конта од групата 78) 
77 Вкупен приход (75 + 76) 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
78 7 Потрошен материјал 
79 8 Издатоци за услуги 
80 9 Кирија и закупнина 
81 12 Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, 

учествување на саеми, изложби, филмоки фести-
вали и слично 

82 14 Трошоци за инвестиционо одржување на основните 
средства 

83 27 Набавна вредност на трговските стоки, материјали 
и отпадоци 

84 20 Амортизација 
85 15 Трошоци за обновување, одржув-ање и истражување 

резерви на рудно и друго минерално богатство, тро-
шоци за освојување ново производство и трошоци 
за производно откривање минерални суровини 

86 31 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализи-
раните производи 

87 33 4 Отпишана разлик,а во цената на залихите 
88 16 и 34 Други разен трошоци 
89 37 Вонредни трошоци 
90 Потрошени средства (78 до 89) 
91 Нето-продукт (77 минус 90) 
92 Негативната разлика (90 минус 77) 
93 10 Камата на кредитите 
94 21 Камата на деловниот фонд 
95 13 Премии за осигурување 
96 22 Придонеси и членарини за коморите и други орга-

низации и други придонеси и членарини што ги 
товарат трошоците на работењето ^ 

97 23 Воден придонес 
98 28 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 1 до 16 
99 29 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 17 до 20 

100 30 Републички и општински данок на промет 
101 33 Придонес за користење градено земјиште 
102 19 Придонес за социјално осигурување — додатен 
103 18 Придонеси за личните издатоци што ги товарат тро-

шоците на работењето 
104 17 Лични издатоци што ги товарат трошоците на ра-

ботењето — нето 
103 11 Трошоци за образование на стручните кадри 
106 32 Други трошоци пред утврдувањето на доходот 
107 38 кол. 6. Вкупно на товар на вкупниот приход (90 + 93 до 106) 
108 Доход (77 минус 107) 
109 Доход од самостојно работење 
НО Доход од заедничко работење со домашни содогон 

варачи 
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1 2 3 
т Доход од заедничко работење со странски лида 
112 Зголемување на доходот за делот од учеството на 

други содоговарачи во покривање на загубата од за-
едничко работење 

113 Други зголемувања на доходот 
114 Намалување на доходот за учеството на другите до-

машни содоговарачи во доходот од заедничко ра-
ботење 

Ц5 Намалување на доходот за учеството на странски; 
содоговарачи во доход од заедничко работење 

116 Други намалувања на доходот 
117 Доход за распределба (108 плус 112 и 113 минус 114 

до 116) 
118 Загуба од трошоците на работењето (107 минус 77) 
119 Загуба поради неподмиревн лични доходи 
120 ^ Загуба од заедничкото работење - вкупно 
121 Зголемување на загубата 
122 Намалување на за-губата со учество на другите со-

догоеорачи во ризикот од заедничкото работење 
123 Други намалувања на загубата 
124 Вкупно загубата (118 плус 119 плус 121 минус 122 

минус 123) 

В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

125 57 Издвоено за резервниот фонд - задолжителен дел 126 65 Придонес за заедничките резерви на стопанските 
организации 

127 Издвоено за лични доходи — нето 
128 Придонеси од личните доходи и според личните доходи 
129 Издвоено за отплатување на кредитот за покривање 

на загубата 
130 Придонес за Скопје од средствата наменети за ин-

вестиции 
131 Издвоено за дел овекот фонд 
132 Издвоено за станбена изградба 
133 Издвоено во фондот за заедничка потрошувачка 
134 Издвоено во резервниот фонд - незадолжителен 

дел 
135 ^ Издвоено во другите фондови 

III. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУП-
н и а т ПРИХОД 

Ј36 Средства што не влегуваат во вкупниот приход 
(конто 831) 

137 Од средствата под ред. бр. 136 распоредено за лич-
ни доходи 

IV. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 

538 Непокриена загуба според завршната сметка за 
претходната година 

533 Вкупна загуба (124 + 138) 
Од средствата на резервниот фонд 

541 Од средствата на заедничките резерви што не се 
враќаат 

5 4 2 Од дотација и други средства што не се враќаат 
Од средствата на доходот издвоени за отплатување 
санациона кредит 

^ Од средствата на доходот издвоени за деловниот 
фонд за покривање на загубана од поранешните 
години 
Неѕкжрввевд загуба - намалување на деловниов 
фонд (139 минус 140 ДО 144 - 45) 
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V. ПОДАТОЦИ ЗА УКАЛКУЛИРАЈТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ЧАСОВИ НА РАБОТА 

146 Пресметани лични доходи во пренесените залихи 
(конто 268 на почетокот на годината) 

147 25 кол. 4. Укалкулираш! лични доходи во текот на годината 
(конта од групата 46) 

148 25 кол. 6. Лични доходи во наплатените производи и услуги 
14Ф 45 Укалкулираки часови на работа во текот на го-

дината 
150 47 Потрошени часови на работа во наплатените про-

изводи и услуги 
151 Просечен број на залослени врз база на бројната 

состојба кон крајот на месецот , . 
152 Просечен број на задоел ени врз база на укалку-

дираните часови работа во текот на годината 

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

153 Исплатени нето лични доходи од изминатата го-
дина (конто 146) 

154 Аконтација на нето личните доходи од работен од-
нос (конта 140 и 145) 

155 Исплатени надоместоци на лични доходи за првите 
30 дене спреченост за работа (конто 143) 

156 Друга нето-исплати од средствата за лични доходи 
(конта 141, 142 со дел од 276 и 144) 

157 Лични примања на товар на трошоците на рабо-
тењето (дел од контото 147 со дел од контото 276) 

158 . Лични примања на товар на основните средства и 
средствата за заедничка потрошувачка (конто 148) 

159 Вкупно нето личните доходи и личните примања 
(153 до 158) 

160 Придонес од личниот доход од работен однос (конто 
236), оо придонес за образование 

.161 Придонеси за социјално осигурување (конто 237) 
162 Придонес за запомнување (дел од контото 239) 
163 Средства за станбена изградба - дел внесен во 

фондот за заедничка потрошувачка (дел од кон-
тото 238) v 

164 Средства за станбена изградба — дел за субвенци- Л 

онирање на станарина (дел од контото 238) 
165 Придонес за Скопје од личниот доход од работен 

однос (дел од контото 239) 
166 Придонес за станбена изградба и надоместок за 

повластиците во патничкиот сообраќај Хххх 
167 Вкупно (159 до 166) 

УЛ. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 

А. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА 

а) Зголемување (прилив) 
168 Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од а-

мортизацијата 
169 Половни основни средства по набавната вредност 

б) Намалување (одлив) 

(70 Продадени и отстапени! основни средства 
171 Расходувани основни средства 
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В. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУ-
ВАЊА И ЗА ОТПЛАТИТЕ ПО ИНВЕСТИЦИО-
НИ КРЕДИТИ 

172 Извршени отплати во текуштата година по креди-
тите за основни средства, за почетниот фонд на 
обртни средства л за трајни обртни средства 

173 Извршени отплати во тевгу штета година по креди-
тите за повремени обртни средства 

174 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите 
кредити за основни и трајни обртни средства 

175 Отплати по инвестиционите кредити за основни и 
трајни обртни средства што втасуваат во следната 
година 

В. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

176 Потрошени средства за станбена изградба 
177 Потрошени средства за други потреби 
178 Состојба на средствата за заедничка потрошувачка 

за станбена изградба ед денот 4% на крајот на го-. 
дивата 

Г. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 

179 Фактурирана реализација во текупггата година 
180 Данок на промет во фактурираната реализација од 

текуштата година 
181 Просечно користени основни средства 
182 Просечно користени средства на фондот на станбе-

ни згради 
183 Просечно расположиви обртни средства 
184 Просечен износ на деловниот фонд 
185 Наплатени регреси, премии, надоместоци и средства 

за санации и дотации што влегуваат во вкупниот 
приход 

186 Трошоци за инвестиционо одржување 
187 Трошоци за обновување, одржување и истражува-

ње резерви на рудно и друго минерално богатство 
(дел од долговната страна на контото 192 без пре-
несена состојба) ' 

188 Сомнителни и спорни побарувања по сите основи 
(конто 124, 136 и Ш минус 129, 139 и 189) 

189 Некуренпад залихи (конто 315, 366, 524, 581, 601, 
661 и 684) , . , -

ДО " Непотребен инвестиционен материјал, запрени ин-
вестиции и основни средства вол од употреба 

191 Вредноста на залихите на готови производи и тр-
говски стоки на 31 ХП 1966 година продадени во 
1967 година на кои се однесува разликата од ред. 
бр. 192 ххх 

192 Разлика во цената — намалување на залихите од 
ред. бр. 191 ххх 

193 Дел од разликата од ред. бр. 192 што ја товари те-
куштата година х х х 

ш Пресметана амортизација по пропишаните стопи за 
1967 година (кол. 6 на образецот ЗС-7) . ххх 

195 Конечно пресметана амортизација според ,завршна-
та сметка ххх 

196 Непотрошени средства од пресметаната амортиза-
ција на крајот на годината ххх 

Д. СОСТОЈБА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД КОЈ СЕ 
КОРИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

^ Дел од деловниот фонд што ,се користи ,Зја обртни 
средства 

1 W Дел ^ о б д о н т средсва т т о в х и р м е т за 
весници^ 
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199 

200 
201 
202 

t . ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ПО ОСНО-
ВОТ НА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗАРАДИ 
ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

Приходи на странски лица од членот 3 став 2 на 
Законот за данокот на добивка на странски лица 
што вложуваат средства во домашна стопанска ор-
ганизација за заедничко работење 
Вкупно добивката на странски лица (115 плус 199) 
Данок на добивка 
Уплатен износ на данокот на добивка до крајот 
на годината 

Е. ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВИ 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

Реден 
број 

Класа, група, 
конто Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември, 

1966 год. 1967 год 

1 2 3 
- 4 5 

203 

204 

205 
208 

207 

208 

209-

210 
211 
212 

213 
214 

215 

218 

На 

Приходи од општиноките-комуналните и меѓукому-
налните општествени фондови 
Приходи од сојузните; републичките и покраински-
те општествени фондови 
Приходи од општинските буџети 
Приходи од сојузниот, републичкиот и покраински-
от буџет , 
Наплатена реализација од стопански организации 
— претпријатија 
Наплатена реализација од нестопански организации 
— институти, заводи, училишта, банки, здравствени 
и други установи и организации вон од стопанството 
Наплатена реализација од граѓани и граѓански 
правни лица 
Вкупно (203 до 209 = 75) 
Трошоци зѕГ лекови и друг санитетски материјал 
Трошоци за прехранбени продукти и за купување 
готова храна 
Трошоци за облеки и обувки на штитеници 
Трошоци за нестопански услуги што им се пла-
ќаат на установи и други нестопански организации 
Приходи на научноиСтражувачките органи за орга-
низации од научноистражувачка работа 
Други приходи на иаучноистражувачките органи-
зации 

1988 година 
Раководител 

на сметководството, 
Претседател 

на управниот одбор, Директор, 

СР 
Работна организација 
Место 1 

Општина 

Шифра на дејноста 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Образец ЗС-2 

БРОЈ 
на НАЗИВ НА КОНТОТО 

Почетна состојба на 1 
јануари 1967 

^ Промет во 1967 год. со 
почетната состојба 

Состојба на 31 декември 
1967 година 

кон-
тото 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Актива Пасева, Долгува Побарува у Актива Пасива 

V 2 3 4 5 6 7 8 

На '''г 1 г"" 1988 година 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 
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09рѕзец ЗС-1 

фр - ОПШТИНА 11 г̂  
Работна организација - 1 1 - 1 Место - е 
Шифра на дејноста -

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА' 
1967 ГОДИНА 

1 ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ИЗНАОЃАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО 
ПО ВИДОВИ, СОДРЖАНИ ВО ФАКТУРИРАНИТЕ И НАПЛАТЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Коефициент 

1 2 3 

2С Pi -

3 Р. -

ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец 

ред. бр. 24 кол. 4 на овој образец, 
ред. бр. 6 кол. 4 на овој образец 

ред. бр. 4 хол. 4 на овој образец 
ред. бр. 24 кол. 6 на овој образец 

ред. бр. 24. кол. 5 на овој образец 

XL ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Реден 
број 

Реден број 
од образецот 

ЗС-1 
ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТОТО И з н о с 

1 2 3 4 

4 73 Реализација на готовите производи и услуги по издаде-
ните фактури, заедно со пренесеното салдо од претход-
ната година (конто од групите 75, 76 и Т?, без контото 759) 

е 74 Ненаплатени побарувања од купувачи 
е 75 Наплатена екстерни реализација 

III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПО ВИДОВИ СОДРЖАНИ ВО ФАК-
ТУРИРАНАТА И НАПЛАТЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

PfrSi К п к х ж Е Л Е М Е Н Т И укалкули-
^ , рани 

Т р о ш о ц и 

фактурирана ^наплатена 
! 

7 40 и 470 Материјал ^ 
в 41 без 414, дел Услуги 

454 и дел 429 
9 414 Кирија и закупнина 

19 420 Камата на кредитите 
1 1 Трошоци за образование на стручните кадри 
12 422, 423, 424 Трошоци за реклама, и пропаганда, репрезен-

тација, учествување на саеми, изложби, филм-
ски фестивали и сл. 

^ ^ Премии за осигурување 
Трошоци за инвестиционо одржување на ос-
новните средства 

1 5 4 2 8 И Д е Л Трошоци за обновување, одржување и истрае 
4 2 8 жување резерви не рудно и друго минерално 

богатство, трошоци за освојување ново про-
изводство и трошоци за производно додавање 
минерални суровини 
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Ш 1 
16 дел 429 Други разни трошоци 
17 дел 43 и дел Жични издатоци што ги товарат трошоците ма 

47 без 470- работењето - - нето 
18 дел 43 и дел Придонеси на личните издатоци што ги тошк 

47 без 470 рат трошоците на работешто 
19 452 Придонес за социјално осигурување - додатен 
20 440 1 ; Амортизација 
21 450 I Камата на деловниот фонд 
22 431, 459 Придонеси и членарини за комодор и даут 

организации и други претежен и членарини 
што ги товарат трошоците на работењето 

23 дел 454 Bogies придонес 
24 - Вкупно (7 до ^ 
25 46 Укалкулирани лични доходи и надоместоци 

На лични доходи 
26 Вкупно (24 плус 25) 
27 71, 72 без 719 Набавна вредност на реализираните трговски 

стоки, материјали и отпадоци ххх 
28 дел 740 Сојузен данок на промет — Т. бр. 1 де If ххх 
29 дел 740 Сојузен данок на промет — Т. бр. 17 до 20 ххх 
30 дел 740 Републички и општински данок на промет жжх 
31 747 Трошоци за подвои натовар и истовар на 

реализирани 'производи xxjfc 
749 Придонес од прометот на филмови, придонес 

32 744, 745 и дел од надоместокот за изнајмување увезени фил-
мови, втасани ornxtm по кредитите за трајте 
потреби жжж 33 дел 749 Придонес за користење градско з е м ј и т е 

34 746 и дел 749 Непокриена разлика од неамортизираниог дел 
на основните средства, износ од малопродаж-
ната цена на бензинот и плинското масло if 
разликите според членот 40 став 2 на Основниот 
закон за стопанското работење (стопанисува-
њето) со станбените вградев во општествена 

' сопственост Јоне 
35 748 Отпишана разлика во ценат на залихите 
36 Вкупно (27 до 35) 
87 73 Вонредни трошокот ххх 
38 Вкупни трошоци (24 плуе 36 пжуе 37) жжж 
89 Вкупни трошоци и личам дожда со придоне-

сите (25 плус 38) XXX 

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИ^ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЧАСОВИТЕ 
НА РАБОТА 

в \ ' - . 
p f c ? В Л В М Е Н Т И И а к о а број 

'40 Вкупно укалкулиршмв лични дожда (конта од групата Ш 
односно ред. бр. 41 плуе 42) 

41 Укалкулираш! лични доходи до ш о о ч м и н шт niliMiii^ 
вите лични доходи 

42 Укалкулирвни лични доходи над височината на мини-i 
малните лични доходи (49 минус 41) 

43 Коефициент Р-4 за пресметување на минималните шштт 
доходи: 

. ред. бри 41 на овој образец 
4 ред. бр. 40 на овој образец 

44 Реализирани минимални лични доходи во наплатените 
производи и услуги (ред. бр. 25 на колоната в од овој об-
разец X коефициентот Р 4 ) 

а Вкупно ̂ калкулираше чалеви работа т текот на годината 
(конта од групата 46) 

/ 
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46 Потрошени часови работа во фактурираните производи и 
услуги (ред. бр. 45 на овој образец) 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 
Х - Ј , 

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец ;
 ѕ 

47 Потрошени часови работа во наплатените производи и 
услуги (ред. бр. 46 на овој образец) 

ред. бр. 25. кол. 6 на овој образец ' 
X 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 

V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕЗЕРВНИ-
ОТ ФОНД - ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ 

А. Стопански организации 
48 \ Доход (ред. бр. 108 на образецот ЗС-1) 
49 Исплатени лични доходи содржани во наплатените про-

. - изводи и услуги 
50 Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи , 

(ред. бр. 48 минус ред. бр. 49) 
51 Дел од исплатени лични доходи над остварениот доход 

(ред. бр. 49 минус ред. бр. 48) 
, 52 . 50% рд износот под ред. бр. 50 на овој образец 

53 Состојба на резервниот фонд — задолжителен дел (дел 
од контото 930) 

54 - Просечно ра-сположиви обртни средства: - ( 

а) во 1965 година 
б) во 1966 година 
в) во 1967 година 

4 ; г) Вкупно (а до в) ѓ 

55 v / Просечно расположивите обртни средства за последните 
три години, в износот на ред. бр. 

56 , t % од износот под ред. бр. 55 на овој образец 
57 Средства за резервниот фонд: 

Р-Д. бр. 54 под в X % според членот 30 односно 31 на 
Законот за средствата на стопанските организации 

X бројот на месеците 

12 X 100 
Издвојување според членот 32 од Законот за средствата 
на стопанските организации (износ од ред. бр. 52 или 57 
на овој образец односно разлика помеѓу износите од ред. 
бр. 56 и ред. бр. ЂЗ на овој образец) 

59 

60 

54 под г) на овој о-
бразец: 3 

В. Осигурителни организации ' 

Трошоци на работењето и исплатени лични доходи спо-
ред завршната сметка за претходната година 
2% од трошоците на работењето и исплатените лични 
доходи според завршната сметка за претходната година: 
износот под ред. бр. 59 X 2 ^ 2 

100 100 
6 1 Состојба на резервниот фонд - задолжителен" дел (дел 

од контото 930) ѕ 

62 , Пресметување на средствата за резервниот фонд 

износот под ред. 4 — с п о р е д членот 101 
бр. 59 на овој „ ^ Законот за осигури. . 

образец х,телните заводи и заед-х Д ^ ниците на осигурува" месеците 
њето 

12 X ioo 
to Издвојувале на средствата за резервниот фонд (износ 

под ред. бр. 62 на овој образец односно разлика помеѓу 
износите од ред. бр. 61 и ред. бр. 62 на осој образец) 
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VI. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЧ-
КИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

64 Дел од доходот по издвојувањето на средствата за резер-
вниот фонд - задолжителен дел (ред. бр. 50 минус ред, 
бр. 58 на овој образец) 

65 Ред. бр, 64 на овој образец X стопата според членот 2 од 
Законот за формирањето и употребата на средствата вл 
заедничките резерви на стопанските организации: 
е) ред, бр. 64 на овој образец х 3 ^ ХјЗ ^ 

100 "" 100 "" 
б) ред, бр. 64 на овој образец X . . X . . . X ... 

100 " " i O O -

Ha 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗС-1 

СР - - Работна организација  
Место Општина 1 - ' 
Шифра на дејноста 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ, СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

I 
Број 
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19
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t 

Според податоците на 
работната организација 

уплатено 
(О 
П 
ѕ 4) О, 

кон-
тото 

О П И С 
е ! 
e g 
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о 
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19

67
 г

од
ин

а 
до

 
1 

31
 д

ек
ем

вр
и 

11
96

7 
го

ди
на

 
t 

помалку 
(кол. 4 

минус 5) 

повеќе 
(кол. 5 

минус4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 230 а) Амортизација на станбените згради 
б) Обврски по основот на продажба и расадување 

на основни средства и сл. 
2 231 Камата на деловниот фонд 
3 234 Данок на промет: 

а) сојузен 
б) републички 
в) општински 

4 236 Придонес од личниот доход од работен однос (заед-
но со придонесот за образование) 

5 237 Придонеси за социјално осигурување 
од тоа: 
вонредни придонеси 

6 дел 239 Придонес за заложување 
7 238 Средства за станбена изградба 
8 дел Други обврски од вкупниот приход и средства за 

239 лични доходи: 
а) придонес за Скопје од личниот доход од работен 

однос 
б) придонес од прометот на филмови 
в) воден придонес 
г) придонес за користење градско земјиште 
д) придонес за Скопје од средствата за материјални 

расходи од општа потрошувачка 
ѓ) казнена камата . 
е) " ! 
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1 2 3 

9 243 

10 244 
11 245 

12 

13 249 

На 1968 

Раководител на сметководството, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 декември 1967, 

4 5 в 7 

Средства за резервниот фонд на работната органи-
зација: 
а) задолжителен дел 
б) незадолжителен дел 
Придонес за заедничките резерви 
Средства распоредени во фондовите: 
а) во фондот за заедничка потрошувачка 
б) во другите фондови 
Средства распоредени во деловниот фонд (дел 900) 

Други обврски од доходот и средствата за фондо-
вите: 
а) придонес за Скопје од средствата наменети за 

инвестиции 
б) обврски спрема деловниот фонд за загуба по-

криена на товар на тој фонд 
в) = : 

година 

Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗС-5 
СР 
Општина 
Место -
Работна организација - — 
Шифра на дејноста  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
НА ПОПИСОТ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Реден 
број 

Број на Назив на с р е д с т в а т а 

Состојба утврдена на 
31 XII 1967 година 

Разлика на 
31 XII 1967 година Реден 

број контото Назив на с р е д с т в а т а 
според кни- фактична 
говодството состојба кусок вишок 

1 2 3 4 5 6 7 

На - - 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 



Одреда, 20 декември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 51 - Страна 120? 

