
Среда, 29 јануари 1969 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. XXV 

23. 
Врз основа на членот 9 став 2 од Законот за на-

доместоците на личните доходи и трошоците на со-
јузните пратеници и функционери („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/66), Административната комисија 
на Сојузната скупштина, на седницата од 19 декем-
ври 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА KOI СЕ ЗГО-
ЛЕМУВААТ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НАДОМЕСТО-

ЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СОЈУЗНИОТ СОБОР И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

1. Личните доходи односно надоместоците на 
личните доходи (во понатамошниот текст: прима-
њата) на членовите на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина и на функционерите определени со За -
конот за надоместоците на личните доходи и тро-
шоците на сојузните пратеници и функционери, што 
ги избира или именува Сојузната скупштина, како и 
на сојузните пратеници и функционери на кои им 
престанала функцијата, а кои според Законот за 
работата и правата на сојузните пратеници и ф у н к -
ционери на кои им престанала функцијата про-
должуваат со работа во Сојузната скупштина (во 
понатамошниот текст: пратениците и функционери-
те), се зголемуваат, и тоа: 

а) за 12% — н а пратениците и функционерите 
чии примања изнесуваат до 3.000 динари; 

б) за 8% — на пратениците и функционерите 
чии примања изнесуваат повеќе од 3.000 а не пове-
ќе од 4.000 динари; 

в) за 6% — пратениците и функционерите чии 
примања изнесуваат повеќе од 4.000 динари. ,. 

2. Примањата пресметани со примена на процен-
тот од точката 1 на оваа одлука се заокружуваат на 
тој начин што износите под 5 динари да се земаат 
како 5 динари, а износите над 5 динари — како 10 
динари. 

3. На пратеникот односно на функционерот кој 
пред применувањето на оваа одлука имал поголем 
износ на примања од друг пратеник односно функ-
ционер кој според оваа одлука се здобива со пого-
лем износ на примања од износот на примањата со 
кој според таа одлука се здобива тој — се зголе-
мува за износот на примањата до износот со кој се 
здобива овој друг пратеник. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 

01/6 бр. 5120/1 
25 декември 1968 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател 
на Комисијата, 

Радован Папиќ, с. р. 

24. 
Врз основа на членот 23 став 1 и членот 32 

став 5 од Законот за одликувањата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/64), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ 
СО ОРДЕНОТ НА НАРОДЕН ХЕРОЈ, СО ОРДЕНОТ 
KAPAЃOPЃEBA ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕ-
НОТ БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТНАТА 

МЕДАЛЈА НА ОБИЛИЌ 

Член 1 
Во Уредбата за остварување на правата на ли-

цата одликувани со Орденот на народен херој, со 
орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орденот 
Бел орел со мечеви и со Златната медал ја на Оби-
лиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) во чле-
нот 2 се додава нов став 2, кој гласи: 

„На лице одликувано со Орден на народен хе-
рој со живеалиште во странство, покрај паричното 
примање од точката 4 на ставот 1 од овој член, му 
припаѓа и постојан додаток но износ од 1.200 ди-
нари годишно." 

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

кој гласи: 
„На членовите на, семејството од ставот 1 на 

овој член со живеалиште во странство, покрај па-
ричното примање во износ од 120 динари годишно, 
им припаѓа и постојан додаток во износ од 400 ди-
нари годишно." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 10 
16 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

25. 

Врз основа на членот 40 став 1 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), во 
врска со членот 93 став 3 од Законот за сојузните ор-
гани на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ПРО-
ТОКОЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. За вршење работи на протоколот за потребите 
на Сојузниот извршен совет постои посебна стручна 
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служба: Протокол на Сојузниот извршен совет (во 
понатамошниот текст: Протоколот). 

2. Протоколот ги врши за потребите на Сојуз-
ниот извршен совет сите стручни работи во областа 
на протоколот, а особено работите во врска со: 

1) доаѓање и престој на претставници на стран-
ски држави и меѓународни организации и странски 
лица, кои престојуваат ЕО Југославија по покана на 
Сојузниот извршен совет или неговите членови; 

2) службено одење на членовите на Сојузниот 
извршен совет во странство, како и со службени по-
сети на членовите на Советот во земјата; 

3) претставување на Сојузниот извршен совет и 
на него-вите членови на јавни приредби и други све-
чености; 

4) прием во Сојузниот извршен совет на прет-
ставници на републиките и други општествено-по-
литички заедници, како и претставници на опште-
ствено-политичките и други. организации. 