Образец ЗС-в (Д.П.Ј 
Работна организација . ,. . . 
Место Општина 
Шифра на дејноста 
Број на продавници и деловни единици во состав 
на работната организација -

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 

Реден 
број 

Тарифен 
број Вид стоки - услуги 8 

I 

s i 

Пресметан данок на промет по 
фактурираната реализација 

(член 39 ст. 1, 2 и 3 од ЗЗДП) 

Даночна основица А 

аѕ 8 " 

Ѕг 2. is И , о 4 1 
231 

Обврска за плаќање данок 
на промет 

Даночна основица 

I I I I 
H i ' 
ѕ З Ѕ Ѕ 

П 

fcl ѕц 
1 1 

10 

1 I. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
(= 84) га 

2 А. Производи (5 до 50) ххх 
3 Уплатено до 31 XII 1967 год. ш 
4 Разлика ± ш 

5 1 Сите производи што служат за крај-
на потрошувачка 

6 2 Кафе сурово 
7 2 Кафе пржено и мелено 
8 2 Екстракт од кафе 
9 3 Алкохолни пијачки (освен природно 

вино и ракија) 
10 4 Алкохол за широка потрошувачка, 

за производство на козметички пре-
парати и за продажба во аптеки 

11 4 Алкохол за производство на алко-
холни пијачки, за употреба во бол-
ници и други здравствени установи, 
во лаборатории за конзервирање, е-
оенции и ароми 

12 4 Алкохол денатуриран 
— алкохол за гориво 

13 5 Колекции цигари, екстра-цигари и 
режан тутун од сите квалитети, ос-
вен тутунот за луле 

14 5 Тутун за луле 
15 5 Цигари од сите видови, тутун за џва-

кање и бурмут 
16 5 Цигари I гсвал. група 
17 5 Цигари 1/11 квал. група 
18 5 Цигари II квал. група 
19 5 Цигари Па ивал. група 
20 5 Цигари Ша Евал. група 
21 5 Цигари Illb квал. група 
22 5 Цигари IV квал. група 
23 б Патнички автомобили до 30.000 дина-

ри 
24 в Патнички автомобили над 30.000 до 

50.000 динари 
25 в Патнички автомобили над 50.000 ди-

нари 
25 7 Производи од благородни метали и 

скапоцени камења 
27 8 Лекови 
28 9 Парфимериски и козметички препа-

. рати 

XX X 

XXX 
XXX XXX 
XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

ш 

ш 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

ххх 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
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и ' """" - У 

1 2 3 4 В в 7 8 9 10 

29 10 Моторен бензин од 76 октани 
30 10 Моторен бензин од 86 октани 
31 10 Моторен бензин од 93 до 96 октани 
32 10 Моторен бензин од 98 октани 
33 10 Петролеј за осветление 
34 10 Петролеј за мотори 
35 10 Дизел-гориво D1 
36 10 Дизел-гориво D2 
37 10 Дизел-гориво D3 
38 10 Масло за горење (А) 
39 10 Масло за горење (В) 
40 10 Масло за горење (С) 
41 10 Авионски моторни масла 
42 10 Минерални мазнови ма-сти 
43 ' 10 Хиооидни и регенерирени масла 
44 10 Други масла за подмачкување ххх кхх 
45 И Хибрид 
46 12 Украсни стоки ххх ххх 
47 13 Карти за играње ххх ххх 
48 14 Цигарена хартија во книшки ххх ххх 
49 15 Градежен материјал, бетонски челик 

и рамно стакло, цемент, режана и 
делкана граѓа, паркет и покривка 
лепенка ххх ххх 

50 16 Сол за јадење 
61 Б. Услуги (54 до 75) ххх ххх ххх 
52 Уплатено до 31 XII 1967 година ххх ххх ххх зоне ххх ххх 
53 Разлика ± ххх ххх ххх ш ххх ххх 
54 17 Надоместоци од работи на извоз на 

земјоделски и прехранбени произво-
ди и од работи на извоз на дрва и 
дрвни оортименти ххх ххж 

55 17 Надоместоци од други работи на 
извоз и др. ххх ххх 

66 17 Надоместоци од работи на увоз на 
стоки и др. надворешни услуги ххж ш 

57 17 Надоместоци од работи на застап-
ништво ххх ххх 

58 18 Надоместоци од вршење промет на 
стоки на големо и услуги во тој про-
мет во Југославија жкх хжх 

59 19 Надоместоци од вршење кредити и 
други банкарски работи ххх кхх 

60 20 Менични заеми до 100 динари 
61 20 над 100 до 150 м 
62 20 над 150 до 200 „ 
63 20 над 200 до 300 „ 
64 20 над 300 до 500 „ 
66 20 над 500 до 750 м 
66 20 над 750 до 1000 и 
67 20 над 1000 до 1500 „ 
68 20 над 1500 до 2000 „ 
69 20 над 2000 до 3000 м 

70 20 над 3000 до 5000 „ 
71 20 над 5000 до 7500 N 

72 20 над 7500 до 10000 „ 
73 20 над 10000 до 15000 „ 
74 20 над 15000 до 25000 „ 
75 20 над 25000 динари 
76 20 В. Вкупно (2+51) ш Ш ШП ' 

во тоа: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

77 СР Босна и Херцеговина XXX XXX XXX 

78 СР Црна Гора XXX XXX XXX 

79 СР Хрватска , ' , i XXX XXX ххХ 

80 СР Македонија ! XXX XXX XXX 

СР Словенија XXX XXX XXX 

82 СР Србија XXX XXX XXX 

83 Г. Стоки и услуги на кои не се пла-
ќа сојузен данок на промет - XXX XXX XXX XXX XXX 

84 Вкупно (76+83 ^ 1) XXX XXX XXX 

85 Уплатено до 31 XII 1967 година XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

86 Разлика ± XXX XXX XXX XXX ххх XXX 

87 II. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ (88 + 89 + 90) XXX XXX XXX 

88 А. Производи XXX XXX XXX 

89 Б. Услуги XXX XXX XXX 

90 В. Стоки и услуги на кои не се пла 
ќа републички данок на промет XXX XXX XXX XXX XXX 

91 Вкупно (88 до 90 = 87) XXX XXX XXX 

92 Уплатено до 31 XII 1967 година XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

93 Разлика ± XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

94 III. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ (95 + 96 + 97) XXX XXX XXX 

95 А. Производи XXX XXX XXX 

96 Б. Услуги XXX XXX XXX 

97 В. Стоки и услуги на кои не се пла-
ќа општински данок на промет XXX XXX XXX XXX ѕ х х 

98 Вкупно (95 до 97 = 94) XXX - XXX XXX 

99 Уплатено до 31 XII 1967 година XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

1С0 Разлика ± х х х XXX XXX XXX XXX XXX 

101 IV. ДАНОК НА ПРОМЕТ СО КОЈ НЕ XXX XXX XXX XXX XXX 

СЕ ТОВАРИ ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД 

V. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ СПОРЕД ТАРИФНИТЕ БРО-
ЕВИ (=87) 
А. Производи (=88) 
Tap. бр. . . . 
Tap. бр . , итн, 
Б. Услуги (=89) 
Tap. бр. . . . 
Tap. бр итн. 

VI. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ СПОРЕД ТАРИФНИТЕ 
БРОЕВИ (=94) 
A. Производи (=95) 
Tap. бр 
Tap. бр. . . . . . ^ t ф . итн. 
B. Услуги (=96) 
Tap. бр t ^ е . . ш 
Tap. бр % . . итн. 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор,. 
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Среда, 20 декември 196? 

Образец ЗС-7 
СР . 
Место Општина 
Работиш организација -
Шифра на дејноста — " 

ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
1967 ГОДИНА 

1 2 3 4 5 6 7 1 9 

ГРУПА: 
ОД , 9 9 , ДО 
ОД , ф л , ДО t i i i 
Oft t t i . ДО i i i i 
ОД џ 0 џ , ДО i i i t 

ГРУПА: , i . . . , , , 
О Д . t I , д а , I I I 
О Д , , i I I I 
ОД , 4 I , ДО 4 I I I 
ОД , , t , ДО , ш t ш 

Вкупно XXX XXX 

Непотрошени средства на аморти-
зацијата на 31 XII 1967 година ххх 
Основни средства за кои не се 
пресметува амортизација 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX XXX XXX 

Вкупно XXX XXX 

Салдо на промените на основни 
средства во декември XXX XXX XXX ахѕ ѕ ага ххх 

Ha 1968 година 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗС-8 
СР Општина Работна организација - - - - - - - -
Место " Шифра на дејноста - ч 

У Т В Р Д У В А Њ Е 
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ 

ЦЕЛИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Редев 
број Број на контото О П И С И з н о с 

1 
f  

2 3 4 

1 00 и 020 Сегашната вредност на основните средства 
минус 010 и 
021 

2 122, 185, 183, Обврски и побарувања по сновни средства 
184 и 106 
минус 271 

3 102 и 103 Издвоени и ограничени парични средства 
,М Ч Л 4 



јСѓеда. 20 декември 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Црој 51 - Страна Hftt 

1 2 3 4 

4 107, 175, 176, Орочени средства, обврзници, благајнички записи и др. 
и 179 

Орочени средства, обврзници, благајнички записи и др. 

5 181, 180, 182, 
186 и 187 
минус 189 

Кредитни односи 

в 185 и 197 
минус 189 

Потрошувачки кредити 

7 850 Загуба (непокриена загуба и загуба за која е добиен по-
себен оанациоиен кредит) 

в Вкупно (1 до 7) 

9 900 Деловен фонд 
10 910, 914, 915 

и 270 
Кредити за основни средства, санационен кредит за по-
кривање на загубата, кредити од добавувачи со ага^епт и 
ненамирени втасани отплати по кредитите за основни 
средства 

11 920 и 929 Добавувачи за основни средства и други извори на основ-
ните средства 

12 Вкупно (9 до 11) 
13 Користени средства на деловниот фонд за обртни цели 

(ред. бр. 12 минус ред. бр. 8) 
чѕ 

14 Дел од деловниот фонд — кој може да се користи само за 
обртни цели 

15 Користење на обртните средства за инвестиции (ред. бр, 
8 плус ред. бр. 14 минус ред. бр. 12) 

На 1968 година 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗС-За 
Назив на установата - -1 

Место 
Шифра на дејноста 1 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

1. Пресметување на наплатената реализација и коефициентот 

ј 
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де
н 

бр
ој

 

Упат за пренесу-
вање податоци од 

овој образец 
зо образецот ЗС-1 
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и , 

Г о, о. О А И 
и 2 о ^ 

f ^ 
I I 

1 м 

11 Св м 

! 
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И т м 1-4 
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на
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67
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1 В
ре

дн
ос

т 
н 

не
на

пл
ат

ен
! 

за
да
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П
ри
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 з
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(5
—

6+
7)

 

П
ри

хо
ди

 в
е 

ре
ал

из
ац

иј
а 

(5—
6) 

1 1 2 3 1 4 5 б 7 1 8 1 I 9 
1 9 203 Приходи од оп-

штествените фон-
дови 

општински комунал-
ни и меѓукомунални 

2 9 204 сојузни, републички и 
покраински 

3 9 205 Приходи од бу-
џетите 

општински 

4 9 206 сојузен, републички и 
покраински 

5 9 207 Приходи од стопанските организации -
претпријатија 

6 9 208 Приходи од нестопански организации -
институти, заводи, училишта, банки, 
здравствени и други установи и органи-
зации 
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 

7 9 209 Приходи од граѓани и граѓански правни лица 

в 7 
8 
9 

73, 
74, и Вкупно (ред. бр. 1 до 7) 
75 

9 9 76 Други приходи ЋХХ XXX 

10 9 77 Вкупно (ред. бр. 8 + Ц 

Износот од ред. бр. 8 
на колоната 9 

11 Коефициентот за изнаоѓање трошоците на работе-
њето содржани во наплатената реализација Износот од ред. бр. 8 

на колоната а 

II. Пресметување на трошоците по видови содржани во фактурираната 
и наплатена реализација 

i 
т 

1 ! Ре
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н 
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ој
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д 
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цо
т 
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1 - 1 О I. Е 
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"g ѕ 
s i s ѕ ѕ г 

ш 
1 9 вгЗ 

m 

1 а 1 i з = 4 . 1 1. 5 6 7 1 8 

12 78 Материјал 
13 79 Издатоци за услуги 
14 80 Кирии и закупнини 
15 84 Амортизација 

Ш Трошоци за инвестиционо одржување на ос-
новите средства 

17 г 81 Трошоци за реклама, пропаганда, репрезенти 
чија, учествување на саеми, изложби, филм-
ски фестивали и сл. 

18 86 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реа-
лизираните производи 

ЈЅ 89 - вонредни трошоци 
20 88 Други разни трошоци 
21 93 Камата на кредитите 
22 95 Премии за осигурување 
23 96 Придонеси и членарини за комори и други 

организации и други придонеси и членарини 
што ги товарат трошоците на работењето 

24 97 Воден придонес 
25 98 Сојузен данок на промет —. Tap. бр. 1 до 1ft 
26 99 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 17 до 2d -
27 100 Републички и општински данок на промет 
28 101 Придонес за користење градско земјиште 
29 102 Придонес за социјално осигурување — додатен 
30 103 Придонеси на личните издатоци што ги това-

рат трошоците на работењето 
31 105 Трошоци за образование на стручни кадри 
32 104 Лични издатоци што ги товарат трошоците на 

работењето — нето 
33 106 Други трошоци пред утврдувањето на доходот 
34 107 Вкупно (од ред. бр. 12 до 33) 
35 — Лични доходи и надоместоци на личн^доходм 

и лични издатоци од дополнителна рабон п 
по основ на граѓанскоправен однос — нети 
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36 — Придонеси од личните доходи и на ЈЃичните 
доходи (на вкупниот износ искажан под ред. 
бр: 35 на овој образец) 

37 — Вкупни трошоци и лични доходи со придоне-
сите (ред. бр. 34 + 35 + 36) / 

' ч III. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел 

Б Е ^ Н Е Л Е М Е Н Т И ^ И З Н О С 

38 Доход (ред. бр. 108 од образецот ЗС-1) 1 

39 Исплатени лични доходи содржани во наплатените производи и услуги 
40 Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред бр. 38 минус "" 

ред. бр. 39 на овој образец) ^ 
41 Дел од исплатените лични доходи над остварениот доход (ред. бр. .39 ми-

нус ред. бр. 38 на овој образец) 
42 50% од износот под ред. бр. 40 на овој образец 
43 Состојба на резервниот фонд 
44 Просечно расположиви обртни средства: 

а) во 1965 година 
б) во 1966 година 
в) во 1967 година 
г) Вкупно (а до в) 

износот под ред. бр. 
45 Просечно расположливите обртни средства за последните три години = 44 под г) на овој си 

бразец : 3 
46 % од износот под ред. бр. 45 на овој образец 
47 Средства за резервниот фонд: 

ред. бр. 44 под в) X % според членот 30 односно 31 на Законот за сред- ^ 
ствата на стопанските организации X бројот на месеците. ^ 

12 X 100 
48 Издвојување според членот 32 од Законот за средствата на стопанските ј 

организации (износ од ред. бр. 42 или 47 на ̂  овој образец односно разлика 
помеѓу износите од ред. бр. 46 и ред. бр. 43 на овој образец) 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, , Директор^ 

Образец ЗСБ-f 
СР - ^ 
Место 
Општина г 

Башка ' 
Шифра на дејноста - 1 ^ 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА! 
ДОХОДОТ ЗА 1967 ГОДИНА 

Група или конто за 
I 

Состојба на 31 декември 
Ѕ з 

Група или конто за 
В Л В М В Н Т И 

1 1 1966 1967 1966 1967 

1 2 3 4 5 6 ; 

А. БИЛАНС 
А к т и в а 
X. Интерно работевме' 

I ООО ООО . Деловно земјиште 
% 001 001 Деловни градежни објекти 
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- ̂ -aAii-fca е 
3 003 003 Орудија за работа / 
4 006, 007, 040 006, 007, 040 Други основни средства 
б Активни основни средства (1 до 4) 
6 011 011 Исправка на вредноста на деловните градеж-

ни објекти 
7 013 013 Исправка на вредноста на орудијата за работа 
8 010, 016, 017 010, о!б, 017 Исправка на вредноста на другите основни 

средства 
9 Вкупно исправките на вредноста на основните 

средства (6 до 8) 
10 Сегашна вредност на активните основни сред^ 

ства (5 минус 9) 
11 03 03 Инвестиции 
12 019, 02 . 02 Парични основни средства и побарувања де 

основни средства 
13 090 090 Пласмани од средствата на деловниот фонд 
14 060, 061, 060, 061, 0920, Средства на резервниот фонд 

0920, 0921 0921 
15 07 07 Средства на фондот на станбени згради 
16 080, 081, 082, 080, 081, 082, Средства на фондот за заедничка потрошу- ^ 

087, 088, 089 087, 088, 089 вачка 
Д7 083 083 Исправка на вредноста на средствата на фон-

дот за заедничка потрошувачка , 
18 084, 085, 086 084, 085, 086, (Непарични средства, побарувања и пласмани од 

091 средствата на фондот за заедничка потрошу-
вачка 

19 Вкупно средствата на фондот за заедничка 
потрошувачка (16+18 минус 17) 

20 062, 0923 062, 0923 Средства и пласмани на другите фондови 
21 1012, 1020 1012, 1020, 1021 Жиро-сметки на банката како корисник на 

1021 општествениот имот 
22 15 15 Залихи на материјали и ситен инвентар 
23 109, 13, 21, 109, 13, 21, 23, Други средства и побарувања 

23, 24, 25, 24, 25, 2605, 
Други средства и побарувања 

2605, 290 290 
24 890 890 Непокриена загуба 
25 Вкупна актива на интерното работење 

410+Ј1+12+13+14+15+19 +20+21+22+23+24) 
26 0639 0922 063, 0922 Средства и пласмани на посебниот резервен 

фонд 

II. Краткорочно работење 

27 1200, 1201, 1200, 1201, 1202, Злато, девизи и побарувања од странство 
1202, 300, 300, 3030^310^ 
3030, 310, 311, 315, 316, 
311, 315, 316, 330, 340, 350 
3201, 3204, без 3508 
330, 350 

28 3032, 3033 Депозити кај Народната банка на Југославија 
29 3508 Кредити дадени на странски лица во конвер-

тибилни девизи 
30 302, 320, 370 302, 320, 370, Девизни кредити и побарувала од работни 

371, 309, 3031 371, 3031 организации 
31 390 390 Девизни кредити на банките 
32 Вкупно девизното работење (27 до 31) 
33 500, 501, 502 500, 501, 502, Кредити на стопанските организации за обрт-

503 без 5030, без 5025 ни средства 
5032 f ^ 

34 5025 Кредити за производство на станови за па-

35 
зарот 

35 505 х 505 Кредити на стопанските организации за трај-
ни обртни средства 

36 5030 506 Кредити на стопанските организации за ос-
новни средства 

37 510, 511, 515, 516 Кредити ца општествено-политичките заед-
5Г6 ници 



ЈОрОД 20 декември It t t СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 51 - Страм ШЅ 

1 2 3 4 5 в 

38 520 520 Кредити на општествените фондови 
39 550, 551 550, 551 Кредити на други организации 
40 560 562 Кредити на банките за краткорочно кредити^ 

рање 
41 57, 59 37 Хартии од вредност и орочени средства 
42 1010, 301 1010 Жиро-сметка на банката за краткорочно кре-

дитирање 
43 103 103 Задолжителна резерва кај Народната банка 

- на Југославија 
44 100, 107, 1203, 100, 107, 1203, Други средства и побарувања од краткорочно 

1204, 1205, 1204, 1205, 1206, работење 
1206, 121, 260 121, 260 без 
без 2604 и 2605, 1022 
2605 

45 5032, 504, 504,,530, 531 Потрошувачки кредити 
530, 531 

46 Вкупно краткорочно^) работење (32 до 45) 

111. Инвестиционо работење 

tt. 600, 601, 670 600, 601, 670 Кредити на стопанските организации за ос-
новни средства 

48 605, 6710 605, 6710 Кредити на стопанските организации за трајни 605, 6710 
обртни средства 

49 606, 6711 606, 6711 Кредити за почетниот фонд на обртните сред-
ства 

50 607, 608, 609 607, 608, 609 Кредити на стопанските организации за обрт-
без 6092, 671 без 6092, 671 ни средства 
без 6710 и без 6710 и 
6711 6711 

51 610, 611, 6720, 010, 611, 6720, Кредити на општествено-политичките заед-
6721 6721 ници 

52 612, 6722 612, 6722 Кредити на општествените фондови 
53 614, 6729 в14, 6729 Кредити на другите организации 
54 6092, 615 6092,615,616, Кредити на граѓаните f 

616, 673 673 
55 660, 661, 662, 660, 661, 662, Ненаплатени втасани кредити и спорни поба^ 

6630, 6631, 6630,6631, рувања 
6770, 6771, 6770, (Ш1, 
6772 6772 

56 6^ без 642 64 без 642 Кредити на банките 
57 676, без 6762 676 без 6762 Побарувања од банките по комисиони работи 

и 6765 и 6765 
58 1011 1011 Жиро-сметка за кредитирање на инвестициите 
59 6505 Обединети средства на кредитниот фонд" 
60 106, 1080, 106, 1080, Други средства и побарувала од долгорочно 

2004,630, 2604,630, работење 
6500, 6510 6500, 6510 

61 620, 6790 620, 6730 Кредити за производство на станови за па-
зарот 

62 621, 622, 623, 621, 622, 623, Кредити за станбена изградба 
624, 674 без 624, 674, без 
6740 и 6743 0740 И 6743 

63 625, 6745, 642, 625, 6745, Кредити за комунална изградба 
6762 6746,6747,642, 

6762, 6766 
64 105, 1081, 631, 105, 1081, 631, Други средства за станбено-комунални работи 

6501, 6511, 6501, 6511, 
6632, 6633 6632, 6633, 

6773, 6774 
65 Вкупно инвестиционото работење (47 до 64) 
66 69 69 Работи за сметка на општествените фондови 

и општествено-политичките заедници 
67 Вкупно активата (25+26+46+65+ 66) 

П а с и в а 
I. Интерно работење 

68 900 900 Деловен фонд 
69 92, 91, 93 " 92, 91, 93 Други извори на основните средства 
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70 960, 961 960, 961 . Резервен фонд 
71 97 97 Фонд на станбени згради 
72 98 98 Фонд за заедничка потрошувачка 
73 109, 13, 21, 23, 109, 13, 21, "23, Други извори на средства и обврски 

24, 25, 2605, 24, 25, 2605, 
291, 882, 962 291, 882, 962 

74 Вкупно пасивата на интерното работење (69 до 
73) 

75 963 963 Посебен резервен фонд 
ч 

П. Краткорочно работење 

76 310,311,316, 310,311,316, Обврски спрема странство 
. 322, 330, 331 322, 330, 3^1 

77 302, 320, 321, 302, 320, 321, Девизни сметки 
340, 309 3401' 

78 360 360 без 3609 Кредити кај странски банки 
79 3609 f г Кредит кај странски финансиски организации 

/ ' 
80 7509 ' ч. 7509 Кредитен фонд 
81 395 395 Девизни кредити кај банките 
82 Вкупно девизното работење (76 до 81) 
83 71, 7344 71 Депозити пари 
84 722, 7?3, 7320, 722, 723, 7320, Други обврски по видување , 

7303, 7345 7303, 7345 \ 
85 726, 727 726, 727 Орочени депозити и издадени хартии од вред-

ност 
86 730, без 7303 730, без 7303, Ограничени депозити 

732 без 7320 732 без 7320, 
733, 734 без 733, 734 без 
7344 и 7345, 7345, 735, 736, 
735, 736, 737, 737, 738 
738 

87 740 740 Кредити кај Народната банка на Југославија 
за краткорочно работење 

88 741 741 Кредити кај други банки за краткорочна ра-
ботење 

89 720, 721 720, 721 , Штедни влогови 
90 725 725 Орочени штедни влогови до една година 
91 107, 260 без 107, 260, без Други ^извори 

2604 и 2605 2604 и 2605 
92 Вкупно краткорочно^ работење (82 до 91) 

HI. Инвестиционо работење 

93 7500, 7501, 
7502 

7500, 7501 
7502 

Кредитен фонд 

94 761, 762, 766, 
767 

761, 762, 766, 
767 

Орочени депозити и издадени хартии од вред-
ност со рок подолг од една година 

95 760 760 Домашни штедни влогови со рок подолг од 
една година 

96 7823 7823 Обврски спрема посебниот резервен фонд „ 
97 770, 772, 773, 

774, 780 без 
7803 

770, 772, 773, 
774, 780 без 
7803 

Кредити за кредитирање инвестиции 

98 790 без 7902 
791 без 7911 
и 7919 

790 без 7902 
и 7909, 791 
без 7911 и 7919 

Средства за КОЛЈИСИОНИ работи 

99 1080, 2604, 
630, 7803, 
7820, 7821, 
7822, 781, 
7824 

1080, 2604, 630, 
7803, 7820, 
7821, 7822, 
781, 7824 

Други извори за кредитирање инвестиции 

t 

АОО 7503, 7504 7503, 7504 Кредитен фонд за станбена и комунална из-
градба 

гог 7839 7839 Орочени средства на граѓаните за станбена 
изградба 

t v 
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102 771 771 Кредити кај банките за станбена изградба 
103 7902, 7911 7902, 7911, Средства за комисиони работи по станбени 

7909, 7919 кредити 
104 1081, 631, 783 1081, 631, 783 Други извори за кредитирање на станбената 

без 7839 без 7 Ш изградба 
105 Вкупно инвестиционо работење (93 до 104) 

IV. Работи за сметка на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фон-
дови 

106 792, 793, 794 792, 793, 794 Извори на средствата на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фондови 
за кредитирање к финансирање на инвести-
циите 

107 Вкупно пасивата (74+75+92+105+106) 

В. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД 

I. Утврдување на приходот на банката 

108 8100, 8104 8100, 8104 Камата по кредитите за краткорочно рабо-
тење 

109 8101 8101 Камата по инвестициони кредити 
НО 8102 8102 Камата по кредитите за станбена изградба 
111 8103 8103 Камата по кредитите дадени на граѓани 
112 8105 8105 Надоместок на камата по кредитите одобрени 

со пониска каматна стопа 
113 8109 8109 Друга активна камата 
114 811 811 Надоместоци за банкарски услуги 
115 8121, 8129 812 Други приходи 
116 831 831 Вонредни приходи 
117 Вкупни приходи на банката (108 до 116) 
118 8000, 8001 8000, Ш 1 Камата по примените кредити 
119 8002 8002 Камата по домашните и иселеничките влогови 

и по девизните сметки на граѓаните 
120 8003 8003 Камата на депонираните средства 
121 8004, 8009 8004, 8009 Друга пасивна камата 
122 801 801 Камата на кредитниот фонд 
123 802 802 Данок на промет 
124 803 803 Отпис на ненаплатдивите побарувања по кре-

дитите 
125 804 804 Други расходи 
126 830 830 Вонредни расходи 
127 Вкупни расходи На банката (118 до 126) 
128 840 8400 Остварени приходи на банката (117 минус 127) 
129 8401 Остварен приход од заедничко работење 
130 Вкупно остварени приходи (128+129) 

П. Распределба ма приодот ма банката 

131 L дел 849 дел Ѕ49 Дел од приходот за работната заедница 
132 дел 849 дел 849 Дел од приходот за кредитниот фонд 
133 963 963 За посебниот резервен фонд 
134 дел 2392 дел 2392 Придонес за Скопје од средствата наменети 

за инвестиции 
135 7500 7500 Остаток од приходот што се внесува во кре-

дитниот фонд 
136 дел 849 дел 849 Дел од приходот за вложувачите 
137 дел 849 дел 849 Дел од приходите за депонентите 
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В. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДО-
ХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

I. Утврдување на приходот 
138 860 860 Дел од приходот на банката што го распоре-

дува работната заедница на банката 
139 8120 Надоместок на трошоците што во фактичен 

износ се наплатуваат од комитетите 
140 851 Вонредни приходи на работната заедница на 

банката 
141 Приход на работната заедница на банката 

(138 до 140) 

П. Утврдување на доходот 
142 40, 41, без 412 40, 41, без 412 Трошоци за материјали и услуги 
143. 412 412 Трошоци на паричниот и платниот промет 
144 430 430 Амортизација 
145 47 без 474 47 без 474 Посебни трошоци 
146 Потрошени средства (142 до 145) 
147 460 460 Камата на деловниот фонд 
148 461 461 Камата на кредитите за сопствени потреби 
149 462 462 Премии за осигурување 
150 463 без 4632 463 без 4632 Членарини 
151 4632 4632 Додатен придонес за здравствено и инвалид-

ско осигурување 
152 442 442 Трошоци за работа што паѓаат на товар на 

трошоците на работењето 
153 474 474 Трошоци за стручно образование на кадрите 
154 850 850 Вонредни расходи на работната заедница на 

банката 
155 Вкупни трошоци на работната заедница на 

банката (146 до 154) 
156 Остварен доход на работната заедница на бан-

ката (141 минус 155) 
157 Загуба од трошоците на работењето на работ-

ната заедница на банката (155 минус 141) 
158 Загуба поради неподмирени лични доходи 
159 Вкупно загубата (157+158) 

Ш. Распределба на доходот на работната заед-
ница на банката 

160 2391 2391 Придонес за заедничките резерви на стопан-
ските организации 

161 2392 2392 Придонес за Скопје од средствата наменети за 
инвестиции 

162 дел 882 дел 882 За нето личните доходи 
163 дел 882 дел 882 За придонеси од личните доходи и на личните 

доходи 
164 960 960 За резервниот фонд - задолжителен дел 
165 961 961 За резервниот фонд — незадолжителен дел 
166 9001 9001 За деловниот фонд 
167 дел 882 дел 882 За фондот за заедничката потрошувачка — за 

станбена изградба 
168 9801 9801 За фондот за заедничка потрошувачка — дру-

ги издвојувања 

IV. Покривање на загубите 
169 960 960 Од резервниот фонд 
170 Од средствата што ги добила банката без об-

врска за враќање 
171 9001 9001 Од деловниот фонда 
172 Вкупно покриеното (169 до 171) 
173 Нескриена загуба (159 минус 172) 
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Г. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУ-
ГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА БРОЈОТ 
НА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

174 дел 8819 дел 8819 Исплатени нето лични доходи од изминатата 
година 

175 8810, 8811, 8810, 8811, 8812 Аконтации на нето личните доходи од рабо-
8812 тен однос 

176 8813, 8814 дел 8813, 8814 дел Други нето-исплати од средствата од личниот 
доход 

177 8814 дел 8814 дел Надоместоци на личниот доход за првите 30 
дена неспособност за работа 

178 442 442 без 4429 Други лични примања што паѓаат на товар 
на трошоците на работењето 

179 8817 8817 Нето лични примања што се исплатуваат од 
други средува 

180 Вкупно нето личните доходи и личните при-
мања (174 до 179) 

181 2410, 2520 2410, 2520 Придонес од личниот доход од работен однос 
182 2411, 2521 2411, 2521 Придонес за социјално ,.осигурување 
183 2412, 2522 2412, 2522 Придонес за заложување 
184 2413, 2523 дел 2413, Дел од средствата издвоени за станбена из-

дел 2523 градба внесен во фондот за заедничка потро-
шувачка 

185 дел 2413 дел 2413 Дел од средствата издвоен за станбена изград-
ба за субвенционирање на станарината 

186 2414, 2524 2414, 2524 Придонес за Скопје од личниот доход од ра-
ботен однос 

187 Вкупно (180 до 186) 
188 Вкупен број на зашилените — состојба на 31 

декември 
189 Просечен број на запослените (просек врз ба-

за на состојбата на бројот на зашилените на 
крајот на секој месец) 

Д. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА 

а) Зголемување (прилив) 
190 Нови средства (вклучувајќи ги и набавките 

од амортизацијата) 
191 Половни основни средства 

б) Намалување (одлив) 

192 Продадени и отстапени основни средства 
193 Расходувани основни средства 

в) Основни средства во изградба и изработка 

194 Градежни објекти во изградба 
195 5 Опрема 
196 Други средства во изградба 
197 Вкупни инвестициони вложувања во основни 

средства во текот на годината од сите извори 

f . ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ОД ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 

198 За станбена изградба 
199 За други намени на заедничката потрошувачка 
200 Состојба на средствата на заедничката потро-

шувачка за станбена изградба од делот 4% на 
крајот на годината 
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201 

202 

203 

204 

205 

Е. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 
Податоци за инвестиционите кредити 
Извршени отплати во текуштата година по 
кредитите за основни средства 
Втасани и ненаплатени отплати по инвести-
ционите кредити за основни средства 
Отплати по инвестиционите кредити за основ-
ни средства што втасуваат во следната година 
Вкупно пресметаната казнена камата по де-
визните и краткорочните кредити во текот на 
1967 година (без потрошувачките кредити) 
Вкупно пресметаната казнена камата по ин-
вестиционите кредити во текот на 1967 го-
дина (без кредитите за станбена изградба -
конто 621 до 624) 

206 
207 

209 

210 

211 

212 

213 

ПРЕСМЕТАН НАДОМЕСТОК НА КАМАТА 
ПО КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ СО ПОНИСКА 
КАМАТНА СТОПА: 
а) надоместок на камата хккхх 
б) додатна камата аддхх 
в) наголемена додатна камата ххххх 

Ж. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕН КАМА-
ТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕД-
СТВА НА 31 XII 1967 ГОДИНА 

По краткорочните кредити (конта: 500, 501, 502, 
503, 504, 505. 506, 515, 516, 520, 55) 
По интеграционите кредити (конта: 605, 606, 
607, 608, 6090, 6091. 671, 699) 
По девизните кредити одобрени на работните 
организации за увоз на стоки со терминска 
продажба на девизи ххххх 
Дел од деловниот фонд што е користен за о-
бртни средства (ред. бр. 11 на образецот ЗСБ-8) 
Дел од обртните средства што е користен за 
инвестиции (ред. бр. 12 на образецот ЗСБ-8) 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на собранието на банката, 

Контрола извршиле: 
1) 
2) 

Директор 

СР 
Банка 
Шифра на дејноста 

Образец ЗСВ-2 
Општина 
Место — 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

н 
1 

Назив 
на контото 

Почетна состојба на 
1 јануари 1967 година 

Промет во 1967 година 
со почетната состојба 

Состојба на 31 декември 
1967 година 

Актива Пасива Долгува Побарува Актива Пасива 
8 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 
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Образец ЗСБ-1 
СР " 
Општина - - - - -
Место ' ' ' ' 

Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
' 1967 ГОДИНА 

L Пресметување на делот од приходите на банката за посебниот резервен фонд 

Реден П И С И з н о с број v " 1 

( 1 Износ на средствата за посебниот резервен фонд што го утврдува собра-
нието на банката 

2 Износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1067 
година (група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 58, 55, 60, 61, 62, 66; 676 и 677) 

Ѕ За посебниот резервен фонд 
ред. бр. 2X0,2% X бројот 1иа месеците 

1.200 1.200 

^ Просечен износ на дадените кредити според завршната сметка на банката 
! за последните три години: . v - ' 

а) 1965 
А (ред. бр. 4-6 на образецот ЗСДБ-З за 1965 година) 

б) 1966 I ' 
(износот на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 
1965 година/ група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 06, 676 и 677) 
в) 1967 
(ред. бр. 2 на овој образец) t . t . t г + t 
г) Вкупно а + б + в 4 ^ 

^ : -
5 Горна граница на-издвојувањето за посебниот резервен фонд 2% од износот 

на ред. бр. 4 на овој образец: 
ред. бр. 4 X 2 Х 2 ' 

100 100 

6 Состојба ца средствата на посебниот резервен фонд (конто 963) 

7 Вкупни средства на посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 плус 6) 

8 Корекција на средствата во сшЈСла на членот 78 став 3 од Законот за бан-
ките и кредитните, работи (ре^Гбр. 7 минус 5) 

9 Износ на средствата за посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 минус 8) 

II. Пресметување па просечниот износ на вкупните основни и обртни средства 
за 1967 година 

Реден 
број , Состојба на Конто 900 Конто 910 ^ Вкупно (Зцдо 4) 

1 2 3 V - 4 5 

1 1 

1 I I 

1 да 

t IV 1 
Ф 
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1 V 
v 

1 VI ^ 

1 VII 

1 у т а 

1 IX 

1 х 

1 XI 

1 XII 

%%В Состојба на Група 00 Група Ш ^ Г Ј ^ Г Г ^ Ш ! ' Вкупно (5 плус 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

I I 

1 II 

1 III 

I IV 

1 V 

I VII 

I VIII 

1 IX 

I X 

1 XI 

1 XII 

Редев п п , м број ^ О П И С И з н о с 

3 

12 Просечно користени1 вкупни средства: 
ред. бр. 10 колона 5 но овој образец 

бројот на месеците 

13 Просечно користени основни средства: 
ред. бр. 11 колона 7 на овој образец 

бројот на месеците 
П :—т 

14 Просечно користени обртни средства во 1967 година (ред. бр. 12 минус МУ 
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' ' " . Y ' 1 1  

Ш. Пресметување на средствата за резервниот фонд - задолжителен дел 

5 Ј 5 1 Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

15 Доход (ред. бр. 156 кол. 6 на образецот ЗСБ-1) 

16 Исплатени лични доходи за 1967 год. (ред. бр. 175, 176 и 177 кол. 6 на обра-
зецот ЗСБ-1) со соодветните, придонеси 

17 Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред. бр. 15 ми-
нус ред. бр. 16) 

18 Дел од исплатените лични доходи над доходот (ред. бр. 16 минус ред. бр. 15) 

19 50% од износот под ред. бр. 17 на овој образец 

20 Состојбава резервниот фонд (9600) 

Просечно користени расположиви средства: 
а) во 1965 год. (ред. бр. 26 под в) на образецот ЗСДБ-З за 1965 година) 

21 б) во 1966 год. (ред. бр. 14 на образецот^ ЗСДБ-З за 1966 година) 

в) во 1967 год. (ред. бр. 14 на овој образец) 

г) вкупно (а + б + в) „ : 3 

22 Гореата граница на издвојувањето за резервниот фонд — 10% на просечно 
расположивите обртни средства 
И341ос под ред. бр. 21 X 10 X 10 / 

100 100 

23 Средства за резервниот фонд: , 

ред. бр. 14 X 2% X бројот на месеците 

12 X 10Q 

1.200 
24 Издвојување според членот 32 од Законот за средствата на стопанските ор-

ганизации (износ од ред. бр. 19 или 23 на овој образец односно разлика 
помеѓу износите од ред. бр. 22 и ред. бр. 20 на овој образец) 

IV. Пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските 
организации 

1 2 
\ 

3 

25 Доход на работната заедница (ред. бр. 156 колона 6 на образецот ЗСБ-1) 

26 Исплатени лични доходи (ред. бр. 16 на овој образец) 

27 Средства за резервниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 23 на овој обра-
зец = ред. бр. 164 колона 6 на образецот ЗСБ-1) 

28 Вкупно (26 плус 27) 
29 Основица за пресметување на придонесот (ред. бр. 25 минус 28) 

30 Придонес за заедничките резерви на стопанските организации: 
а) ред. бр. 29 X 3% ' X 3 

100 N 100 
б) ред. бр. 29 X . . X 

100 100 ^ 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Директор, 
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СР — 
Банка 

Општина 
Шифра на дејноста 

Образец ЗСБ-4 
Место 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ 

КЕМВРИ 1967 ГОДИНА 
СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕ-

Број на 
контото О П И С 

Обврски на 
банката за 

1967 

о а g 
Ш ѕ а ^ ^ 

Според податоците на 
банката 

година Ѕ ̂  о ѕ 
КГ VO Л И CT r 1 ON О о . О гч Ч П и 

помалку 
(колона 3 
минус 4) 

повеќе 
(колона 4 

минус 3) 

дел 9001 
231 
232 
2390, 2399 
235 
2410, 2520 
2411, 2521 
2412, 2522 
2413, 2523 
2414, 2542 

2392 
2392 

2391 

960 
961 
963 

9001 дел 
9801 
962 
7500 

На -

Амортизација 
Камата на деловниот сјронд v 
Камата на кредитниот фонд 
Членарини 
Данок на промет на приходот! на банката 
Придонес од личниот доход од работен однос 
Придонес за социјално осигурување 
Придонес за заложување 
Придонес за станбена изградба 
Придонес за Скопје: 
а) од личниот доход од работен однос 
б) од средствата наменети за инвестиции 
в) на дел од приходот кој се внесува во кре-

дитниот фонд 
Придонес за заеднички резерви на стопански-
те организации 
Резервен фонд — задолжителен дел 
Резервен фонд - незадолжителен дел 
Посебен резервен фонд 
Распоредени средства во сопствените фондови 
а) во деловниот фонд. 