Протоколот ги врши работите од ставот 1 на оваа 
точка и за потребите на сојузните органи на управа-
та, сојузните совети и сојузните организации, освен 
за Државниот секретаријат за надворешни работи. 

3) Протоколот соработува со соодветните слу-
жби на другите сојузни органи, а по заклучок на 
Сојузниот извршен совет врши и определени работи 
за потребите на тие органи. 

4. Работата на Протоколот ја раководи ш е ф на 
Протоколот, кого го назначува и го разрешува од 
должноста Сојузниот извршен совет. 

Шефот на Протоколот се назначува на време од 
четири години и може, по истекот на тој рок, да биде 
повторно назначен на таа должност. 

5. Во поглед на засновањето и престанокот на 
работниот однос на работниците во Протоколот, ше-
фот на Протоколот има права и должности на ста-
решина на сојузен орган на управата. 

6. За работата на Протоколот и за извршувањето 
на задачите и работите од неговиот делокруг, ше-
фот на Протоколот одговара пред Сојузниот извр-
шен совет. 

Во вршењето на задачите и работите на Прото-
колот шефот на Протоколот постапува според заклу-
чоците на Сојузниот извршен совет и според упат-
ствата што во границите на своите овластувања му 
ги дава секретарот на Советот. 

7. Работниците во Протоколот сочинуваат по-
себна работна заедница. 

8. Средствата за работата на Протоколот се о-
безбедуват во сојузниот буџет во рамките на сред-
ствата за работата на Сојузниот извршен совет. 

Наредбодавец за извршување на претсметката е 
шефот на Протоколот. 

9. Внатрешната организација и систематизација 
на работните места во Протоколот ги утврдуваат за-
еднички шефот на Протоколот и работната заед-
ница, со согласност од Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 14 
22 јануари 19G9 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

26. 
Врз основа на членот 27 став 2, членот 19 став 

1 и членот 20 став 2 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 и 
55/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА КОЈА СЕ 

СМЕТА ДОЛГОРОЧНА 

1. Како долгорочна производствена кооперација 
во смисла на членот 27 став 1 од Законот за де-
визното работење се смета соработката во произ-
водството и во меѓусебните испораки на делови, скло-
пови, потсклопови и полупроизводи, што служат за 
довршување на производите од една технолошка 
групација на истородно производство, ако таа со-
работка се врши врз основа на договор склучен 
помеѓу домашна производствена организација и 
странско правно или физичко лице и трае на јмал-
ку три години. 

Една технолошка групација на истородно про-
изводство опфаќа производство на производи што 
имаат наполно определена специфична намена и кои 
се произведуваат на иста или слична опрема. 

2. Како долгорочна производствена кооперација 
се смета и соработката помеѓу домашна производ-
ствена организација и странско правно или ф и -
зичко лице во производството и меѓусебните испо-
раки на составни елементи заради вградување во 
индустриски енергетски и други постројки и об-
јекти и во сигурносни, преносни и сообраќајни сис-
теми: 

1) ако тие елементи се од една технолошка гру-
пација односно ако тие се вградуваат во една тех-
ничко-технолошка заокружена целина; 

2) ако тие елементи се произведуваат сериски; 
3) ако е предвидено соработката да трае на ј -

малку три години; 
4) ако тие елементи се од производствена, про-

грама на домашен кооперант, 
Како елементи, во смисла на ставот 1 од оваа 

точка, се подразбират делови, склопови и потскло-
пови, како и машини и уреди што се составни де-
лови на постројки. 

3. Како долгорочна производствена коопераци-
ја се смета и соработката со странско правно или 
физичко лице во производството и меѓусебните ис-
пораки која се состои во тоа домашната производ-
ствена организација увезените делови, склопови, 
потсклопови и полупроизводи според договор за 
долгорочна производствена соработка да го плаќа 
со извоз на готови производи од истата технолошка 
групација на истородно производство на која А 
припаѓаат увезените делови, склопови, потсклопови 
и полупроизводи. 

4. Кооперацијата во производството и меѓусебни-
те испораки од точ. 1. 2 и 3 н аоваа одлука може да 
се врши ако меѓусебните испораки се остваруваат 
во производството што е на приближно ист степен 
на преработка. 

5. Како долгорочна производствена кооперација 
во смисла на членот 27 став 1 од Законот за девиз-
ното работење се смета и соработката на домашна 
производствена организација со странско правно 
или физичко лице во производството и меѓусебните 
испораки на готови производи: 

1) ако тие производи се од една технолошка 
групација на истородно производство; 

2) ако тие производи се произведени врз основа 
на договор за поделба на програмата на производ-
ството (специјализација), заради дополнување на 
асортиманот на тие производи; 

3) ако соработката трае најмалку три години; 
4) ако со договорот е предвидено дека увезе-

ните производи во рок од три месеци од денот на 
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увозот ќе се извезат во некоја од земјите со кои 
Југославија има ист начин на плаќање како со 
земјата од која е производот увезен, или во земја 
во која се вршат плаќања во девизи што се од 
значење за одржувањето на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. 

Ако ВО договорот за производствената соработка 
на домашна производствена организација со стран-
ско правно или физичко лице не е предвидено дека 
увезените готови производи ќе се извезат најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на увозот, таквите 
производи можат да се увезуваат и плаќаат само 
во согласност со режимот на увозот предвиден со 
соодветните прописи за тој вид производи. 

6. Домашната производствена организација од 
точ. 1 до 5 на оваа одлука може, согласно со ва-
жечките прописи работите на долгорочната про-
изводствена кооперација со странскиот партнер да 
ги врши сама или во соработка со други домашни 
работни организации. 

7. Домашната производствена организација од 
точ. 1 до 5 на оваа одлука може да располага со 
девизи во смисла на членот 27 став 1 од Законот 
за девизното работење по истекот на 30 дена од 
денот на поднесувањето на договорот за производ-
ствена кооперација до надлежната деловна единица 
на Народната банка на Југославија за девизна до-
кументарна контрола. Договорот и се поднесува на 
деловната единица на Народната банка на Југосла-
вија во два примерока, од кои еден примерок еди-
ницата му доставува на Сојузниот секретаријат за 
стопанство во рок од 5 дена од денот на приемот 
на договорот. 

Кон договорот за производствената кооперација 
домашната производствена организација е должна 
да и поднесе на надлежната деловна единица на 
Народната банка на Југославија за девизна доку-
ментарна контрола документација со која се дока-
жува дека се исполнети условите предвидени во 
точ. 1 до 5 на оваа одлука. 

Кон договорот за производствената кооперација 
којшто се однесува на соработката во производството 
и меѓусебните испораки на елементи што служат за 
комплетирање на уреди, опрема или транспортни 
средства, домашната производителска организација 
е должна да поднесе и доказ (извод од записникот 
на работничкиот совет и сл.) за тоа дека оваа со-
работка се заснова врз постојна сопствена долгороч-
на производствена програма односно врз долгороч-
на производствена програма на својата групација. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка можат на 
поднесениот договор да му стават забелешки делов-
ната единица на Народната банка на Југославија 
за девизната документарна контрола и Сојузниот 
секретаријат за стопанство, ако најдат дека догово-
рот не е во согласност со одредбите на оваа одлука или 
ако најдат дека меѓусебните испораки на делови, 
склопови, потсклопови и полупроизводи не се на 
приближно еднаков степен на преработка. Ако се 
ставени забелешки, домашниот содоговарач не може 
според тој договор да располага со девизи во сми-
сла на членот 27 став 1 од Законот за девизното 
работење додека не поднесе потврда од давателот 
на забелешките дека постапил според дадените за-
белешки и дека го усогласил договорот со одредбите 
на оваа одлука. 