б) ^о фондот за заедничка потрошувачка 
в) во други фондови 
Кредитен фонд 

1968 година Раководител на сметководството, Директор 

Образец ЗСВ-Ѕ 

(Назив и место на банката) 

У Т В Р Д У В А Њ Е 
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ 

ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 
ЦЕЛИ НА ЗГ 

Реден 
број 

Број на 
контото О П И с И л в о о 

1 2 3 4 

Сегашна вредаост на основните средства 
Инвестиции / 
Парични основни средства и побарувам по основни сред-
ства намалени за состојбата на контото 921 — Обврски 
по заедничките вложувања во основни средства 
Пласмани од средствата на деловниот фонд 
Загуба / ' 
Вкупно (1 до 5) 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

00 минус 01 
03 

02 минус 921 

090 
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1 2 3 4 

7 900 Деловен фонд 
8 910 Кредити за основни средства 
9 920, 923, 930 Други извори на освое-ни средства 

10 Вкупно (7 до 9) 
11 Дел од деловниот фонд што е користен за обртни цели 

(ред. бр. 10 минус ред. бр. 6) 
12 Користени обртни средства за инвестиции (ред. бр. 6 

минус ред. бр. 10) 

На 1968 година 
Раководител на сметководството, 

Претседател 
на собранието на банката, 

Контрола извршиле: 
1) 
2) 

Директор, 

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА Образец ЗСНБ-1 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1967 ГОДИНА 

Реден Г р у п а 
К " ; КОНТО 

или 
за 

Група или 
конто за Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба 
на 31 декември 

1966 година 1967 година 1966 Ј967 

1 2 3 
Л 4 5 6 

А. БИЛАНС 
А к т и в а 
I. Интерно работење 

1 ООО ООО Деловно земјиште 
2 001 001 Деловни градежни објекти 
3 003 003 Орудија за работа 
4 006, 040 .006, 040 Други основни средства 
5 Активни основни средства (1 до 4) 
6 011 011 Исправка на вредноста на деловните градеж-

ни објекти 
7 013 013 Исправка на вредноста на орудијата за работа 
8 016 016 Исправка на вредноста на другите основни 

средства 
9 Вкупно исправките на вредноста (6 до 8) 

10 Сегашна вредност на активните основни сред-
ства (5 минус 9) 

11 03 03 Инвестиции 
12 019, 02 02 Парични основни средства и побарувања по 

основните средства 
13 090 090 Пласмани и средства на деловниот фонд 
14 060, 061 060, 061, 0920, 

0921 
Средства на резервниот фонд 

15 07 07 Средства на фондот за станбени згради 
16 080, 081, 082, 080, 081, 082, Средства на фондот за заедничка потрошу-

087, 088, 089 087, 088, 089 вачка 
17 083 083 Исправка на вредноста на средствата за заед-

ничка потрошувачка 
18 084, 086, 091 084, 86, 091 Парични средства, пласмани и побарувања на 

фондот за заедничка потрошувачка 
19 Вкупни средства на фондот за заедничка по-

трошувачка (16 .+ 18) минус 12 
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1 2 3 4 

20 1012, 102 1012, 102 Жиро-сметки на банката како корисник на 
општествен имот 

21 15 15 Залихи на материјали и ситен инвентар 
22 109, 13, 21, 23, 109, 13, 21, 23, Други средства и побарувања 

24, 25, 2605, 24, 25, 2605, 
290 290 

23 Вкупно активата на интерното работење 
(10+11 + 12+13+14 + 15+19+20+21 + 22) 

II. Краткорочно работење 

24 1200, 1201, 1200, 1201, Злато, девизи и побарувања од странство 
1202, 300, 3030 1202, 300, 3030 
310, 311, 315, 310, 311, 315, 
316, 330, 350, 316, 330, 350, 
3201, 3204 3203, 3209 

25 370,371, 3031 370, 371, 3031 Девизни кредити и побарувања од работни 
организации 

26 390 390 Девизни кредити на банките 
27 501, 503, без 501 Кредити на стопанските организации за за-

5032 лихи 
28 505 505 Кредити на стопанските организации за трајни 

обртни средства 
29 5032 531 Кредити на населението 
30 510, 511 510, 511 Кредити на федерацијата 
31 560 560 Кредити на банките за краткорочно кредити-

рање 
32 561 561 Кредити на банките за кредитирање инвесч 

тиции 
33 1004, 1005, 1004, 1005, Други средства и побарувања на краткороч-

но 3, 1204, 1203,1204,1205, ното работење 
1205, 1206, 1206, 121, 107, 
121,107, 260 260 без 2605 ^ 
без 2605 

34 Вкупно краткорочно^ работење (24 до 33) 

Ш. Инвестиционо работење 

35 660, 662, 663 660, 662, 663 Кредити на банките и сомнителни и спорни 
640 побарувања 

IV. Работење за сметка на општествено-поли-
тичките заедници к општествените фондови 

36 6940 6940 Кредити на банките за кредитирање инвести-
ции 

37 27 27 Пресметка по работите за сметка на федера-
цијата 

38 280 280 Таксени и даночни вредносници 
39 Вкупно работите за сметка на општествено-

политичките заедници (36+37+38) 

V. Побарувања од Службата на општественото 
книговодство 

40 11, 20 11, 20 Средства и пресметка со Службата на општес-
твеното книговодство 

41 Вкупно активата (23+34+35+39+40) 

П а с и в а 

I. Интерно работење 

42 900 900 Деловен фонд 
43 92 ѕ 92 Други извори на основните средства 
44 960, 961 960, 961 - Резервен фонд 
46 97 97 Фонд на станбени згради 
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1 2 3 4 5 6 

46 98 98 Фонд за заедничка потрошувачка 
47 109, 13, 21, 109, 13, 21, 23, Други извори на средства и обврски 

23, 24, 25, 24, 25, 2605, 
2605, 291, 291, 882 
882 

48 Вкупно интерното работење (42 до 47) 
49 363 963 Посебен резервен фонд ^ 

П. Краткорочно работење 

50 310, 311, 316, 310, 311, 316, Обврски спрема странство 
322, 330, 331 322, 330, 331 

51 320, 321 320, 321 Девизни сметки 
52 360 360 Кредити кај странски банки 
53 Вкупно девизното работење (50+51+52) 
54 700, 701, 702, 700, 701, 702 Депозити на банките кај Народната банка на 

7306,7307 Југославија 
55 709 709 Готови лари во оптек 
56 71 71 Депозитни пари 
57 7303, 7310, 7303,73161, Други обврски по видување 

7345 7345 
58 730 ̂ ез 7303, 730 без 7303, Ограничени депозити 

731 без 7310, 7306, 7307, 731 
734 без 7344, без 7310, 734 
7345, 735, 736 без 7345, 736, 
737, 738 737, 738 

59 720, 721 720, 721 Штедни влогови 
60 107, 260 без 107, 260 без Други извори 

2605 2605 
61 Вкупно кра-жорочното работење (53 до 60) 

Ш. М о т и и за сметка п атвтествено-поли-
т ш т е заедници и галтеетвените фон-
дови 

62 794 794 Средства на општествеио-полнтичките заедни-
ци и општествените фондови за кредитирање 
л финансирање на инвестициите 
Обврски до работите за сметка на федераци-

63 27 27 Јата 
ОД 281 281 Изработени таксени и даночни вредносници 
65 Вкупно работите за сметка на општествено-

политичките заедници (62+63+64) 

IV. Обврски спрема Службата на општествен 

66 11, 20, 301 И, 29 Текушта сметки и други обврски по работе-
њето со Службата на општественото книго-
водство 

67 Вкупно пасивата (48 + 49 + 61+65 +66) 

Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД ОД КАМАТА 

1 Утврдување на врподот ед камата 

68 8100 8100 Камата по краткорочните кредити 
69 8101 3101 Камата по кредитите за инвестиции 
70 8103 8103 Камата по потрошувачките и посебните кре-

дити 
71 8104 8104 Камата по дадените странски кредити и по 

работите со странски кореспонденти 
72 8105 8105 Надоместок на каматата по кредитите одобрени 

со пониска каматна стопа 
73 8109 8109 Друга активна камата 
74 Вкупно активната камата (68 до 73) 
7Ѕ 8001 8001 Камата по примените странски кредити и по 

работите со странски кореспонденти 
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76 8002 

77 8003 
78 8005 

79 8009 без 
80097 и 
80098 

80 
81 
82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

8002 

8003 
8005 

8009 

89 8110 8110 

90 8111 8111 

91 8112 8112 

92 8113 8113 
93 8114 8114 

94 8119 8119 

95 8120 

96 8121 8121 
97 8129 8129 
98 831, 851 831, 
99 

100 

101 40, 41 без 40, 41 без 
4108 и 412 4108 и 412 

102 4108 4108 

103 412 412 
104 430 430 
105 470, 471 470, 471 

Камата по домашните и иселеничките влого-
ви и по девизните сметки на граѓани 
Камата на депонираните средства 
Рефундирана камата на банките и штедилни-
ците 
Друга пасивна камата 

Вкупно пасивната камата (75 до 79) 
Остварен приход од камата (74 минус 80) 
Остварена негативна разлика во каматата 
(80 минус 75) 

II. Распределба на остварениот приход од ка-
мата 

Издвојување за посебниот резервен фонд на 
Народната банка на Југославија 
Дел од каматата што и припаѓа на Народната 
банка на Југославија за извршување на неј-
зините задачи 
Резервирано за бонификација на к-аматата на 
банките за II полугодиште за 1967 година 
Дел од каматата што и припаѓа на Народната 
банка на Југославија за покривање на трошо-
ците на федерацијата 
Приход од камата што ќ припаѓа на федера-
цијата (81 минус (83 до 86) 
Остварена негативна разлика во, каматата 
(82 + (83 до 86) или (83 до 86) минус 87) 

В. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДОТ И ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНАТА ,БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Утврдување на приходот на работната за-
едница на банката 

Надоместоци за услуги на стопанските орга-
низации 
Надоместоци за услуги на општествено-поли- ' 
тичките заедници и општествените фондови 
Надоместоци за услуги на другите'организа-
ции 
Надоместоци за услуги на граѓани 
Надоместоци за услуги по работите со стран-
ство 
Други надоместоци за услуги по банкарските 
работи 
Надоместоци на трошоците што во фактичен 
износ се наплатуваат од комитентите 
Позитивни разлики остварени на среброто 
Други приходи 
Вонредни приходи 
Вкупни приходи на работната заедница на 
Банката (89 до 98) 

II. Распределба на приходот на работната за-
. едница на Банката 
Приход на работните заедници на деловните 
единици на Народната банка на Југославија 

III Утврдување на доходот на работната заед-
ница на Банката 

Трошоци за материјали и услуги 

Трошоци за инвестиционо одржување на ос-
новните средства 
Трошоци на паричниот и платниот промет 
Амортизација 
Трошоци за реклама, пропаганда и репрезен-
тација ^ : 
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106 473, 475 473, 475 Разни трошоци 
107 Потрошени средства (101 до 106) 
108 460 460 Камата на деловниот фонд 
109 461 461 Камата на кредитите за сопствени потреби 
НО 462 462 Премии и осигурувања 
111 463 без 463 без Членарини 

4632 4632 
Членарини 

112 4632 4632 Додатен придонес за здравствено и инвалид-
ско осигурување 

113 442 442 Трошоци за работа што паѓаат на товар на 
трошоците на работењето 

114 474 474 Трошоци за стручно образование на кадрите 
Д15 802 802 Данок на промет 
116 804 804 Други расходи 
117 830, 850 830, 850 Вонредни расходи 
118 Вкупни трошоци на работната заедница на 

119 
Банката (107 до 117) 

119 Остварен доход на работната заедница на бан-

120 
ката (100 минус 118) 

120 Загуба од трошоците на работењето на работ-

121 
ната заедница на Банката (118 минус 100) 

121 Загуба поради неподмирени лични доходи 
122 Вкупно загубата (120+121) 

IV. Распределба на доходот на работната за-
едница на Банката 

123 2391 2391 Придонес за заедничките резерви на стопан-
ските организации 

124 2392 2392 . Придонес за Скопје од средствата наменети за 
инвестиции 

125 дел 882 дел 882 За лични доходи — нето 
126 дел 882 дел 882 За придонес од личните доходи и на личните 

доходи 
127 960 960 За резервниот фонд — задолжителен дел 
128 961 961 За резервниот фонд — незадолжителен дел 
129 9001 9001 За деловниот фонд 
130 9802 9802 За фондот за заедничка потрошувачка - за 

станбена изградба 
131 9801 9801 За фондот за заедничка потрошувачка — дру-

ги издвојувања 

V. Покритие на загубата 

132 960 960 Од резервниот фонд 
133 Од средствата што ги добила Банката без об-

врска за враќање 
134 9001 9001 Од деловниот фонд 
135 Вкупно покриеното (132 до 134) 
136 Непокриена загуба (122 минус 135) 

Г. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУ-
ГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И БРОЈОТ НА 
ЗАПОСЛЕНИТЕ 

137 88190 88190 Исплатени нето лични доходи од изминатата 
година 

138 8810, 8811 8810, 8811 Аконтации на нето личните доходи од ра-
8812 8812 ботен однос 

139 8813, 8814 8813, 8814 Други нето-исплати од средствата за лични 
дел дел доходи 

140 8814 дел 8814 дел Исплатени надоместоци на личните доходи за 
првите 30 дена спреченост за работа 

5 6 ' 



Страна 1230 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 декември 1967 

4 

141 8817 

142 442 без 4429 

143 

144 2410, 2520 

145 2411, 2521 
146 2412, 2522 
147 дел 2413, 

дел 2523 

148 дел 2413 
дел 2523 

149 2414, 2524 

150 
151 

152 

8817 Други нето лични примања што се исплату-
ваат од други средства 

442 без 4429 Други лични примања што паѓаат на товар 
на трошоците на работењето 
Вкупно нето личните доходи и личните при-
мања (137 до 142) 

2410, 2520 Придонес од личниот доход од работен од-
нос 

2411, 2521 Придонеси за социјално осигурување 
2412, 2522 Придонес за заиослување 
дел 2413, Дел од средствата издвоени за станбена из-
дел 2523 градба внесен во фондот за заедничка потро-

шувачка 
дел 2413 Дел од средствата издвоени за станбена из-
дел 2523 градба за субвенционирање на станарината 
2414, 2524 Придонес за Скопје од личниот доход од ра-

ботен однос 
Вкупно (143 до 149) 
Вкупен број на запослените — состојба на 31 
декември 
Просечен број на запослените (просек врз ба-
за на состојбата на бројот на зашилените на 
крајот на секој месец) 

153 

154 

155 
156 

157 
158 
159 
160 

Д. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОС-
НОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Зголемување (прилив) 

Нови средства (вклучувајќи т и набавки ге 
од амортизацијата) 
Деловни основни средства 
б) Намалување (одлив) 
Продадени и отстапени основни средства 
Расходувани основни средства 
в) Основни средства во изградба иди изработка 
Градежни објекти во изградба 
Опрема 
Други средства Во изградба Ј',.-
Вкупни инвестициони вложувања во основни 
средства во текот на годината од сите извори 

161 
162 

163 

t. ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА 

За станбена изградба 
За други намени на заедничката потрошу-
вачка и з-а пренос во Други фондови 
Состојба на средствата за заедничка потро-
шувачка за станбена изградба од делот 4% на 
крајот на годината. 

164 

165 

166 

167 

168 

Е. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 
Податоци за инвестиционите кредити 
Извршени отплати во текуштата година по 
кредитите за основни средства 
Втасани а ненаплатени отплати по инвести-
ционите кредити за основни средства 
Отплати по инвестиционите кредити за ос-
новни средства што втасуваат во следната 
година 
Вкупно пресметаната казнена камата по де-
визните и краткорочните кредити во текот на 
1967 година 
Вкупно пресметаната казнена камата по ин-
вестиционите кредити во текот на 1967 година 
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Ж. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕНА КА-
МАТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА НА 31 XII 1967 ГОДИНА 

169 По краткорочните кредити (501, 505, 510, 511) 

На 1968 година \ 

Раководител на сметководството, Гувернер, 

Претседател 
на Советот на работната заедница 

на Банката, „ 

СР 
Осигурителна огранизација 
Шифра на дејноста 

- Општина 
Место 

Образец ЗСОС-1 
ш . 

БИЛАНС НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБА НА БРУТО 
ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НАПЛАТЕНА ВО 1967 ГОДИНА 

I. БИЛАНС 

ѕ а 
fclO 

Група конта или 
конто Н а з и в на п о з и ц и ј а т а 

Состојба на 31 декември 
1966 год. 1967 год. 

1 2 3 4 5 

А К Т И В А 

1. Средства кај банката 
1 100, 104, 106 Резерва на текушта техничка цремија 
!2 101 Математичка резерва за осигурувања нѕа животот 
Ѕ 102, 105, 107, 108 Резерви на сигурноста — неорочени средства 
4 102, 105, 107, 108 Резерви на сигурноста — орочени средства 
5 103 Средства на фондот за превентивни и репресивни мерки ххххххххх 
6 109 Средства на посебната резерва на сигурноста за штети од 

земјотрес 
7 НО, 114, 116 Средства на резервата на текушта техничка премија во 

странска валута 
8 Вкупно (1 до 7) 

2. Ангажирани средства 
9 20 Одобрени заеми од средствата на директните работнана 

осигурување 
10 22 Дадени аконтации од средствата на директните работи на 

осигурување 
11 21 до 27, без 22 Други ангажирани средства 
12 Вкупно (9 до 11) 

3. Побарувања 
13 300 до 306, Резерва на текушта техничка премија — израмнување на 

без 301 ризици 
14 301 Резерва на текушта техничка премија — за пренесените 

премии и резерви за штети кхххххххх 
15 31 Резерва на текушта техничка премија — пасивно рео-

сигурување 
16 32 Побарувања од основите на осигурување 
17 35 Резерва на текушта техничка премија — активно реоси-

гурување 
18 39 и 77 Други побарувања 
19 Вкупно (13 до 18) 
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4. Пуесметкоави сметаш т банката и деловното книговод-
ство 

90 70 Банка - збирна сметка на премиите 
21 760 Односи со деловното иниговодство 
22 Вкупно (20 и 21) 

23 Вкупно активата (8 + 12 + 19 + 22) 

П А С И В А 
1. Извори на средствата за осигурување 

24 900, 904, 906, 986 Резерва на текушта техничка премија 
25 901 Математичка резерва на осигурувањето на животот 
26 902, 905, 997, Резерва на сигурноста 

908 и 987 
27 903 Фонд за превентивни и репресивни мерки ixxxxxxxi 
28 909 Посебна резерва на сигурноста за штети од земјотрес 
29 Вкупно (24 до 28) 

2. Обврски 
30 60 Резерва на текушта техничка премија - израмнување на 

ризици 
31 61 Резерва на текушта техничка премија — пасивно реоси-

гурување 
32 62 Обврска за ликвидирани штети 
S3 69 Резерва на текушта техничка премија - активно реоси-

гурување 
34 69, 77 Други обврски 
35 Вкупно (30 до 34) 

3. Пресметковни сметки со банката и деловното книго-
водство 

36 71 Пресметана и наплатена премија 
37 760 Односи со деловното книговодство 
38 Вкупно (36 + 37) 
39 Вкупно ПАСИВАТА (29 + 35 + 38) 

II. РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НАПЛАТЕНА ВО 1966 ГОДИНА 

0 а 
IO 

1 
ВИД О С И Г У Р А В А Њ Б к се 

ѕ ^ + 
a g - s 

Режиски 
додаток 

Функционал-
на армија 

Придовез 
за арев. 
в рзпрес 

мерки 

Резерва на 
текушта те-
хничка лре. 

миа 
износ износ % 

10 П 

A. Осигурување на општествен имот: 
40 Цивилни осигурувања 
41 Осигурувања на добиток 
42 Осигурувања на посеви 
43 Осигурувања на индустријата 
44 Осигурувања на транспортот 
45 Осигурувања на кредити 
46 Разни видови осигурување, 
47 Вкупно: (40 до 46) 

B. Осигурувања на граѓани и граѓански 
48 Цивилни осигурувања 
49 Осигурувања на добиток 
50 Осигурувања на посеви 

ИМШИ 
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61 Осигурувања на транспортот 
52 Разни видови осигурување 
53 Осигурувања од незгоди 
54 Осигурувања на животот 
55 Вкупно: (48 до 54) 

В. Вкупно (А + В) 
56 Цивилни осигурувања 
57 Осигурувања на добиток 
58 Осигурувања на посеви 
59 Осигурувања на индустријата 
66 Осигурувања на транспортот 
61 Осигурувања на кредити 
62 Разни видови осигурувања 
63 Осигурувања од незгоди 
64 Осигурувања на животот 
65 Вкупно: (56 до 64—47 плус 55) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

На 1968 година 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗСОС-2 
СР 
Осигурителна организација 
Шифра на дејноста 

- Општина 
Место — 

З А К Л У Ч Е Н Л И С Т 
НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Конто 
број НАЗИВ НА КОНТОТО 

Почетна состој-
ба на I јануари 

1967. г. 

Актива 

Промет во 1967 
година со почет-

ната состојба 
Состојба на 31 
декември 1967. 

година 

Пасива Долгува Побарува Актива Пасива 

100 

101 

102 

103 

104 

106 

106 

107 

106 

109 

ПО 

114 

116 

Средства на резервата на текушта техничка 
премија 
Средства на математичката резерва за' осигу-
рувања на животот 
Средства на резервата на сигурноста 
Средства на фондот за превентивни и репре-
сивни мерки 
Средства на резервата на текушта техничка 
премија за израмнување ризици 
Средства на резервата на сигурноста за израм-
нување ризици 
Средства на ^резервата на текушта техничка 
премија за израмнување ризици 
Средства на резервата нѕа сигурноста за израм-
нување ризици 
Средства на резервата на сигурноста остварени 
до 31 декември 1960 година 
Средства на посебната резерва на сигурноста 
за штети од земјотрес 
Средства на резервата на текушта техничка 
премија во странска валута 
Средства на резервата на текушта техничка 
премија за порамнување ризици во странска 

Средства на резервата на текушта техничка 
премија за израмнување ризици во странска 
валута 

ВКУПНО КЛАСАТА 1 
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I 2 3 4 3 Ѕ Т . t е 

201 Одобрени заеми од средствата на математич-
ката резерва за осигурување на животот 

202 Одобрени заеми од средствата н-а резервата на 
сигурноста 

203 Одобрени заеми од средствата на фондот за 
превентивни и репресивни мерки 

203 Одобрени заеми од средствата на резервата на 
сигурноста за израмнување ризици — заедни-
ци на осигурувањето 

207 Одобрени заеми од средствата на резервата на 
сигурноста за израмнување ризици — Југосло-
венска заедница на осигурувањето 

208 Одобрени заеми од средствата на резервата на 
сигурноста остварени до 31 декември 1960 го-
дина 

21 Дадени кауции и депозити од средствата на 
директните работи на осигурување v. 