8. Според договорите за долгорочна производ-
ствена. кооперација плаќањата односно наплатите 
домашната производствена организација — коопе-
рант може да ги врши преку посебна девизна 
сметка, со право на пребивање на долговите РЃ по-
барувањата. Височината на износот до кој домаш-
ниот кооперант може да должи односно да поба-
рува на посебната девизна сметка, спогодбено ја 
утврдуваат тој кооперант и Народната банка на Ј у -
гославија, зависно од должината на рокот потребен 
за производство и подготовка за извоз односно 
увоз, со тоа што салдото според таа сметка не мо-
ж е да биде поголемо од едногодишниот износ на 
испораките според договорот за производствена 
кооперација, во еден правец. 

9. Репродукциониот материјал на кој коопе-
рантите не вршеле технолошки операции не се 
смета за полупроизвод во смисла на оваа одлука. 

10. Како долгорочна производствена коопераци-
ја, во смисла на членот 27 од Законот за девизното 
работење, не се смета соработка во форма на врше-
ње услуги (монтажа, мешање по рецепти и сл.) или 
во форма на вршење работи од почетната фаза на 
производствениот процес односно почетната и за-
вршната фаза на производството на определен про-
извод (леење, ковање, пресување, груба стругарска 
обработка, отсекување и. подготвување материјали, 
галванска или друга површинска обработка, никлу-
вање, хромирање и сл.). 

11. Објаснување за тоа што се смета како тех-
нолошка групација на истородно производство од 
точката 1, како елемент за вградување од точката 
2 и како полупроизвод од точката 9 на оваа одлука, 
дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за стопан-
ство. 

12 Врз договорите за долгорочна производстве-
на кооперација кои до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука и се поднесени на надлежната 
деловна единица на Народната банка на Југославија 
за девизна документарна контрола ќе се примену-
ваат одредбите од Одлуката за производствена ко-
операција која се смета долгорочна („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/67). 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за производ-
ствената кооперација која се смета долгорочна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/67). 

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

Р. п. бр. 6 
22 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

27. 

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/68), на предлог од Сојузниот геолош-
ки завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕД-
СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1969 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИС-

ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Средствата за геолошко-рударски истражу-
вачки работи, предвидени во разделот 29, позиција 
152, подгрупа 16-2 на сојузниот буџет за 1969 година, 
можат до износот од 25,000.000 динари да се корис-
тат за намените од Програмата на употребата на 
средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 
година за геолошко-рударски истражувачки работи 
(во понатамошниот текст: Програмата), која е отпе-
чатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат за оние истражувачки работи 
за кои е обезбедено учество од страна на заинтереси-
раните органи, установи и организации, во височина-
та што им одговара на односите утврдени во Про-
грамата. 

3. Средствата на резервата од Програмата Со-
јузниот геолошки завод може да ги користи за не-
предвидени и недоволно . предвидени потреби во 
Програмата. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 8 
22 јануари 1069 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕ-
НИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА ЗА 

ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ 
РАБОТИ 

Федерацијата во 1969 година ќе учествува во 
финансирањето на геолошките истражувања од 
општ општествен интерес (регионални геолошки 
истражувања) што имаат за цел разјаснување на 
општите геолошки, хидрогеолошките, инженерско-
-геолошките и геофизичките особини на земјината 
кора во Југославија, како и утврдување на мине-
ралните особини на одделни подрачја и нивните 
потенција л ности во поглед на минералните суро-
вини. 

Со оваа програма се обезбедуваат средства за 
продолжување на истражувачкит,е работи на под-
рачјата (просторите) на кои истражувањата се веќе 
започнати, како и за нови истражувачки работи. 

,Средствата потребни за финансирање на рабо-
тите по оваа програма се утврдуваат на 48,562.000 
динари, од што федерацијата обезбедува 25.000.000 
динари (51,5%), додека другите интересенти (оп-
штествено-политичките заедници, стопанските и 
други организации) треба да обезбедат 23,562.000 ди-
нари (48,5%). 

Средствата по оваа програма се распоредуваат 
за следните видови геолошки истражувања: 

(у хиљадама динара) 

Видови геолошки истражувања федерацијата 

износ удел 

б 

1. Геолошки карти 7.094 3.547 50,0 3.547 50,0 
2. Регионални хидро-

геолошки истражу-
вања 3.150 1.575 50,0 1.575 50,0 

3. Регионални инже-
нерско-геолошки ис-
тражувања 1.900 950 50,0 950 50,0 

4. Регионален геофи-
зички премер 5.880 2.940 50,0 2.940 50,0 

5. Регионални истра-
жувања на минера-
логени подрачја 2^.600 14.300 50,0 14.300 50,0 

6. Печатење на карти, 
изработка и печате-
ње на упатства, из-
работка на студии и 
анализи 1.438 1.438 100,0 - -

7. Средства на резер-
вата 500 250 50,0 250 50,0 

Вкупно (1 до 7) 48 562 25.000 51,5 23.562 48,5 

Средствата на резервата ќе се користат за 
евентуални зголемувања на распоредените средства 
на одделни видови истражувања, до кои би можело 
да дојде при договарањето на работите, како и за 
дополнителен распоред врз оние објекти на истра-
жувањето каде што резултатите добиени во текот 
на истражувањата ќе бараат проширување на пред-
видениот обем или измена на предвидената струк-
тура на работите, односно за финансирање на 
неопходните работи што со оваа програма не се 
предвидени. 

28. 
Врз основа на членот 5 од Законот за кредит-

ните работи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1969 
ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕ-
ДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ 

ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Одлуката за височината на износите до кои 
овластените банки можат во 1968 година да кори-
стат кредити во странство и да бидат гаранти по 
кредитни работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/68) ќе се применува и во 1969 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 11 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен Извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

29. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29 бб, 
54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1969 ГОДИНА 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВА-
ЊЕ И РЕМОНТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, 
ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД 

УВОЗ 

1. На работните оруганизации за одржување и 
ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема, 
покрај износот на глобалната девизна квота која 
им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување 
и.распределба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукци-
они материјали за 1969 година (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/68), им се утврдува за 1969 година и 
дополнителен износ на глобална девизна квота во 
височина од 12,500.000 динари за увоз на суровини 
и репродукциони материјали што служат за одр-
жување и ремонт на земјоделски машини, трак-
тори и земјоделска опрема. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точката 1 на оваа од-
лука се врши според одредбите на точката 6 ст. 1 
и 3 од Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот па 
суровини и други репродукциони материјали за 19G9 
година. 

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

Р. п. бр. 13 
22 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Ммка Шпиљак, с. р. 
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30. 

Врз основа на членот 47 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67 
и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАНСФЕРОТ 
НА ПОБАРУВАЊАТА ВО ДИНАРИ НА СТРАН-
СКИ ЛИЦА И ДОМАШНИ ЛИЦА СО ЖИВЕАЛИ-

ШТЕ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за трансферот на побарувањата 

во динари на странски лица и домашни лица со 
живеалиште во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/66) во точката 1 одредбата под 3 се менува 
и гласи: 

,,З) пензии, инвалиднина и примања по основ 
на одликувањето Орден на народен херој;". 

2. Во точката 2 одредбата под 3 се менува и 
гласи: 

,,З) по основот на пензија, инвалиднина и прима-
ње по основ на одликување со Орден на народен 
херој — ако уживателот на пензија, инвалиднина 
или примања по основ на одликување со Орден на 
народен херој се иселил од Југославија и ако над-
лежниот завод за социјално осигурување донесол 
решение за исплати на пензија или инвалиднина 
во странство, односно ако надлежниот сојузен ор-
ган на управата донесол решение за исплата на 
инвалиднина на воен инвалид од војните односно 
за исплата на примања по основ на одликување со 
Орден на народен херој;". 

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

Р.' п. бр. 9 
16 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

31. 

Врз основа на членот 40 став 2 од Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65, 
50/68 и 51/68), на предлог од Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОН-
СКИОТ СООБРАЌАЈ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ОП-
РЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕД-

НИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕ-
ДИЛНИЦА 

1. Поштенската штедилница ќе им дава на прет-
пријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: ПТТ 
претпријатијата) кредити за реализација на Програ-
мата на развојот на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај на Југославија од 1969 до 
1975 година (во понатамошниот текст: Програмата), 
според одредбите на оваа одлука. 