22 Дадени аконтации од средствата на директни-
те работи на осигурување 

23 Побарувања по основ на интерно финансира-
ње директни работи на осигурување 

257 Одобрени заеми од средствата на индиректни-
те работи на осигурување — активно реосигу-
рување 

266 Дадени кауции и депозити од средствата на 
индиректните работи на осигурување — ак-
тивно реосигурување 

276 Полози кај цесионери — активно реосигуру-
вање 

ВКУПНО КЛАСАТА 2 

300 Побарувања на резервата на текушта технич^ 
ка премија — заводи 

301 Побарувања на резервата на текушта тех-
ничка премија за преносните премии и резер-
ви за штети 

304 Побарувања на резервата на текушта технич-
ка премија за израмнување ризици - заед-
ници на осигурувањето 

396 Побарувања на резервата на текушта технич-
ка премија за израмнување ризици — Југо-
словенска заедница на осигурувањето 

310 Побарувања на резервата на текушта технич-
ка премија 

316 Побарувања на текушта^ техничка премија 
за израмнување ризици — пасивно реосигуру-
вање " 

320 Побарувања од основите на осигурување - i 
осигуреници 

321 Побарувања од основите на осигурување -л 
застапници и повереници 

328 Побарувања од основите на осигурување - ^ 
сомнителни и спорни побарувања 

329 Побарувања од основите на осигурување - ' 
исправки на сомнителни и спорни побарувања 

356 Побарувања на резервата на текушта тех-
ничка премија — активно реосигурување 

39U Други побарувања 

ВКУПНО КЛАСАТА 3 
400 Наплатена премија за осигурување 
410 Исплатени обврски по основ на осигурување 
411 Исплатени обврски за противпожарен придо-

нес 
416 Математичка резерва за осигурувања на жи-

вотот од предадени осигурување на животот 
417 Преноси во наредната година 
418 Други расходи на заводите од осигурувања 
419 Пресметани приходи на заводите од осигуру-

вања 
430 Премии за израмнување ризици на заводите ' 

кај заедницата на осигурувањето 
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428 Други расходи на заводите спрема заедниците 

на осигурувањето по основ на израмнување 
ризици 

429 Пресметани приходи на заводите од заедни-
ците на осигурувањето по основ на израмну-
вање ризици 

430 Премии за реосигурување на заводите ка ј л 
Југословенската заедница на осигурувањето 

436 Учество на Југословенската заедница на осигу-
рувањето во математичката резерва за осигу- ч 
рување на животот, за од заводите преземените 
осигурувања на животот 

437 Учество на Југословенската заедница на оси-
гурувани^ во преносите од изминатата година 

438 Други расходи на заводите спрема Југосло-
венската заедница на осигурувањето по ос-

, нов на реосигурување 
439 Пресметани приходи на заводите од Југосло-

- венската заедница на осигурувањето по основ 
на реосигурување 

440 Расходи на зедницата на осигурувањето спре-
ма заводите по основ на израмнување ризици 

443 Расходи на заедницата на осигурувањето 
спремо Југословенската заедница на осигуру-
вањето по основ' на израмнување ризици 

450 Покритие на кусокот на техничка премија на 
заедницата на осигурувањето 

458 Други расходи на Југословенската заедница 
на осигурувањето спрема заедниците на оси-
гурувањето по основ" на израмнување ризици 

459 Пресметани приходи на Југословенската заед-
ница на осигурувањето од заедниците на оси-
гурувањето по основ на израмнување ризици 

460 Расходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето спрема заводите по основ на рео-
сигурувања во странство ^ 

461 Расходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето спрема цешонерите по основ на 
реосигурувања во странство 

480 Расходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето опрема цедентите — активно рео-
сигурување 

481' Расходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето спрема ретроцесионерите - ^ 

ВКУПНО К Л А С А Т А ^ """ -
500 Наплатена премија 
510 Техничка премија 
511 Придонес за фондот за превентивни и репре^ 

сивни мерки 
Релсиски додаток 
Наплатени регреси по основ на исплатени об-
врски по основ на осигурување (штети) 
Наплатена камата од пласманот на матема-
тичката резерва за осигурувања на животот 
Математичката резерва за преземените осигу-
рувања на животот од други заводи , 
Преноси од изминатата година 
Други приходи на заводите од осигурувања 
Пресметани расходи на заводите спрема осигу-
рениците 
Покритие на кусокот на текушта техничка 
премија на заводите 
Други приходи на заводите од заедниците на 
осигурувањето по основ на израмнување ри-
зици 
Пресметани расходи ра заводите спрема заед-
ниците на осигурувањето по основ на израм-
нување ризици 
Учество на Југословенската заедница на оси-
гурувањето во исплатените обврски на заво-
дите по основ на реосигурувања во странство 
Учество на Југословенската заедница на оси-
гурувањето во платените обврски на заводите 
по основ на даноци, придонеси и сл. 

512 
- 514 

515 

516 

517 
518 
519 

520 

528 

т 

530 

631 
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536 Учество на Југословенската заедница на оси-
гурувањето во математичката резерва за 
осигурувања на животот за од заводите пре-
дадените осигурувања 

537 Учество на Југословенската заедница на оси-
гурувањето во гиреносите на заводите во на-
редела година 

538 Други приходи на заводите од Југословенска-
та заедница на осигурувањето по основ на рео-
сигурувања 

539 Пресметани расходи на заводите спрема Југо-
словенската заедница на осигурувањето по 
основ на реосигурувања 

540 Приходи на заедницата на осигурувањето од 
заводите по основ не израмнување ризици 

543 Приходи на заедницата на осигурувањето од 
Југословенската заедница на осигурувањето 
по основ на израмнување ризици 

550 Од заедниците на осигурувањето наплатена 
премија за израмнување ризици (Југословен-
ска заедница на осигурувањето) 

558 Од заедниците на осигурувањето наплатени 
Други приходи по основ на израмнување ри-
зици 

559 Пресметани расходи на Југословенската заед-
ница на осигурувањето спрема заедниците на 
осигурувањето по основ на израмнување ри-
зици ^ 

560 Приходи не Југословенската заедница на оси-
гурувањето од заводите по основ на реосигу-
рувања во странство 

561 Приходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето од цесионерите по основ на рео-
сигурувања во странство 

580 Приходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето од цедентиге — активно реоси-
гурување 

581 Приходи на Југословенската заедница на оси-
гурувањето од ретроцеоионерите 

ВКУПНО КЛАСАТА 5 
600 Обврски на резервата на текушта техничка 

премија1— заводи 
602 Аконтации за израмнување ризици — заводи 
604 Обврски на резервата на текушта техничка 

премија за израмнување ризици — заедници 
на осигурувањето 

605 Аконтации за израмнување ризици — заедни-
ци на осигурувањето 

606 Обврски на резервата на текушта техничка 
премија за израмнување ризици — Југосло-
венска заедница на осигурувањето 

607 Аконтации за израмнување ризици — Југо-
словенска заедница на осигурувањето 

610 Обврски на резервата на текушта техничка 
премија за пасивно реосигурување — заводи 

616 Обврски на резервата на текушта техничка 
премија за израмнување ризици за пасивно 
реосигурување — Југословенска заедница на 
осигурувањето 

620 Обврски за ликвидирани штети — осигурени-
ци 

621 Обврски за ликвидирани штети — застапници 
на осигурувањето 

656 Обврски на резервата на текушта техничка 
премија за активно реосигурување — Југо-
словенска заедница на осигурувањето 

690 Обврски за противпожарен придонес 
691 Пресметани и исплатени други обврски 

вкупна КЛАСАТА 6 
700 Банка — збирна сметка на наплатените пре-

,мии N 
705 Башев — збирна сметка на наплатените пре-

мии — индиректни , работи 
710 Збирна сметка на премиите — директни работи 
715 Збирна сметка на премиите — индиректни 

работи ^ 
721 Обврски од односите оо бившиот Државен оси-

ггоителен завод 
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730 Ликвидираат и исплатени штети 
760 Односи со деловното книговодство 
770 Други побарувања и обврски по основот на 

премии и штети 
790 Пресметан и платен противпожарен придонес 

3 4 5 6 7 8 

ВКУПНО КЛАСАТА 7 
900 Резерва на текушта техничка премија 
901 Математичка резерва за осигурување на жи-

вотот 
902 Резерва на сигурноста — заводи 
903 Фонд за превентивни и репресивни мерки 
904 Резерва на текушта техничка премија за из-

рамнување ризици — заедници на осигурува-
њето 

905 Резерва на сигурноста — заедници на осигу-
рувањето 

906 Резерва на текушта техничка премија за из-
рамнување ризици — Југословенска заедница 
на осигурувањето 

907 Резерва на сигурноста за израмнување ризи-
ци — Југословенска заедница на осигурува-
њето 

908 Резерва на сигурноста на средствата остваре-
ни до 31 декември 1960 година — Југословен-
ска заедница на осигурувањето 

900 Посебни резерви на сигурноста за штети од 
земјотрес 

986 Резерва на текуштата техничка премија — ак-
тивно реосигурување — Југословенска заед-
ница на осигурувањето 

987 Резерва на сигурноста — активно реосигуру-
вање — Југословенска заедница на осигуру-
вањето 

ВКУПНО КЛАСАТА 9 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

КЛАСА 1 - СРЕДСТВА КАЈ БАНКАТА 
КЛАСА 2 - АНГАЖИРАНИ СРЕДСТВА 
КЛАСА 3 - ПОБАРУВАЊА 
КЛАСА 4 - СМЕТКИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

РАСХОДИТЕ 
КЛАСА 5 - СМЕТКИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ПРИХОДИТЕ 
КЛАСА 6 - ОБВРСКИ 
КЛАСА 7 - ПРЕСМЕТАНИ СМЕТКИ СО 

БАНКАТА И ДЕЛОВНОТО КНИ-
ГОВОДСТВО 

КЛАСА 9 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА . . . . . . . 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

ВКУПНО - КЛАСАТА 1 ДО 9 
На 1968 година 
Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

Образец ЗСОСгЗ 
СР Општина ^ 
Шифра на дејноста Осигурителна организација -
Место 1 Вид осигурувале " 4—1 - - -

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ЗА 1967 ГОДИНА 
Ѕ "л' Пресметка на 
п а Конто О в е с " " 1 
g f f 31 XII 1966 31 XII 1967 
1 2 г ; ; ; ^ , р """ 5 

I. ПРЕСМЕТКА НА ПРЕМИИТЕ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ РИЗИЦИ 
1 500 Наплатена премија 
2 512 Режиѕски додаток 
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3 Функционална премија (1 минус 2) 
4 511 Придонес за фондот за превентивни и репресивни мерки 
5 5100 Резерва на текушта техничка премија (3 минус 4) 
6 411 Противпожарен придонес 
7 4280 Дел од премијата за посебни резерви на сигурноста за 

штети од земјотрес 
8 430 Премија за реосигурување во странство 
9 531 Учество на реосигурувачите во режимскиот додаток и во 

придонесот за превентивни и репресивни мерки 
10 Основица за пресметување на премиите за израмнување 

ризици (5 + 9 минус /6 + 7 4-8/) 
11 Стопа за израмнување ризици 
12 420 Премија за израмнување ризици (10 X стопата за израм-

нување ризици . . . .) 

II. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ПО РАБОТИТЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

е А. Приходи 

13 900 минус 301 Салдо на резервата на текушта техничка премија од прет-
ходната година 

14 5172 Математичка резерва на почетокот на годината 
15 5100 Резерва на текушта техничка премија од наплатена пре-

мија 
16 5101 Камата на средствата на резервата на текушта техничка 

премија 
17 514 Наплатени регреси по основ на исплатени обврски 
IB 515 Остварена камата на средствата на математичката ре-

зерва 
1966 1967 

18а - о д пласманот на средствата -
186 — од Ревалоризација 
19 516 Математичка резерва за преземените осигурувања на жи-

вотот од други заводи 

20 518 Други приходи од осигуреници ѕ „, 
21 530—536 Приходи по основ на реосигурување во странство 

538 и 560 
22 537 Учество на странски реосигурувачи во преносните пре-

мии и резерви за штети на крајот на годината 
23 528, 5408 и 5438 Други приходи по основ на израмнување ризици 
24 5400 и 5500 Премија за израмнување ризици 
25 5401 и 5501 Камати на средствата на резервата на текушта техничка 

премија за израмнување ризици 
26 Вкупни приходи (13 до 25) 

Б. Расходи 
27 420 и 4430 Премии за израмнување ризици 
28 410 Исплатени обврски (штети) по основ на осигурување 
29 411 Исплатени обврски за противпожарен придонес 
30 440 и 450 Обврски на заедницата по основ на израмнување ризици 
31 416 Математичка резерва за предадените осигурувања на 

животот на други заводи 
32 4172 Математичка резерва на крајот на годината 
33 418 Други издатоци на осигурениците 
34 430—438, 460 Издатоци по основ на реосигурување во странство 
35 4280 Дел од премијата за посебни резерви на сигурноста за 

штети од земјотрес 
36 4281, 4438 и 458 Други издатоци по основ на израмнување ризици 

4170 Преносна премија на крајот на годината 
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38 4171 Резервирани штети на крајот на годината 
39 Вкупни расходи (27 до 38) 
40 В и ш о к (26 минус 39) 
41 К у с о к (39 минус 26) 

III. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ РЕЗУЛТАТ 

А. Распоред на вишокот 
42 Издвојување зе вкупен приход 
43 Издвојување во резервата на сигурноста односно во ма-

тематичката резерва за осигурувања на животот 
44 Вкупно (ред. бр. 40) 

Б. Покритие на кусокот 
45 Вкупен износ на кусокот (ред. бр. 41) 
46 902, 905, 907, 908 Покритие од резервата на сигурноста 
47 Непокриен кусок (45 минус 46) 
48 Нераспоредена резерва на текушта техничка премија (кол. 

10 ред. бр. 16 не образецот ЗСОС-4) 
49 Неваилаггеиа резерва на текушта техничка премија (кох. 

10, ред. бр. 16 на образецот ЗСОС-5) 
30 520 и 5430 Разлика на кусок која се покрива по основ на израмну-

вање ризици (47 минус 48 + 49) 

На - 1968 година 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 

" Образец ЗСОС-4 
СР 1 1 1 Општино .. 
Осигурителна организација Место ' 
Шифра на дејноста 

ПРЕСМЕТКА НА НЕРАСПОРЕДЕНАТА ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, СО СОСТОЈБА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Вид осигуравање 

а 8 о 

о 4 0 
О 4 

ц 
S3 
m 

! а 

I 

к 

10 1 
и 8 

I f ! 
f c il 

Св Л / -

1 ^ III 
s i е 
д н 

1 

1 

1 
б 
I 
i l 

g a s 
h i 
и - , 

'Ѕ 2 0 

i f I I 

ѕ 
т ^ 

И ѕ 

И Т 

т 
Ѕ Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цивилни осигурувања 
2 Осигурување на животни 
3 Осигурување на лекување животни 
4 Осигурување на посеви 
5 Осигурување на индустријата 
6 Осигурување на домашно карго 
7 Осигурување на меѓународно карго 
в Осигурување на речта) касно 
9 Осигурување на поморско хаско 

10 Осигурување на авионско наско 
11 Осигурување на кредити 
Д2 Разни видови осигурување 



Страна 1240 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 декември 1967. ^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Комбинирано осигурување на моторни возила -
на заводите односно заедниците 

14 Осигурување незгоди 
15 Осигурување на животот 
16 Вкупно (1 - 15) 

17 Износ на погрешните дознаки 
18 Наплатена премија за осигурување со почеток: 

на траењето во 1968 година 
19 Вкупно (17 + 18) 
20 Се вкупно (16 + 19) 

На - 1968 година 

Раководител на сметководството, . Директор, 

Претседател 
на управниот одбор, 

XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX XX XX XX XX XX 

Образец ЗСОС-5 
СР 
Осигурителна организација 
Шифра на дејноста 

ПРЕСМЕТКА НА НЕНАПЛАТЕНАТА ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, СО СОСТОЈБА НА 
31 ДЕКЕМВРИ 1967 ГОДИНА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цивилни осигурувања 
2 Осигурување на животни 
3 Осигурување на лекување жи-

вотни 
4 Осигурување на посеви 
5 Осигурување на индустријата 
6 Осигурување на домашно карго 
7 Осигурување на меѓународно 

карго 
8 Осигурување на речно наско 
9 Осигурување на поморско 

каско 
10 Осигурување на авионско каоко 
11 Кредитни осигурувања 
12 Разни видови осигурување 
13 Комбинирано осигурување на 

моторни возила на заводите , 
односно заедниците 

14 Осигурување незгоди 
15 Осигурување на животот 
16 Вкупно (1 до 15) 
17 Салдо на контото 32 хххххх хххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх xxxxxxxi 

На 1968 година 

Општина 
Место 

Раководител на сметководството, Претседател на управниот одбор, Директор, 
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Образец ЗССО-1 

Општина 
Комунална заедница на социјалното осигурување 
Шифра на дејноста  

Место 

ФОНД НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

а I ID н ^ д о 
fct О 
си UQ И 

Извршено во 
НАЗИВ НА КОНТОТО 

1966 1967 

о' 
ЈЅ? 

о н о 
5 

I - g S 
О Св Си М5 Д 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Остварено во 

1966 1967 

1 8 

51 
1 510 
2 5100 

3 5101 

4 5103 

5 5105 

6 5106 

7 5107 

8 5108 

9 511 

10 512 
11 5120 

12 5121 

13 514 

14 5140 

15 5141 

16 515 

17 5150 

18 5151 

19 5152 

20 5153 
21 5154 

Расходи 
Здравствена заштита „ 
Лекарски прегледи и други 
видови медицинска помош 
(трошоци за амбулантно ле-
кување) 
Лекување во стационарни 
здавствени установи 
Трошоци за лекови издадени 
во аптеки или здравствени 
установи 
Преглед, нега и лекување 
болести на забите и устата 
Заботехничка помош и про-
тетички средства 
Протези, ортопедски и други 
помагала, помошни и сани-
тарни справи 
Надоместок на патни тро-
шоци 
Трошоци во врска со мерки-
те за унапредување на здрав-
ствена состојба на осигуре-
ните лица односно за спре-
чување на заболувања (член 
31 точка 2 од ЗЗЗО) ^ 
Надоместок на личниот доход„ 
Надоместок на личниот до-
ход во случај на спреченост 
за работа поради болест и 
повреди 
Надоместок на личниот до-
ход во случај на бременост, 
породување и работа со 
скратено работно време 
Помош за случај на раѓање 
дете и надоместоци за слу-
чај на смрт -
Помош за опрема на ново-
родено дете 
Надоместок на погребни тро-
шоци и помош во случај на 
смрт 
Трошоци во вр-ска со реха-
билитација и запослување „ 
Материјално обезбедување 
Привремен надоместок до 
стапување на соодветна ра-
бота 
Надоместок' поради заложу-
вање со скратено работно 
време 
Надоместок поради помал 
личен доход на друга работа 
Трошоци за професионална 
рехабилитација на инвалиди 
во посебни установи 

За пренос: 

50 
1 500 
2 5000 
3 '5001 

4 5002 

5 5003 

6 5005 

7 501 

8 5010 

9 5011 

10 5012 

И 5013 

12 5014 

13 5015 

14 5016 

15 5019 

16 502 

17 5020 

18 5021 

19 
20 503 

21 5030 
22 

23 880 

10 
Приходи 
Придонеси 
Основен придонес 
Додатен придонес (член 79 
став 1 точка 1 од ОЗОФ) 
Додатен придонес (член 79 
став 1 точка 2 од ОЗОФ) 
Додатен придонес (член 79 
став 1 точка 3 од ОЗОФ) 
Придонес за здравствена за-
штита на пензионерите 
Други приходи ^ 
Приходи од делот на придо-
несот за . инвалидско-пен-
зиско осигурување 
Паушални ^доместоци за 
носителите на Споменица и 
други одликувања 
Приходи од организациите 
за трошоците на здравстве-
ната заштита (член 101 од 
ОЗОФ) 
Пренесен вишок на прихо-
дите од изминатата година 
Приходи по основ на на-
доместок на штета 
Вратени вложени средства 
на фондот и отплати на кре-
дити 
Камата на вложените сред-
ства на фондот и неговите 
резерви 
Други приходи 
Надоместоци по основ на ре-
осигурување 
Надоместоци по основ на за-
должително реосигурување 
Надоместоци по основ на до-
броволно реосигурување 
Вкупни приходи 
Задолжителни издвојувања 
од приходите 
Издвојување за резерва 
Вкупни приходи по издво-
јувањето за резерва ^ 
Вишок на расходите 

За пренос: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пренесено: 
22 5155 Дотации за основачите на 

. стручни курсеви 
23 5156 Трошоци за професионална 

рехабилитација на деца -
инвалиди 

24 5157 Учество во трошоците за 
задолжително школување на 
деца — инвалиди 

25 5158 Надоместок на патните и 
превозните трошоци 

.26 5159 Средства за станбена изград-
ба од личните примања во 
врска со рехабилитација и 
запомнување 

27 516 Инвестиции за обезбедување 
услови за вршење профе-
сионална рехабилитација и 
заложување на инвалиди 
на трудот 

28 5160 Основачки вложувања во 
сопствени установи и заш-
титни работилници 

29 5161 Учество во основање заед-
нички установи и заштитни 
работилници 

30 5162 Адаптација на простории и 
уреди во стопански органи-
зации 

31 517 Премии за реосигурување ^ 
32 5170 Премии за задолжително 

здравствено реосигурување 
33 5171 Премии за доброволно здрав-

ствено реосигурување 
34 518 Надоместоци за спроведува-

ње на здравствено осигу-
рување и за научноистражу-
вачка работа во областа на 
социјалното осигурување -

35 5180 Надоместоци на заводите за 
вршење работи на спроведу-
вање на здравственото оси-
гурување 

36 5181 Надоместоци за научноис-
тражувачки испитувања во 
областа на социјалното оси-
гурување 

37 519 Други расходи „ 
38 5190 Трошоци на органите на са-

моуправувањето 
39 5191 Камати и провизии на кре-

дитите 
40 5193 Отплата на вишокот на рас-

ходите 
41 5199 Други расходи 
42 Вкупни расходи: 
43 870 Вишок на приходите 
44 Вкупно: 

Пренесено; 

24 Вкупно: 

На 1968 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор,. 
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Образец ЗССО-2 

СР. Општина 
Комунална заедница на социјалното осигурување - Место 
Шифра на дејноста -

ФОНД НА ПРОШИРЕНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 
и g н Извршено во 
S 3 о н НАЗИВ НА КОНТОТО - у -2 а Rg 1966 1967 Си io U1 и 

1с? I I НАЗИВ НА КОНТОТО 2 Е М 2 Ј ! ? 
ѕќ дЅ 1 9 6 6 1 9 6 7 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 56 Расходи на фондот (анална 
итн. тички, според видовите на 

расходите) 

1 55 Приходи на фондот (а-нали-
итн. тички, според изворите на 

приходите) 

Вкупни приходи 

Надоместок на заводот за 
вршење на работите на 
здравственото осигурување. 
Вкупни расходи 

871 Вишок на приходите 
Вкупно: 

Издвојување за резерва 

Вкупни приходи ПО ИЗДВО-
ivBavfiPTO 

881 Вишок на расходите 
Вкупно: 

На 1966 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 

Образец 3CCO-I 

СР Општина 
Републичка заедница на социјалното осигурување 
Шифра на дејноста ѕ -

Место 

ФОНД НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 
к о -к Ч о о а Ах io 

во 
а о to и 

9 
10 
11 
12 

НАЗИВ НА КОНТОТО Извршено во 
1966 1967 

На 

571 Расходи 
Пренесен вишок на расходи-
те од изминатата година 
Надоместоци за разликата 
и височина на придонесот 
Надоместоци за поголем број 
осигуреници — жени 
Надоместоци за поголем број 
членови на семејството 
Надоместоци за поголем број 
изостаноци од работа поради 
заболувања од туберкулоза 
Надоместоци за поголем број 
изостаноци од работа поради 
групна несреќа при работата 
Надоместоци за поголем број 
денови на лекување во ста-
ционар 
Надоместок на заводот за вр-
шење работи на здравстве-
ното реосигурување 
Други надоместоци ^ 
Вкупни расходи 

878 Вишок на приходите 
Вкупно: 

1968 година 

И 
п Е о о, „ 
0-) to U3 Ѕ 

^ о 
SB НАЗИВ НА КОНТОТО 

Остварено во 
1966 1967 

8 9 10 

570 Приходи 
Пренесен вишок на приходи-
те од изминатата година 
Приходи од премии 

Вкупни приходи 
Виток на расходите 

7 Вкупно: 

Раководител на с м е т к о в о д с т в о т о , Претседател на управниот одбор, Директор,. 



(Страна 1192 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 20 декември 1967, 

Образец ЗССО-4 

СР Општина 

Комунална заедница на социјалното осигурување на земјоделците Место -

Шифра на дејноста 
ФОНД НА ОСНОВНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 

1967 ГОДИНА 

Ш mZ 
1 1 е а, А о рц IQ Л К 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Извршено во 

1966 1967 

1 

1 

2 
3 

4 
5 
f 

7 

а 
ft 

и 
11 

i t 

13 
и 

Расходи 
Амбулантно лекување 
Забна нега 
Болничко лекување 
Аптекарска трошоци 
Ортопедски и други справа 
Патни трошоци 
Лекување во стационарни 
здравствени установи 
Трошоци за превентивна 
здравствена заштита 
Надоместок на заводите за 
вршење работи на спроведу-
вање на здравственото осигу-
рување 
Камата 
Премии за здравствено рео-
сигурување 
Други трошоци 
Вкупни расходи 
Вишок на приходите 

15 Вкупно: 

Д и Н (U --i . о 
^ Ѕ о л JU О, п-о Ал to U3 и 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Остварено во 
1966 1967 

8 Id 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

Приходи 
Пренесен вишок на приходи-
те од изминатата година 
Вкупен придонес на земјо-

делците: 
— по основ на катастарски 

приход 
— по член на домаќинство 
Средства од буџетот на; 
— општините 
— републиките 
Приходи од фондот за рео-
сигурување 
Други приходи 
Вкупни приходи 
Задолжителни издвојувана 
од приходите: 
— за резерва 
— за премии за здравствено 

реосигурување 
— за надоместок на заводите 

за вршење работи за спро-
ведување на здравствено-
то осигурување 

Приходи по издвојувањето 
Вишок на расходите 

Вкупно: 

На 1968 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 
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Образец ЗССО-5 
Г!Р Оттттгпт/пнп . 
Комтаалнл галл/нмтта на со-ци̂ а л нлтл ocnrvpvBai^e на чРллјгктрттт̂ пА Место ' 
Шифра на дејноста 1 1 
ФОНД НА ПРОШИРЕНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 

1967 ГОДИНА 

I f 1 1 НАЗИВ НА КОНТОТО Извршеново 
Ме4 Д g 1966 1967 

и g g  
1 1 о ја НАЗИВ! НА НА КОНТОТО С с т в аР е н о во 
fr^ аЃ2 1966 1967 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходи ^ 
1 Амбулантно лекување 
2 Забна нега 
3 Болничко лекување 
4 Аптекарски трошоци 
5 Ортопедски и други справи 
6 Патни трошоци 
7 Надоместок на заводите за 

вршење работи за -спроведу-
I вање на здравственото оси-

гурување 
8 Премии за здравствено ре-

осигурување 
9 Други трошоци 

10 Вкупни расходи 
II Вишок на приходите 

12 Вкупно: 

Приходи 
1 Пренесен вишок на приходи-

те од изминатата година 
2 Вкупен придонес на земјо-

делците: 
3 — по основ на катастарски 

приход 
4 — по член на домаќинство 
5 Средства ол букетот на: 
6 — општините 
7 — републиките 
8 Приходи од фондот на рео-

сигуоувањето 
9 Други приходи 

10 Вкупни приходи 
11 Обврски за издвојување од 

приходите: 
12 — за резерва - . 
13 - за премии за здравствено 

реосигурување ,Ј .. " 
14 - за надоместок на заводи-

те за вршење работи на 
спроведување на здрав-
ственото осигурување --

15 Приходи пп напипувањето 
16 Витттгмс на ралхп^итА 
17 Вкупно: 

На 1968 година 
Раководител на книговодството, Претседател на собранието, . Директор, 

Образец ЗССО-6 

Републичка заедница на социјалното осигурување на земјоделците % Место 
Шифра на дејноста - / 

,ФОНД НА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1967 
ГОДИНА 

S ' g 11 НАЗИВ НА КОНТОТО Извршеново 
tf 8 1966 1967 

ши 
l o 4 'Л НАЗИВ НА КОНТОТО Оствареново 
(2io Si 1966 1967 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходи на фондот 
(аналитички, според видови-
те на надоместокот) 

Приходи на фондот 
(аналитички, според извори-
те на приходите) 

Надоместок на заводот за 
вршење работи на спроведу-
вање на здравственото рео-
сигурување " — 
Вкупни расходи 
Вишок на приходите „ 

г 

Вкупно: 

Задолжителни издвојување 
од приходите: 
Издвојување за надоместок 
на заводот за вршење рабо-
ти на спроведување на здрав-
ственото реосигурување . 
Приходи по издвојувањето 
Вишок на расходите 

Вкупно: 

На ? 1968 година 
Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 
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Ср 

, Републичка заедница на социјалното осигурување -

Шифра на дејноста ц 

Општина 
Образец ЗССО-7 

Место 

ФОНД НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

3 о 

о. 2 л. ^ 

i 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Извршено во 

1966 1967 

81 Расходи 
1 619 Инвалидски пензии, инва-

лиднини, додатоци и други 
давања -

2 6100 Инвалидот пензии (со дода-
. ТОКОТ на инвалиднина) 

3 6101 Привремени инвалидски 
пензии 

4 6102 Инвалиднини 
5 6103 Додаток за помош и нега Hi идеални на трудот 
6 6104 Додаток за помош и нега ДО 

слепи работници 
7 6105 Заштитен д одаток 
8 611 Старосни и семејни пензии . 
9 6110 Старосни пензии 

10 6111 Семејни пензии 
11 8112 Заштитен додаток на ста-

^ росните пензионери 
12 8U3 Заштитен додаток на семеН 

ните пензионери 
13 812 Други обврски од иѕнвал1вд-

ско-лензиското осигурување . 
14 813 Инвестиции за обезбедување 

услови за вршење професи-
онална рехабилитација и за-
ложување на инвалиди на 
трудот 

15 6130 Основачки вложувања во 
сопствени заштитни работил-
ници и установи 

16 6Ш Основачки вложувања во 
заеднички заштитни рабо-
тилници и установи 

17 6132 Адаптација на простории и 
уреди во стопански ограни-
зации 

18 614 Придонеси на пензиите 
19 8141 Средства за станбена из-

градба 
20 6142 Помош за закрепнување на 

пензионери 
21 6143 Придонес за задравствена за-

штита на пензионерите 
22 6144 Придонес за додаток на деца 
23 617 Премии за реосигурување 
24 6170 Премии за задолжително 

осигурување 
25 6171 Премии за доброволно рео-

сигурување 
28 618 Надоместок и придонеси за 

спроведување на инвалид-
ското и пензиското осигуру-
вање и за научноистражу-
вачка работа во областа на 
социјалното осигурување 

За пренос: 

Ч о О Ѕ п а 2 о ^ го л 8 
НАЗИВ НА КОНТОТО 

Остварено во 

1966 Ш1 

8 

60 
1 600 
2 6000 

3 6001 

4 6̂002 

5 6003 

8 6005 

7 6006 

8 6007 

9 8008 

18 8009 
11 
12 001 

13 8010 

14 6011 

15 6014 

Приходи 
Придонеси и други приходи -
Основен придонес 
Додатен придонес (член 112 
точка I од ОЗОФ) 
Додатни придонеси (член 112 
точка 2 од ОЗОФ) 
Додатен придонес (член 112 
точка 3 од ОЗОФ) 
Приходи од учество на фе-
дерацијата во финансирање-
то на инвалидското и пен-
зи-ското осигурување 
Приходи од учеството на ре-
публиката во финансирањето 
на инвалидското и пензиско-
то осигурување 
Приходи по основ на реоси-
гурување 
Пренесени средства од воло-
ризациоеага резерва 
Други приходи 

Вкупни приходи 
изд војувања 

16 
17 882 

Задолжителни 
од приходите 
Издвојувана за сигурносна 
резерва 
Издвојувања за валоризаци-
она резерва ;—-
Дел од придонесот што им се 
признава на комуналните за-
едници како надоместок за 
трошоците на професионал-
на рехабилитација и зало-
жување на РШвалиди на тру-
дот 
Приходи по издвојувањето . 
Вишок на расходите 

10 

За пренос.4 

\ 
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Пренесено: 
27 6180 Надоместок на заводите за 

вршење работи на спроведу-
вање на инвалидското и пен-
зиското осигурување 

28 6181 Надоместоци за научни ис-
тражувања и испитувања во 
областа на социјалното оси-
гурување 

29 6182 Придонес за Југословенска-
та заедница на социјалното 
осигурување 

30 619 Други расходи 
31 6190 Трошоци на органите на са-

моуправувањето 
32 6191 Камата и провизија по кре-

дитите 
33 6193 Отплата на вишокот на рас-

ходите 
34 6199 Други расходи 
35 Вкупни расходи 
36 872 Вишок на приходите 
3 7 Вкупно: 

9 10 

Пренесено: 

19 Вкупно: 

На 1968 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 

'Образец 3COO-I 
Југословенска заедница на социјалното осигурување, Белград, Шифра на дејноста -

ФОНД НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА Ј967 ГОДИНА 

п 

о а PHIO 
1 

Св о а н w о 
О М' р. о (4 к 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Извршено во 

1966 1967 

64 Расходи 
641 Расходи на фондот на задол-

жителното инвалидско и пен-
зиско реосигурување 
Надоместоци на две третини 
од износот на инвалидските 
и семејните пензии 

Надоместоци на една поло-
вина од износот на личните 
и семејните пензии 
Надоместоци на една т р о -
шење работи за спроведува-
ње на инвалидското и пен-
зиското реосигурување 
Вкупни расходи 

878 Вишок на приходите 
Вкупно: 

и Ѕ Ч О, н 
AG LQ Ѕ2 

4 
5 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Остварено в4 

1966 1961 

10 

64 
640 

888 

Приходи 
Приходи на фондот на за-
должителното инвалидско и 
пензиско реосигурување 
Пренесен вишок на прихо-
дите од изминатата година 
Премии за реосигурување 
ризици 
Вкупни приходи 
Вишок на расходите 

Укупно:, 

На 1968 година 

Раководител на сметководството , Претседател на управниот одбор, Директор,. 
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Образец ЗССО-9 

СР Општина 

Републичка заедница на социјалното осигурување 

Шифра на дејноста 

Место 

ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1967 ГОДИНА 

д а О и g о б О р Си 
Ни io а о L0 И 

\ 2 

67 

1 670 

2 6701 

3 6702 

4 6703 

5 6704 

6 6705 

7 677 

в 678 

9 679 

10 6790 

11 6791 

12 6793 

13 6794 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Извршено во 
1966 1967 

14 6799 

15 
16 676 
17 

Расходи на фондот за дода-
ток на деца 

Додаток на деца 

Додаток на деца на активни 
осигуреници 

Додаток на деца на пензио-
нери 
Додаток на деца на кадровци 

Додаток на деца на лица 
привремено вон работен од-
нос 
Додаток на деца на други 
корисници 

Надоместок на заводите за 
вршење работи во врска со 
додаток на деца 

Придонес за Југословенската 
заедница на осигурувањето 

Други расходи 

Трошоци на органите на са-
моуправувањето 

Камати и провизии по кре-
дитите 

ft. 
Отплата на вишокот на рас-
ходите 

Издвојување за заедничкиот 
фонд на резерва за додаток 
на деца 

Други расходи 

Вкупни расходи 

Вишох на приходите 

ѕ О 5 5 V CL а о CL, to ^ X 
НАЗИВ НА КОНТОТО 

Остварено во 
1966 1967 

6 8 10 

66 

1 660 

2 6600 

Ѕ 6601 

4 6607 

5 6609 

6 886 

Приходи 

Придонеси и други приходи 

Придонеси за активните оси-
гуреници 

Придонеси за пензионерите 

Приходи по основ на надо-
месток на штета 

Други приходи 

Вишок на расходите 

Вкупно: Вкупно: 

На 1968 година 

Раководител на книговодство, Претседател на собранието, Директор, 
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Образец ЗССО-10 

СР Општина , 
Комунална — Републичка — Југословенска заедница на социјалното осигурување -
Шифра на дејноста Место - - , 

РЕЗЕРВИ НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1967 ГОДИНА, РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ : 

Реден 
број О П И С Состојба на 

1966 год. 
i 31 декември 

1967 год 
1 2 3 4 

I. Средства 
1 Пренесени средства од претходната година 
2 Издвоено од вишокот на приходите според завршната сметка на фондот 
3 Издвоено од приходите во текот на годината 
4 Остварено со стопата на придонесот за резервата 
5 Други приходи 
6 Вкупно 

П. Издатоци од средствата 
7 За покритие на вишокот на расходите нед приходите според завршната 

сметка на фондот 
8 За намирување на обврските на фондот на инвалидското и пензиското оси-

турување (член 120 од ОЗОФ) 
9 Вкупно 

III. Салдо на средствата од резервата 
10 Во парични средства 
11 Во вложени средства 
12 Во дадени кредити 
13 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот 
14 Во обртни средства (салдо на контото 9111) 
1 5 Вкупно (10 до 14 односно 6—9) 

На 1968 година 
Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 

Републичка заедница на социјалното осигурување на работниците 
Образец ЗССО-11 

Место " 

ФОНД ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ - БИЛАНС ЗА 1967 ГОДИНА1 

АКТИВА ПАСИВА 

и 
о о 
- ѕ 

8 о о а о а о fit uo т и 
НАЗИВ НА КОНТОТО 

Состојба на 
31 декември 

1966 1967 

СЕ О 
ж д н П о Si ^ н Ц о Од р а а о CW to ш х 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Состојба на 
31. декември 

1966 1967 
10 

1 040 Земјиште на фондот 
2 041 Градежни објекти на фондот 
3 042 Опрема и други трајни сред-

ства на фондот 
4 043 Исправка на вредноста на 

средствата на фондот 
5 044 Парични средства на фондот 
6 045 Парични средства за заед-

нички -вложувања за сред-
ства на фондот 

7 046 Побарувања на средствата на 
фондот 

8 047 Ситен инвентар и друг мате-
ријал на средствата на фон-
дот 

9 048 Инвестиционен материјал на 
фондот 

10 049 Инвестициони работи на фон-
дот во тек 

11 Вкупно активата (1 до 10—4) 

На 1968 година 

8 

940 Фонд за станбени потреби на 
пензионерите и инвалидите 
Долгорочни кредити за сред-
ства на фондот 

3 942 Краткорочни кредити за 
средства на фондот 
Добавувачи за средства на 
фондот 
Обврски по заеднички вло-
жувања во средства на фон-
дот 

6 946 Други извори на средствата 
на фондот 

941 

943 

945 

Вкупно пасивата (1 до 6) 

Раководител на с м е т к о в о д с т в о т о , Претседател на управниот одбор, Директор,. 
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Образец ЗССО-12 

СР Општина 
Комунална заедница на социјалното осигурување : Шифра на дејноста 
Место 

ДРУГИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ШТО СЛУЖАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СЛУЖБА, ПРЕВЕНТИВНАТА И ДРУГА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ОСИГУРЕНИЦИТЕ - ЗА1967 ГОДИНА 

брДоТ 0 П И С 
Состојба на 31 декември 

брДоТ 0 П И С 1966 година 1967 година 
1 2 3 4 

I. Средства 
1 Побарувајќи промет на контото 960 
2 Побарувачко салдо на контото 285 

3 Вкупно 

II. Издатоци на средства 
4 Долговен промет на контото — 960 

III. Салдо на средствата 
5 Во парични средства 
6 Во вложени средства 
7 Во дадени кредити 
8 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот (побарувачко 

салдо на контото 285 — ред. бр. .2) 
9 Вкупно (5 до 8) 

На 1968 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 

Образец 3CCO-13 
/ 

CP Општина -
Републичка заедница на социјалното осигурување Шифра на дејноста^ -
Место -

СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ - ЗА 1967 ГОДИНА 

ЧЅЅ о п и с 
Состојба на 31 декември 
1966 година 1967 година 

1 2 3 4 

I. Средства 
1 Пренесени средства од претходната година 
2 Издвоено во текот на годината 

3 Вкупно 

II. Издатоци на средствата 
4 Потрошено за закрепнување на пензионери 

III. Салдо на средствата 
5 Во парични средства 
6 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот 
7 Вкупно (5 + 6) 

На 1968 година 

Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор, 
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Образец ЗСЗЗ-1 
СР Општина Завод за запослување , 
Место Шифра на дејноста 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

Состојба на 31 декември 
р ! д е ? Е Л Е М Е Н Т И 1 9 6 7 година бР0Ј (износ во динари 

со пари) 

1 2 3 

I. Остварен придонес 
1 Придонес за затоплувана од општествениот сектор . , . , ф ^ 4 ^ ^ ѓ 
2 Придонес за замолување од приватниот сектор , 
3 Придонес за заложување од работници заложени во странство . . х , ft 
4 Вкупно (1 до 3) 

II. Распоред на придонесот 
5 За заеднички работи на заложувањето ( %) . . . . . ^ : . 6 . 

а) на републичката заедница за работи на заложувањето . . ѕ i ^ % , 
б) на покраинската заедница за работи на заложувањето . 