2. Кредитите им се даваат на ПТТ претпријатија 
на нивно барање односно на заедничко барање на 
повеќе ПТТ претпријатија, а по претходно добиена 
потврда од Заедницата на ЈПТТ дека објектите што 
се кредитираат се предвидени во Програмата и де-
ка се во согласност со одлуките на Заедницата на 
1ПТТ за начинот за финансирање на оваа про-
грама. 

3. Поштенската штедилница ќе дава кредити од 
точката 2 на оваа одлука вкупно до 20% од изно-
сот на собраните штедни влогови, вклучувајќи ги и 

влоговите по меѓународната штедна служба, според 
состојбата на овие влогови на 1 јануари 1969 година 
до заклучно со 1 јануари 1972 година. 

Вкупната височина на кредитите од ставот 1 на 
оваа точка не може да го надмине износот од 800 
милиони динари. 

4. Народната банка на Југославија, во соглас-
ност со Сојузниот секретаријат за финансии и За-
едницата на ЈПТТ, ќе ја утврди динамиката на ко-
ристењето на кредитите од точката 3 на оваа од-
лука. 

Почетокот на користењето на овие кредити ќе 
се утврди во согласност со Сојузниот извршен со-
вет. 

5. Кредитите дадени според одредбите на оваа 
одлука ќе се користат за изградба на преносни си-
стеми на телефонско-телеграфски врски од меѓу-
народните капацитети до главните централи, вклу-
чувајќи ја и комутационата опрема која претста-
вува дел од преносниот систем во транзитите и 
главните централи, како и за други објекти што ќе 
ги определи Собранието на Заедницата на ЈПТТ во 
согласност со Програмата. 

6. Поштенската штедилница им ги става на ко-
рисниците на располагање износите на одобрените 
кредити преку деловната банка што ќе ја опреде-
лат тие. 

7. Кредитите можат да се даваат со рок за вра-
ќање од најдолго 10 години. 

8. Каматата на дадените кредити се пресметува 
полугодишно и се наплатува по стопат^ по која По-
штенската штедилница плаќа камата по штедните 
влогови, наголемена најмногу до 1%. 

Приходот од каматата по кредитите дадени врз 
основа на оваа одлука влегува во вкупниот приход 
на Поштенската штедилница. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 12 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
^ Мика Шпиљак, с. р.^ 

32. 

Врз основа на членот 22 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/68), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И 

ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА 
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Минимумот на единствените сметки што оси-
гурителните организации од 1 јануари 1969 годЈша 
се должни да ги водат во своето книговодство се 
утврдува со посебниот Основен контен план за 
осигурителните организации, кој е отпечатен кон 
оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Состојбата на средствата и нивните извори, 
како и резултатите на работењето во завршната 
сметка, осигурителната организација ја искажува 
во билансот на состојбата, билансот на успесите на 
деловните средства, билансот на успесите на сред-
ствата на осигурувањето^ и во деловниот резултат 
во текот на годината, на обрасците кои се отпеча-
тени кон оваа одлука и се нејзин составен дел. 

3. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии да донесе, по потреба, упатство за содржината 
на одделните сметки во Основниот контен план за 
осигурителните организации, односно за содржината 
на одделните позиции во билансите, 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 7 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА ОСИГУРИ-
ТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛАСА О: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА 
НА ФОНДОТ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, 
СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА И СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

00 — Основни средства во функција 
ООО - Земјишта што служат за стопански це-

ли 
002 — Градежни објекти 
003 - Орудија за работа 
008 - Други основни средства 

01 — Основни средства надвор од функција 
010 — Трајно неупотребливи основни сред-

ства 
02 — Исправка на вредноста на основните средства 

022 - Исправка на вредноста на градежните 
објекти 

023 - Исправка на вредноста на орудијата за 
работа 

027 — Исправка на вредноста на трајно неу-
потребливите основни средства 

028 — Исправка на вредноста на другите ос-
новни средства 

03 — Основни средства во подготовка 
030 - Издвоени парични средства за инвести-

ции 
031 — Залихи на опрема и инвестициони ма-

теријали 
032 - Инвестиции во тек 
033 - Запрени инвестиции 

0i — Средства на фондот на станбените згради 
040 — Парични средства на станбените згради 
041 — Станбени згради и деловни простории 
044 — Станбени згради и деловни простории 