6 На општинската заедница за работи на заложувањето ( %) . к Ф ? 
а) за работата на заводот 4 ѕ . ^ 
б) за материјално обезбедување i . , . . ^ . . . 
в) за подготвување работни луѓе заради заложување . . . . . . ^ . . 

На 1968 година 
4 

Раководител на сметководството, Директор, 

СР 
Место -

- Општина 
Шифра на дејноста 

Образец ЗСЗЗ-2 
Завод за запослување 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 
1967 ГОДИНА 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември 

1967 година 

1 2 3 

А. ТЕКУШТИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
I. П р и х о д и 

1 Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претход-
ната година 

2 Дел на придонесот за запосдување распореден за материјално обезбедување 
3 Дотации од средствата за заеднички работи на заложувањето за материјално 

обезбедување 
4 Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбедување 
5 Пренесени средства од средствата на резервата за материјално обезбедување 
6 Други приходи . 
7 Вкупни средства (1 до 6) 
8 Непокриен вишок на расходите во средствата за материјално обезбедување 
9 В к у п н о (1 + 8) 

II. Р а с х о д и 
10 Паричен надоместок . . . , v . . . k . . . . ^ . ^ 
11 Здравствено осигурување , ѕ . . . , . . . . . . ^ ^ 
12 Надоместок за трошоци за превоз и селидба 
13 Други расходи 
14 Вкупно расходите (10 до 13) 
15 Непотрошени средства . . . . . . . ѕ 
16 В к у п н о (14 + 15) 

Б. ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

I. П р и х о д и 
17 Пренос на непотрошените средства од минатата година ^ ? % % ѕ i v е 
18 Од распоредот на средствата по завршната сметка за минатата година . к i 
19 В к у п н о (17 + 18) 
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II. Р а с х о д и 
20 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обез-

бедување за текуштата година 
21 Други расходи . i . ѕ 
22 Вкупни расходи (20 + 21) 
23 Непотрошени средства . . ѕ . v а . . . . . ѕ . . ? i . . ^ . . -
24 В к у п н о (22 + 23) 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Директор, 

Образец ЗСЗЗ-З 

СР 
Место 

Општина Заѕвод за заложување 
Шифра на дејноста 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЛУЃЕ 
ЗАРАДИ ЗАЛОЖУВАЊЕ ЗА 1967 ГОДИНА 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември 

1967 година 

1 2 3 

L П р и х о д и 
1 Непотрошени средства за подготвување на работни луѓе заради заоослу 

вање пренесени од минатата година 
2 Дел од придонесот за задоел ување распореден за подготвување на работни 

луѓе заради запомнување 
3 Дотации од средствата за заеднички работи на заложувањето за подготву 

вање на работни луѓе заради заложување 
4 Дотации на општествено-политичките заедници за подготвување на работни 

луѓе заради запослување 
5 Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните органи 

зации или преку банка) 
6 Од дејности за подготвување на работни луѓе заради заложување . . . 
7 Од дејности за подготвување на работни луѓе заради заложување во 

странство . 
8 Други приходи 
9 Вкупни приходи (1 до 8) 

II. Р а с х о д и 
10 Стручно оспособување и преквалификација 
11 Парична помош за време на стручно оспособување 
12 Професионална ориентација 
13 Подигање или купување згради за сместување на центар за стручно оспо-

собување, прифатилиште и сл. . 
14 Набавка н,а опрема за работата на професионалната ориентација, стручно-

то оспособување, прифаќањето и сместувањето . 
15 Прифаќање и сместување на работните луѓе кои бараат заложување . . ; 
16 Специјалистички прегледи на работните луѓе кои бараат запослување . . . 
17 Вложувања кај работните организации заради создавање можности за 

заложување: 
а) непосредно вложување по пат на позајмици на работните организации 
б) позајмици на работните организации преку деловна банка 
в) вложување кај работните организации без враќање . . . . ф . . е . 

18 Други расходи 5 ѕ ; i i 
19 Вкупно расходите (10 до 18) 
20 Непотрошени средства за подготвување работни луѓе заради заложување 

21 В к у п н о (19 + 20) 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Директор, 
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Образец ЗСЗЗ-4 
С Р Општина Републички (покраински) завбд за заложување 

Шифра на дејноста ., 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОМНУ-
ВАЊЕТО ЗА 1967 ГОДИНА 

Р с д е н Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември 
f ? ^ 1967 година 

L з 
I. П р и х о д и 

1 Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на заложувањето 
од минатата година 

2 Дел од придонесот за заложување издвоен за заеднички работи на зало-
жувањето о 

3 Дотации од општествено-политичките заедници 
4 Други приходи t i ш % + k + 
5 В к у н н о (1 до 4) 

II. Р а с х о д и 

в Доделено на заедниците за работи на заложувањето . + t . . v i 4 ^ с 
а) на општинските заедници 
б) на покраинските заедници 

7 За финансирање на активностите од заеднички интерес за сите заводи за 
зашијување 

8 За заседание на собранието на републичката (покраинската) заедница за 
работи на заложувањето 

9 Издвоено за работата на републичкиот (покраинскиот) завод за заложување 
10 Издвоено за работата на Сојузното биро за работи на заложувањето . , . 
11 Други расходи 
12 Вкупни расходи (6 до 11) . . . . i . i ^ . 
13 Непотрошени средства, состојба на 31 XII 1967 година i t i i c ^ B i i 
14 В к у п н о (12 + 13) 

На 1968 година 

Раководител на сметководството, Директор, 

649. 

Врз основа на членот 54 став 4 од Основниот 
закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 31/67) и 
членот 15 став 2 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67 и 31/67), во 
спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
АКОНТАЦИИ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-

НИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденција за проме-

тот и начинот на пресметување и плаќање аконтации 
од данокот на промет на стоки на мало и за при-
мена на даночните стопи и ослободувања („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/67) во членот 4 став 1 зборо-

вите: „по принципот на контокорентни односи со сво-
ите добавувачи и купувачи" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „со завршната сметка од-
носно периодичната пресметка од најблискиот из-
минат пресметковен период" се заменуваат со збо-
ровите: „во претходното тримесечје". 

Член 2 
По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„На промет извршен преку продавници и други 

деловни единици на даночните обврзници од членот 
2 на овој правилник што вршат промет на стоки на 
мало, пресметувањето на данокот на промет се врши 
на начинот и по постапката пропишана за пресмету-
вање на тој данок на промет извршен преку продава 
ници на трговски организации што како основна 
дејност регистрирале вршење промет на стоки на 
мало." 

Член 3 
Во членот 7 став 1 зборовите: „за секоја продав-

ница" се заменуваат со зборовите: „за сите продав-
ници и други деловни единици што вршат промет 
на стоки на мало од територијата на една општина, 
а, по потреба, и за секоја продавница односно делов-
на единица." 
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Член 4 
Во членот 13 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Аконтациите на данокот на промет на стоки на 

мало за сите продавници односно деловни единици 
од територијата на една општина ги утврдува ра-
ботната организација - даночен обврзник во чиј 
состав се тие. Оваа организација може да одлучи 
аконтациите на данокот да ги утврдува за секоја 
продавница посебно." 

Член 5 
Во членот 17 ставот 3 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Работната организација како даночен обврзник 

може да одлучи во остварениот промет на продавни-
цата односно друга деловна единица да се засмета и 
вредноста на стоките што подлежат на данок по из-
дадените фактури што ги издала продавницата од-
носно деловната единица за кои е предвидено да се 
плаќаат.по пат на вирман. Во противно, продажбата 
на стоки по издадени фактури на продавницата од-
носно деловната единица мора да се евидентира за 
секоја продавница односно деловна единица посебно, 
а пресметувањето на данокот ќе се врши во текуш-
тото тримесечје, со примена на коефициентите 
на наплатената реализација (подразбирајќи ја само 
екстерната реализација) од последното пресметк-ов-
но тримесечје; Коефициентот на наплатената реали-
зација се утврдува според образецот: 

ФВ-ПВ 
К В - - — - - - . 

ФВ 
каде што е: 

KB - коефициент на наплатената реализација 
(екстерна) по фактурите на продавницата 
што се плаќаат со вирман 

ФВ =5 реализација по фактурите што се пла-
ќаат со вирман издаден од 1 јануари до 
крајот на последното пресметковно три-
месечје, зголемена за износот на прене-
сените ненаплатени побарувања од купу-
вачите по фактурите од претходната го-
дина што се плаќаат со вирман. 

ПВ = побарувања од купувачите по фактурите 
што се плаќаат со вирман на крајот на 
последното пресметковно тримесечје. 

Коефициентот се применува врз износот на данокот 
на промет на стоки на мало пресметан по фактурите 
на продавницата што се плаќаат со вирман (екстер-
на реализација) издадени во текот на декада. 

При утврдувањето на коефицентот на наплате-
ната реализација, за пресметување на аконтациите 
на данокот на промет се земаат само фактурите из-
дадени на купувачите односно побарувањата од ку-
пувачите вон работната организација (екстерна реа-
лизација).11 

Член 6 
Во членот 18 ставот 2 се заменува со четири нови 

става, кои гласат: 
„Даночниот обврзник од членот 2 на овој пра-

вилник што ќе одлучи во текот на годината да плаќа 
аконтации на данокот по издадени фактури во сми-

, ела на членот 45 став 3 од Основниот закон за дано-
кот на промет, должен е до 15 јануари да ја извести 
за тоа организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство ка ј која има жиро-сметка. 
Така избраниот начин за плаќање аконтации не мо-
же да се менува за таа година. 

Даночните обврзници од членот 2 на овој пра-
вилник што не вршат пресметување и плаќање на 
аконтации на данокот на промет според ст. 1 и 2 од 
овој член, аконтацијата на данокот на промет на 
стоки на мало ја утврдуваат на тој начин што врз 
износот на пресметаниот данок по издадени фактури 
за продажба на стоки од склад односно на големо 
за секои 10 дена го применуваат коефициентот за 
наплатената реализација од последното пресметков-

но тримесечје. Тој коефициент се утврдува според 
образецот: 

ФВ-ПВ 
к в = 

ФВ 
каде што е: 

KB = коефициент на наплатената реализација 
од прометот на големо 

ФВ = реализација по фактури од прометот на 
големо издадени од 1 јануари до крајот 
на последното пресметковно тримесечје, 
наголемена за износот на пренесените 
ненаплатени побарувања од купувачите 
од претходната година по фактурите од 
прометот на големо 

ПВ = износ на побарувањата од купувачите на 
крајот на последното пресметковно три-
месечје по фактури од прометот на го-
лемо 

Во реализација по фактури наголемена за изно-
сот на пренесените побарувања од претходната го-
дина (ФВ) не влегува меѓупогонската (интерна) ре-
ализација, а во износот на побарувањата од купу-
вачите на крајот на последното пресметковно три-
месечје (ПВ) не влегува побарувањето по основот 
на меѓупогонската (интерна) реализација. 

Ако даночниот обврзник во својот состав има 
погони со самостојна пресметка, должен е за секој 
таков погон посебно да ђрши пресметување на акон-
тациите на данокот на промет на стоки на мало на 
начинот пропишан со овој член. 

Даночните обврзници што производи од сопстве-
но производство, ^ или увезени или на друг начин 
набавени производи за кои не е платен данок на 
промет на стоки на мало, а за чиј промет е пропиша-
но плаќање на тој данок, ќе земат за сопствена упо-
треба или потрошувачка, должни се, во моментот на 
земањето^ на тие производи за споменатите цели да 
го пресметаат данокот на промет на стоки на мало и 
да го уплатат во рокот од ставот 1 на овој член, без 
оглед на тоа дали за таков промет се издаваат фак-
тури или не. Во тримесечната пресметка овој данок 
му се додава на износот на данокот утврден според 
таа пресметка за прометот на односните производи. 
На истиот начин ќе се постапи и кога производите 
се испорачуваат за наведените цели помеѓу погони 
или помеѓу други организациони единици." 

Член 7 
По членот 18 се додава нов член 18а, кој гласи: 
„Даночниот обврзник што врши и промет на 

стоки на големо и промет на стоки на мало ги утвр-
дува аконтациите на данокот на промет посебно за 
прометот на стоки на мало на начинот предвиден во 
членот 17, а посебно за прометот на стоки на големо 
на начинот предвиден во членот 18 од овој правил-
ник. 

Член 8 
Во членот 22 став 3 на крајот се додаваат за-

пирка и зборовите: „и тоа посебно за прометот на 
стоки на големо а посебно за прометот на стоки на 
мало. Тримесечната пресметка во смисла на овој 
член се поднесува и за четвртото тримесечје до 20 
јануари наредната година." 

Ставот 4 се заменува со три нови става, кои 
гласат: 

„За периодот од ставот 3 на овој член даночните 
обврзници ги утврдуваат за прометот на стоки на 
мало просечните даночни стопи, коефициентот од 
членот 16 и коефициентот од членот 17 на овој пра-
вилник, според тоа каков начин на пресметување . 
на данок на промет на стоки на мало одбрале, а да-
ночните обврзници што вршат промет на стоки на 
големо го утврдуваат коефициентот на наплатената 
реализација на начинот предвиден во членот 18 од 
овој правилник. 

Коефициентите од чл. 17 и 18 на овој правилник 
се применуваат на збирот на износите од данокот на 
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промет содржан во пренесените ненаплатени поба-
рувања од купувачите по фактурите од претходната 
година и пресметаниот данок по фактурите издадени 
од 1 јануари до крајот на тримесечјето за кое се 
поднесува пресметката. 

Даночните обврзници од "членот 19 на овој пра- . 
вилник составуваат и поднесуваат во рокот од ста-
вот 1 на овој член тримесечна пресметка на данокот 
на надоместоци за услуги за целиот период од поче-
токот на годината до крајот на периодот за кој се 
составува тримесечната пресметка (кумулативно) со 
примена на коефициентот пресметан на начинот од 
Еленот 18 на овој правилник, коефициентот се при-
менува на збирот на износите од данокот на надо-
местоци за услуги содржан во пренесените ненапла-
тени побарувања од купувачите по фактурите од 
претходната година и пресметаниот данок по факту-
рите издадени од 1 Јануари до крајот на периодот за 
кој се поднесува пресметката." 

Член 9 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Според членот 42. од Основниот закон за дано-

кот на промет, конечното пресметување на данокот 
на промет се врши со завршната сметка на работ- -
ната или друга организација, која е обврзник на тој 
данок. ^ 

Ова пресметување се врши на посебен начин за 
данокот на промет на стоки на мало во прометот на 
мало, за данокот на промет на стоки на мало во про-
метот на големо и за данокот на надоместоци за 
услуги. 

Конечната годишна пресметка на данокот на про-
мет на стоки на мало во прометот на мало што да-
ночниот обврзник го врши непосредно или преку 
продавници и други деловни единици, се врши на 
следниот начин: 

1) даночните обврзници што го следат движе-
њето на стоките по вид и количина, својата ко-
нечна годишна даночна обврска ја утврдуваат врз 
основа на тие податоци, на податоците утврдени со 
пописот и податоците за наплатената реализација; 

2) даночните обврзници што располагаат со соо-
дветни податоци директно Од книговодството или од 
вонкниговодствената евиденција, и тоа како со по-
датоци За даночните основици врз кои се примену-
ваат пропишаните даночни стопи (стопите на сојуз-
ниот данок на промет се земаат од Тарифата на со-
јузниот данок на промет, стапете на општинскиот 
данок на промет — од соодветната тарифа на оп-
штинскиот данок на промет, а стопите на републич-
киот данок на промет — од соодветната тарифа на 
републичкиот данок на промет) така и со податоци 
за секој вид данок што се пресметува и се плаќа, ја 
утврдуваат својата конечна годишна даночна обврс-
ка врз основа на тие податоци како и податоците 
утврдени со пописот; 

3) даночните обврзници што не ги исполнуваат 
условите од точ. 1 и 2 од овој став, и што стоките ги 
водат по продавните цени со укалкулиран данок на 
промет на стоки на мало и по тие цени ги задол-
жуваат и ги раздолжуваат продавниците и другите 
деловни единици Што вршат промет на стоки на 
мало, ја утврдуваат својата конечна годишна даноч-
на обврска на следниот начин: 

а) на износот на долгувањата на купувачите на 
стоки и на износот на залихите на стоки на 1 јану-
ари во годината за која се утврдува конечната го-
дишна пресметка, распоредени по групациите произ-
води што имаат иста даночна основица и иста да-
ночна стопа со укалкулиран данок на промет на 
стоки на мало, им се додаваат сите набавки на стоки 
од 1 јануари до 31 декември таа година по цените 
со укалкулираниот данок на промет, заради утврду-
вање вкупното задолжување (влегување) на стоките 
во тој период; 

б) од вкупното задолжување на стоките, утврде-
но на начинот изложен во одредба под а) на оваа 
точка се одбиваат; 

— вредноста на залихите на стоки по продавната 
цена со укалкулираниот данок на промет на стоки 
на мало, утврдена со пописот со состојба на 31 де-
кември на годината за која се врши пресметувањето, 
распоредена по групациите производи што имаат 
иста даночна основица и иста даночна стопа, 

- долгувањата на купувачите на стоки, со со-
стојба на крајот на годината, т. е. на 31 декември, 
просечно распоредени на одделни групации произ-
води што имаат иста даночна основица и иста да-
ночна стопа, 

- ; вредноста на утврдените и од работничкиот 
совет признаени износи на име-нормално кало, рас-
тур, кршење и расипување, што посебно се распоре-
дуваат на одделни групации; 

в) остатокот од прометот по одбивање на изно-
сите наведени во одредбата под б) од износите од 
одредбата под а) на оваа точка, претставува конечна 
годишна даночна основица на која се применуваат 
соодветните стопи НЈЈ данокот на промет и се утвр-
дува конечниот годишен износ на тој данок. 

Даночните обврзници што вршат промет на стоки 
на мало и ги водат стоките по продавните цени со 
укалкулираниот данок на промет, ги применуваат 
пресметаните даночни стопи за да го утврдат изно-
сот на укалкулираниот данок (сојузен, републички и 
општински) и вредноста на стоките по продавната 
цена без укалкулираните даноци (даночна основица). 

Конечната годишна пресметка на данокот на 
промет, утврдена според оваа точка, претставува ко-
нечна годишна пресметка за целиот промет на стоки 
на мало. 

Конечната годишна пресметка на данокот на 
промет на стоки на мало за прометот извршен од 
склад односно за прометот на стоки на големо, се 
врши нф следниот начин: 

1) даночните обврзници ја утврдуваат^ својата 
конечна годишна обврска врз основа на фактичните 
податоци за наплатената реализација што ја дава 
евиденцијата за прометот и данокот на промет на 
односниот даночен обврзник; 

2) даночните обврзници што не ги исполнуваат 
условите од точката 1 на овој став вршат конечно 
годишно пресметување на данокот на промет на сто-
ки на мало со примена на соодветниот коефициент. 
Коефициентот (^утврдува на начинот пропишан во 
членот 18 на овој правилник, земајќи ги во пре-
сметка износите што се однесуваат на целата година, 
а се применуваат на збирот на износите од данокот 
на промет содржан во пренесените ненаплатени по-
барувања од купувачите по фактурите од претход-
ната година и пресметаниот данок по фактурите из-
дадени од 1 јануари до 31 декември на годината за 
која се составува конечната пресметка; 

3) на начинот предвиден во точката 2 на овој 
став конечна годишна пресметка на данокот на про-
мет на стоки на мало вршат и даночните обврзници 
што во текот на годината плаќале аконтации ,во ви-
сочина на пресметаниот данок по издадени фактури, 
согласно со членот 45 став 3 од Основниот закон за 
данокот на промет. 

Даночните обврзници што вршат и промет стоки 
на мало и промет на стоки на големо, вршат конечно 
годишно пресметување на данокот на промет на 
стоки на мало, и тоа посебно за прометот на мало на 
начинот пропишан во ст. 1 до 3 на овој член, а по-
себно за прометот на големо на начинот пропишан 
во ставот 4 на овој член. 

Конечната годишна пресметка на данокот на на-
доместоци за услуги даночните обврзници ја вршат 
на начинот предвиден во членот 22 став 6 на овој 
правилник, земајќи ги во пресметка износите што се 
однесуваат на целата година. 

Даночните обврзници што пресметувале и пла-
ќале данок на промет на стоки на мало во текот на 
годината и на прометот од членот 18 став 5 од овој 
правилник, износот на тој платен данок во текот на t  
годината и го додаваат на конечната годишна пре-
сметка на данокот утврден според овој член за проч 
метот на односните производи. 
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Конечното пресметување на данокот на промет 
се врши на образец и се искажува на начинот што 
е предвиден со прописите за составување на заврш-
ната сметка на работните организации за односната 
година. 

Конечното пресметување на данокот на промет 
извршен преку продавници и други деловни единици 
што вршат промет -на мало, се врши одвоено од да-
нокот на промет, извршен од склад или на големо, 
но од двете пресметки се составува една пресметка за 
работната организација како целина и се поднесува 
заедно со завршната сметка. Поединечните пресмет-
ки на данокот на промет извршени^ според формите 
на прометот остануваат во работната организација 
како нејзина документација.44 

Член lb 
Членот 9 од овој правилник се применува и на 

конечната годишна пресметка на данокот на про-
мет според завршните сметки за 1967 година. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1966 година. 

Бр. 1-10207/1 
12 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смолси с. р. 

650. 
Врз основа на членот 34 став 1 од Основниот 

закон за садниот материјал („Службен лист на 
СФРЈ", бр; 40/66), сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Условите за признавање на земјоделски саден 
материјал (во понатамошниот текст: саден матери-
јал) се утврдуваат, во смисла на членот 7 од Основ-
ниот закон за садниот материјал,но стручна кон-
трола над производството на саден^материјал. 

Стручна контрола се врши со задолжителен 
преглед на подлогите произведени од семе односно 
со задолжителен преглед на матичните стебла и хиб-
ридите што служат за добивање саден материјал и 
на садниот материјал чие производство е во тек, 
заради применување на мерките за зачувување и 
зголемување на биолошките и економските својства 
на садниот материјал. 

- Член 2 
Услови што'за признавање на садниот матери-

јал се утврдуваат со стручна контрола се: 
1) потеклото на репродукциониот материјал упо-

требен за производство на саден материјал; 
2) автентичноста и чистотата на видот односно 

сортата на садниот материјал чие производство е во 
тек; 

3) состојбата и општиот изглед на вегетативниот 
развој на садниот материјал и развиеноста на него 
на оние органи од кои зависи квалитетот на садниот 
материјал; 

4) применувањето на агротехнички мерки и мер-
ки за нега на садниот материјал во производство, 
како и спроведувањето системот на усвоениот плодо-
ред на парцелите на кои се произведува обрежан 
саден материјал. 

Член 3 
Потеклото на репродукциониот материјал се 

утврдува врз основа на документацијата од произ-
водителот на садниот материјал за производството 

на подлоги од семе односно за признавањето на ма-
тичните стебла и хибридите и за уписот во региста-
рот на производителите на саден материјал, а ако 
репродукциониот материјал е набавен од друг до-
машен производител на саден материјал — врз ос-
нова на декларација со фактурата за тој материјал. 

Потеклото на репродукциони материјали од увоз 
се утврдува врз основа на цертификат што е изда-
ден за тој материјал. 

Член 4 
Автентичноста и чистотата на видот односно сор-

тата на саден материјал се утврдува со преглед на 
садниот материјал во текот на вегетацијата, кога 
морфолошките, фенолошките и другите карактери-
стики на определени видови и сорти овошки, БИНОВИ 
лози и хмел се најмногу изразени. 

Член 5 
Состојбата и општиот изглед на вегетативниот 

развој на садниот материјал, како и развиеноста на 
одделни органи на него, се утврдуваат со преглед 
на садниот материјал во текот на вегетацијата при 
што особено се обрнува внимание на порастот и 
уедначеноста на растежот на одделни категории са-
ден материјал, на ветчиња и летораст на него, на 
способноста на лисната маса во асимилацијата заради 
правилно и потполно дозревање на садниот мате-
ријал и сл. 

Член 6 ^ 
Применувањето на агротехничките мерки и мер-? 

ките за нега на садниот материјал се утврдува со 
преглед на земјиштето на кое се произведува саден 
материјал и со преглед на садниот материјал во те-
кот на производството, а спроведувањето системот 
на усвоениот плодоред — со преглед на планот на 
плодоредот и парцелите на кои се произведува сад-
ниот материјал. 

Член 7 
Преглед на садниот материјал се врши најмалку 

двапати во текот на годината, и тоа во првиот пери-
од на вегетативниот развој кога на растенијата нај-
добро се изразени обележјата на видот односно сор-
тата, и во вториот период на вегетативниот развој 
кога е изразена уедначеноста на развојот и општиот 
изглед на садниот материјал. 

Преглед на садниот материјал се врши во при-
суство на производителот на садниот материјал. 

Член 8 
,Производителот на садниот материјал навремено 

ја известува стручната служба што ќе врши струч-
на контрола за садниот материјал што тој ќе го 
произведува, како и за репродукциониот материјал 
што ќе го употреби за производство на тој саден 
материјал. 

Член 9 
За извршениот преглед на садниот материјал се 

составува записник, на образецот бр. 1 — Записник 
за стручната контрола над производството на зем-
јоделски саден материјал. Записникот го потпишу-
ваат овластеното стручно лице што ја вршило струч-
ната контрола и производителот на садниот мате-
ријал. 

Записникот од ставот 1 на овој член се составува 
во два примерока од кои едниот примерок стручната 
служба му го предава на производителот на сад-
ниот материјал, а другиот примерок го задржува за 
себе. 

Член 10 
По сите извршени прегледи на садниот матери-

јал, на производителот, само за количината на сад-
ниот материјал што им одговара на условите утвр-
дени со овој правилник, му се издава, во смисла на 
членот 7 став 3 од Основниот закон за садниот ма-
теријал, уверение за сортната чистота на садниот ма-
теријал на образецот бр. 2 — Уверение за сортната 
чистота на земјоделски саден материјал. 
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Член 11 
Обрасците од чл. 9 и 10 на овој правилник от-

печатени се кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 17-4834/1 
11 ноември 1967 година 

Б е л г р а д ' 
Заменик 

сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јуржчиќ, с. р. 

Образец бр. I 

( н а з и в и с е д и ш т е на р а б о т н а т а о р г а н и -
з а ц и ј а ч и ј а ' с т р у ч н а с л у ж б а в р ш е л а 

с т р у ч н а к о н т р о л а ) 

З А П И С Н И К бр. 

материјал по видови и сорти според оцената на 
стручната служба, во парчиња -

ЗА СТРУЧНАТА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Производител 
( н а з и в н а р а б о т н а т а о р г а н и з а ц и ј а ) 

од , општина , во која 
е одговорен за 

( и м е и п р е з и м е н а с т р у ч њ а к о т ) 

производството на садниот материјал. 
Производство: -

Признавање на сортната чистота на земјоделски 
саден материјал 

Врз основа на членот 7 од Основнмк/г закон за 
садниот материјал и записникот за стручната кон-
трола над производството на земјоделски саден ма-
теријал - -

( б р о ј и д а т у м н а з а п и с н и к о т ) 

со ова се потврдува дека производството не горе 
означениот саден материјал е под контрола на оваа 
стручна служба, и тоа: 1 

( и м е и п р е з и м е н а с т р у ч њ а к о т ш т о го и з в р ш и л п р е г л е д о т ) 

па тој земјоделски саден материјал се п р и з н а в а 
како сортен. 

Место 

Датум 

М.П, 

Овластено стручно лице, 

Состојбата и општиот изѕугед на вегетативниот 
' развој на саданот материјал -

( п о д а т о ц и з а п р о и з в о д с т в о т о н а с а д е н м а т е р и ј а л п о в и д о -
в и и с о р т и в о р а м к и т е н а т и е в и д о в и ) 

Применување на агротехнички мерки на објек-
тот за производство на саден материјал и на мерки 

Потекло на репродукциониот материјал употре- нега на садниот материјал, како м спроведување 
бен за производство на саден материјал системот на усвоениот плодоред 

( д а л и п р о и з л е г у в а о д с е м е п р о и з в е д е н о с п о р е д п р о п и с и т е 
з а с е м е т о о д н о с н о о д одСдашите и п р и з н а е н и м а т и ч н и 
с т е б л а и х и б р и д и - д а с е н а в е д а т п о д а т о ц и т е з а п о т е к л о . ^ ^ ^ t . ^ - t w v . ^ ^ г г ш л ж м ж ж 

TO, И т о а с а м о п р и п р в и о т п р е г л е д ) Очекуван обем на производството на квалитетен 
саден материјал по видови и сорти, во парчиња 

Автентичност и чистота на видот односно оор- -
тата на садниот материјал во % - : ' 

Забелешки и предлози за производителот 
Образец бр. 2 

( н а з и в и с е д и ш т е н а р а б о т н а т а о р г а н и -
з а ц и ј а ч и ј а с т р у ч н а с л у ж б а в р ш е л а 

с т р у ч н а к о н т р о л а ) Место 
Датум 

У В Е Р Е Н И Е бр. Производител, 

ЗА СОРТНАТА ЧИСТОТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СА- -
ДЕН МАТЕРИЈАЛ 

М,И. 
Назив на производителот ' 
Место , општина - Овластено стручно лице, 
Очекував! обем на лѕхжзводство на квалитетен саден " "" 
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651 
Врз основа на членот 62 од Законот за Служ-

бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ', бр. 23/67), СОЈУЗНИОТ секретаријат за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И 

ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

1. Корисниците на општествени средства должни 
се готовите пари примени во текот на денот на 
сопствената благајна (дневен пазар и слично) да ги 
уплатат на својата жиро-сметка кај Службата на 
општественото книговодство истиот ден, а најдоцна 
идниот работен ден. 

По исклучок, на корисниците на општествени 
средства што се оддалечени од седиштето на орга-
низационата единица на Службата на општествено-
то книговодство кај која тие имаат жиро-сметка или 
од поштата, старешината на таа организациона еди-
ница, на нивно барање, може да им одобри готовите 
пари примени на својата благајна да не ги полагаат 
секојдневно туку во определени временски периоди, 
во зависност од конкретниот случај. Овие периоди 
не можат да бидат подолги од 30 дена. 

^^Корисниците на општествени средства можат 
да држат во својата благајна готови пари за гото-
вински плаќања, најмногу до височината на благај-
ничкиот максимум. 

Благајничкиот максимум, по барање на корис-
ниците на општествени средства, го определува со 
решение старешината на надлежната организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство. 

Височината на благајничкиот максимум се опре-
делува -зависно од обемот, височината и видот на 
исплатите во готови пари што корисниците на оп-
штествени средства ги вршат според природата на 
своето работење, оддалеченоста на корисниците на 
општествени средства од седиштето на организаци-
оната единица на Службата на општественото книго-
водство и другите елементи што се од влијание врз 
потребата од држење готови пари во благајната на 
односниот корисник на општествени средства за 
петдневно плаќање. 

Ако дојде до измена на условите што влеија,еле 
врз определувањето височината на благајничкиот 
максимум, старешината на надлежната организаци-
она единица на Службата на општественото книго-
водство може со свое решение да го зголеми од-
носно да го намали утврдениот благајнички макси-
мум. 

3. Во благајничкиот максимум определен во 
смисла на точката 2 од оваа наредба не влегуваат го-
товите пари подигнати од сметката за плаќањата од 
точката 4 на оваа наредба, под услов корисникот на 
општествени средства подигнатите пари да не ги 
држи во својата благајна подолго од пет дена од 
денот на подигањето. 

Корисниците на општествени средства од бла-
гајничкиот максимум можат да ги вршат плаќањата 

^наведени во точката 4 под 3 на оваа наредба. 
4. Корисниците на општествени средства можат 

да вршат плаќања со готови пари: 
1) на лични доходи и други лични примања; 
2) на земјоделски производи откупени непосред-

но од индивидуални земјоделски производители; 
У 3) на други набавки, услуги и издатоци, ако по-
единечната исплата не го преминува износот од 200 

' динари; 
4) на аконтации на патнички трошоци и днев-

ници, како и на патни трошоци и дневници. 
5. Готовите пари потребни за исплатите од точ-

ката 4 на оваа наредба корисниците на општествени 
средства ги подигаат каЈ надлежната организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство. 

6. Корисниците на општествени средства од точ-
ката 1 став 2 на оваа наредба можат да вршат ис-
плати во готови пари и од готовината во својата 
благајна која произлегува од дневниот пазар и дру-
гите примања во готови пари, со тоа што се должни 
да извршат пресметка на тие исплати со надлежната 
организациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство при првото наредно полагање 
на парите. 

Југословенската лотарија може добивките по 
извлечени лозови и други потврди за учество во 
игрите на среќа да ги исплатува со средствата од 
дневниот пазар што ќе ги оствари со продажба на 
лозови и други потврди, со тоа што е должна да 
изврши пресметка на тие исплати со надлежната 
организациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство до 20-иот ден во месецот за изми-
натиот месец. 

7. Технички упатства за извршување на оваа на-
редба дава генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за благајнич-
киот максимум и плаќањето со готови пари („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 28/61). 

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

Бр. 2-10876 
11 декември 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

652. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66), во 
врска со Одлуката за донесување на Планот на ста-
тистичките истражувања за 1967 година — оддел 
Статистичка документација, точка 3 („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/67), генералниот директор на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВИЗИЈА НА ДОКУМЕН-

ТИТЕ НА СТАТИСТИЧКИОТ КАТАСТАР 

1. Заради подготвување пописот на земјоделските 
стопанства и пописот на населението и становите во 
наредните години, работата за ревизија на доку-
ментите на статистичкиот катастар ќе започне на 
21 декември 1967 година. 

2. Ревизијата на документите на статистичкиот 
катастар опфаќа: ажурирање описот на границите 
на статистичките кругови, изработка на единствени 
пописани кругови и нивните описи на границите во 
рамките на статистичките кругови, како и неопходно 
ажурирање скицнте на статистичките кругови. 

3. Ревизија на документите на статистичкиот 
катастар ќе извршат статистичките органи односно 
организациите во републиките, според упатствата 
и на обрасците од Сојузниот завод за статистика. 

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 95-7011/1 
12 декември 1967 година 

Б е л г р а д 

Заменик 
генерален директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
др Александар Станоевиќ, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот 
на искажувањето на 'приходите и за нивното распо-
редување во буџетот на општествено-политичката 
заедница, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУ-
ВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Во точката 7 во заглавјето на шемата на билан-
сот на буџетот наместо: „Квалификационен" треба 
да стои: „Класификациони". 

Во точката 18 во почетокот на ставот наместо 
бројот: „19." треба да стои: ,у!8.". 

Во точката 27 во шемата на посебниот дел на 
буџетот во основната намена: „06. Комунална деј-
норт" во броевите на позициите од 18 до 26 наместо 
класификационот број на распоредните групи: „05" 
треба да стои класификациониот број на распоред-
ната група: „06", а во основната намена: „07. Работа 
на државните органи" во броевите на позициите од 
27 до 37 наместо класификациониот број на распо-
редните групи: „06" треба да стои класификациониот 
број на распоредната група: „07". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 12 декември 1967 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 48 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Нисим Конфино, шеф на Кабинетот на 
претседателот на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 198 
22 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на членот 48 од Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во ,Сојузниот извршен совет се 
назначува Лазар Максин, помошник на секретарот 
на Сојузниот извршен сове^. 

Б. бр. 200 
22 ноември 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 6 од 16 февруари 1967 годи-
на објавува: 

Закон за Републичкиот буџет за 1967 година; 
Препорака за натамошно развивање и усовр-

шување меѓуопштинската соработка во Социјалис-
тичка Република Македонија; 

Препорака за натамошниот развиток на само-
стојното занаетчиство; 

Решение за определување ветеринарни устано-
ви што вршат дијагностичко испитување на мате-
ријал. 

Во бројот 7 од 21 февруари 1967 година обја-
вува: 

Правилник за Централниот каталог на книги 
и друг библиотечен материјал; 

Правилник за видовите на пофалбите, награ-
дите и дисциплинските мерки и за начинот на нив-
ното применување во основното училиште; 

Правилник за пофалбите, наградите и дисци-
плинските мерки за учениците на гимназијата; 

Упатство за начинот на водење на регистарот 
на производители на семе и регистарот на дорабо-
тувачи на семе, како и постапка за упис во регис-
трите; 

Решение за распишување избори за одборници 
на Општинското собрание Кисела Вода — Скопје; 

Решение за распишување избори за една поло-
вина на одборници на Собранието на општината 
Куманово; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина од одборниците на Општинското собрание Св. 
Николе; 

Решение за распишување избори за одборници 
на Општинското собрание на општината Гостивар; 

Решение за распишување избори за одборници 
на Општинското собрание — Тетово на кои им ис-
текнува мандатот; 

Решение за распишување избори за избор на 
една половина одборници на Општинското собрание 
на општината Македонски Брод; 

Решение за распишување избори за одборници 
на Собранието на општината Гевгелија; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина на одборници на Општинското собрание Титов 
Велес; 

Решение за распишување на избори на една по-
ловина на одборници на Општинското собрание на 
општината Виница; 

Решение за распишување избори за една поло-
вина одборници на Општинското собрание на оп-
штината Валандово; 

Решение з^ распишување на избори за избор 
на една половина одборници на Општинското соб-
рание — Охрид; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина на одборниците на Општинското собрание на 
општината Пробиштип. 

Во бројот 8 од 25 февруари 1967 година обја-
вува: 

Закон за височината на приходите и другите 
услови за определување правото на додаток на деца; 

Закон за основите на договорените односи по-
меѓу организациите на социјалното осигурување и 
здравствените установи; 

Закон за начинот на решавањето споровите по-
меѓу здравствените установи и комуналните заед-
ници за социјално осигурув-ање; 
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Одлука за височината на надоместокот за помал 
личен доход на инвалиди на трудот запослеш1 на 
друга работа; 

Одлука за височината на материјалното обез-
бедување на инвалидите на трудот кај кои инва-
лидноста настапила како последица на болест или 
повреда вон работа; 

Одлука за условите под кои не се запира ис-
платата на додатокот за помош и нега кога ужи-
вателот на додатокот е сместен во болница или 
друга стационарна установа преку 30 дена; 

Одлука за видовите на здравствените услуги за 
кои комуналните заедници на социјалното осигу-
рување се должни да установат задолжително 
учество на осигурените лица во поднесувањето на 
трошоците; 

Одлука за видовите на здравствените услуги за 
кои не може да се воспостави задолжително учес-
тво на осигурените лица во поднесувањето на тро-
шоците; 

Одлука за учество на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за забнотехничката по-
мош и забнопротетски средства, ортопедски чевли 
и други помагала, санитарни справа и санитетски 
материјали во 1967 година; 

Одлука за утврдување на валоризоционите кое-
фициенти за пресметување на личните доходи ос-
тварени во 1962, 1963, 1964 и 1965 година на ниво 
на личните доходи од 1966 година; 

Одлука за граничниот износ на најниското 
пензиско примање, за износот на заштитниот дода-
ток и другите услови за обезбедување, користење 
и губење право на тој додаток; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување на земјоделците за 1967 
година; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделците за 1967 го-
дина; 

Одлука за распишување на избори за избор 
одборници на Општинското собрание на општината 
Берово; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина на одборниците на Собранието на општината 
Штип; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Општинското собрание на општината 
Струмица; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Собранието на општината Кратово; 

Решение за' распишување избори на една поло-
вина на одборници на Општинското собрание Дел-
чево; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Собранието на општината Демир Хисар. 

Во бројот 9 од 28 февруари 1967 година објаву-
ва: 

Закон за Македонската академија на науките 
и уметностите; 

Закон за финансирање на образованието и вос-
питувањето; 

Закон за организирање на научните дејности; 
Закон за изменување и дополнување на Зако-

нот за подигање јавни споменици; 
Закон за спречување и сузбивање на заразните 

болести; 
Закон за органите и установите за вршење ра-

боти за заштита од јонизирачки зрачења; 
Решение за распишување на избори за одбор-

ници на Собранието на општината Ресен; 
Решение за распишување избори за одборници 

на Собранието на општината Крива Паланка; 
Решение за распишување избори за една поло-

вина на одборници на Општинското собрание на 
општината Неготино; 

Решение за распишување избори за одборници 
на Општинското собрание Кочани; 

Решение за распишување избори за една поло-
вина на одборници на Општинското собрание на 
општината Прилеп. 

Во бројот 10 од 8 март 1967 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за највисоките износи на патни и други тро-
шоци на работниците во "републичките органи на 
управата што им се признаваат во материјални 
трошоци; 

Решение за престанување на мандатот и имену-
вање членови на совети на одделни високошколски 
установи во СРМ; 

Упатство за обрасците на регистарот на произ-
водители на приплоден добиток и регистарот на 
производители на елитен приплоден добиток и на-
чинот на водењето на регистрите; 

Упатство за образецот на легитимацијата на 
ветеринарниот инспектор; ' 

Решение за определување организација за во-
дење на регистарот на производители на приплоден 
добитох и регистарот на производители на елитен 
приплоден добиток; 

Одлука за извршување работите околу органи-
зирањето на службата за утврдување пензиски 
стаж кај заводите за социјално осигурување; 

Решение за распишување избори на една по-
ловина на одборниците на Општинското собрание 
на општината Идадија — Скопје; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Собранието на општината Кавадарци; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина на одборници на Собранието на општината 
Струга; 

Решение за распишување на избори за одбор-
ници на Собранието на општината Кале; 

Решение за распишување избори на една поло-
вина на одборници на Општинското собрание Де-
бар: 

Решение за распишување избори за одборници 
на Собранието на општината Крушево; 

Решение за распишување избори за избор на 
една половина одборници на Општинското собрание 
на општината Кичево. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страше 

(45/ Основен закон за придонесот за корис-
тење градско земјиште (пречистен текст) 1177 

646. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина — — — — — — — — 1178 

647. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-

^^ шувачки кредити — — — — — — 1178 
/648.Ј Правилник за составување на завршната 

сметка на работните организаци-и за 1967 
година — — — — — — — - - — 1179 

649. Прави линда: за измени и допол.ненија на 
Правилникот за водење евиденција за 
прометот и начинот на пресметување и 
плаќање аконтации од данокот на промет 
на стоки на мало и за примена на даноч-

' ните стопи и ослободувања — — — — 1253 
650. Правилник за условите за признавање на 

земјоделски саден материјал — — — 1256 
651. Наредба за утврдување благајнички мак-

симум и плаќање со готови пари — — 1253 
652. Решение за спроведување ревизија . на 

документите на статистичкиот катастар 1258 
Исправка на упатството за начинот на 

искажувањето на приходите и за нив-
ното распоредување во буџетот на опште-
ствено-политичката заедница — — — 1259 
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