во изградба 
046 - Долгорочни пласмани на средствата на 

фондот на станбените згради 
048 - Други средства на фондот на станбени-

те згради 
049 — Исправка на вредноста на станбените 

згради и деловните простории 
05 — Средства на резервите на деловните средства 

050 — Парични средства на резервниот фонд 
— задолжителен дел 

051 — Парични средства на резервниот фонд 
— незадолжителен дел 

056 — Долгорочни пласмани на средствата на 
резервниот фонд 

06 — Средства па почетните резерви на сигурноста 
060 — Парични средства на почетните резер-

ви па сигурноста на осигурувањето на 
животот 

061 — Парични средства на почетните резер-
ви на' сигурноста на другите осигуру-
вања 

062 - Парични средства на почетните резерви 
на сигурноста на реосигурувањето 

065 - Пласмани од средствата на почетните 
резерви на сигурноста на осигурување-
то на животот 

066 — Пласмани од средствата на почетните 
резерви на сигурноста на другите оси-
гурувања 

07 — Средства на резервите на осигурувањето 
070 - Парични средства на математичката ре-

зерва на осигурувањето на животот 
071 — Парични средства на резервата на си-

гурноста на осигурувањето на животот 
072 — Парични средства на резервата на си-

гурноста на другите осигурувања 
073 — Парични средства на резервата на си-

гурноста на реосигурувањето 
074 — Парични средства на посебната резер-

ва на сигурноста за штети од земјотрес 
075 — Пласмани на математичката резерва на 

осигурувањето на животот 
076 — Пласмани на средствата на резервата на 

сигурноста на осигурувањето на ж и -
вотот 

077 - Пласмани на средствата на резервата 
на сигурноста на другите осигурувања 

078 — Пласмани на средствата на резервата на 
сигурноста на реосигурувањето 

079 - Пласмани на средствата на посебната 
резерва на сигурноста за штети од зем-
јотрес 

08 — Средства на заедничката потрошувачка 
080 - Парични средства на заедничката по-

трошувачка 
086 — Долгорочни пласмани на средствата на 

заедничката потрошувачка 
037 — Средства на заедничката потрошувач-

ка во изградба или изработка 
088 — Објекти и предмети на заедничката по-

трошувачка 
089 — Исправка на вредноста на средствата 

на заедничката потрошувачка 

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВ-
НИ СРЕДСТВА 

10 — Парични средства 
100 — Жиро-сметка на деловните средства 
101 — Благајна 
102 — Девизни деловни средства 
103 — Меници, чекови и слично 
104 — Други деловни парични средства 
105 — Збирна сметка на премиите на осигу-

рувањето 
106 — Збирна сметка на премиите на реоси-

гурувањето 
107 — Жиро-сметка на техничката премија на 

осигурувањето 
108 — Жиро-сметка на техничката премија 

на реосигурувањето 
109 — Девизни - средства на осигурувањето и 

реосигурувањето 

11 — Побарувања од работите на осигурувањето, 
^осигурувањето и реосигурувањето 

110 - Побарувања за премии на осигурува-
њето 

111 — Побарувања за премии на ^осигурува -
њето и реосигурувањето во земјата 

112 — Побарувања за премии на реосигурува-
њето во странство 

113 — Побарувања за удели во ликвидирани 
штети од соосигурувачи и реосигурува-
чи во земјата 

114 — Побарувања за удели во ликвидирани 
штети од соосигурувачи и реосигурува-
чи во странство 



Среда, 29 јануари 1969 СЛУЖБЕН ТЕИСТ НА СФРЈ Број 4 - Страна 115 

115 — Побарувања за дадени депозити по до-
говори за реосигурување 

116 — Побарувања по основ на порамнување 
на ризиците до 31 декември 1967 го-
дина 

117 — Други побарувања од работите на оси-
гурувањето, соосигурувањето и реоси-
гурувањето 

118 — Сомнителни и спорни побарувања од 
работите на осигурувањето, ^осигуру-
вањето и реосигурувањето 

119 — Исправка на вредноста на сомнителни-
те и спорните побарувања од работите 
на осигурувањето, (^осигурувањето л 
реосигурувањето 

12 — Побарувања од деловните средства 
120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
124 — Побарувања од заеднички вложувања 
125 - Други побарувања од деловните сред-

ства 
126 — Сомнителни и спорни побарувања од 

деловните средства 
129 — Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувања од деловните 
средства 

13 — Пресметани договорни обврски од доходот 
130 — Пресметана камата на кредити 
131 - Пресметана премија на осигурувањето 
132 — Пресметана провизија и други надоме-

стоци за банкарски услуги 
133 — Пресметани придонеси и членарини 
138 — Пресметани други договорни обврски 

14 — Пресметани законски обврски од доходот 
140 — Пресметана камата на деловниот фонд 
141 — Пресметан придонес за користење на 

градското земјиште 
142 — Пресметан воден придонес 
144 - Пресметан данок на промет 
148 — Пресметани други законски обврски 

15 - Пресметани лични доходи и заедничка по-
трошувачка 
150 — Пресметани лични доходи 
155 - Пресметани средства за станбена из-

градба 
158 — Пресметани текушта средства на заед-

ничката потрошувачка 
16 - Односи со организациите на здружен труд 

160 - Односи со организациите на здружен 
труд по деловните средства 

165 - Односи со организациите на здружен 
труд по средствата на осигурувањето 

17 — Пласмани од деловните средства и од сред-
ствата на осигурувањето 
170 — Вложени деловни средства во заеднич-

кото работење 
171 — Орочени деловни средства 
172 — Вложени деловни средства во креди-

тниот фонд на банката 
173 — Кредити од деловните средства дадени 

на работните и други организации и 
општествено-политички заедници 

174 — Други пласмани на деловните средства 
175 — Орочени средства на техничката пре-

мија на осигурувањето 
176 - Орочени средства на техничката пре-

мија на реосигурувањето 
178 — Други пласмани на средствата на тех-

ничкита премија на осигурувањето и 
реосигурувањето 

18 - Непокриена загуба 
180 — Непокриена загуба од деловните сред-

ства 
185 — Непокриена загуба од средствата на 

осигурувањето 
186 — Непокриена загуба од средствата на 

реосигурувањето 
187 - Непокриена загуба по порамнување 

на ризиците по завршната сметка за 
1967 година 

19 — Активни временски разграничувања 
190 — Активни временски разграничувања од 

деловните средства 
195 — ̂ Активни временски разграничувања од 

работите на осигурувањето, соосигуру-
вањето и реосигурувањето 

КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 

21 - Обврски од работите на осигурувањето, сооси-
гурувањето и реосигурувањето 
210 — Обврски за ликвидирани штети од ос-

новот на осигурувањето во земјата 
211 — Обврски за ликвидирани штети од ос-

новот на осигурувањето во странство 
212 — Обврски за удели во ликвидираните 

штети по основот на ^осигурувањето и 
реосигурувањето во земјата 

213 — Обврски за удели во ликвидираните 
штети на странски реосигурувачи 

214 — Обврски за придонесите од премии на 
осигурувањето 

215 — Обврски за премии на ^осигурувањето 
и реосигурувањето во земјата 

216 — Обврски за премии на ^осигурувањето 
и реосигурувањето во странство 

217 — Обврски за примени депозити по дого-
ворите за реосигурувањето 

218 — Обврски по основот на порамнување на 
ризиците до 31 декември 1967 година 

219 — Други обврски од работите на осигуру-
вањето, соосигурувањето и реосигуру-
вањето 

22 — Обврски од деловните средства 
220 — Добавувачи во земјата за основни сред-

ства 
221 — Добавувачи во странство за основни 

средства 
222 — Добавувачи за обртни средства 
223 — Обврски за нефактурирани стоки и ус-

луги 
23 — Договорни обврски од остварениот доход 

230 — Камата на кредити 
231 - Премија на осигурувањето 
232 - Провизии и други надоместоци за бан-

карски услуги 
233 — Придонеси и членарини 
234 - Обврски од заедничкото работење -

домашни договарачи 
238 - Други договорни обврски 

24 — Законски обврски од остварениот доход 
240 - Камата на деловниот фонд 
241 — Придонес за користење на градското 

земјиште 
242 — Воден придонес 
244 — Данок на промет 
245 — Придонес на заедничките резерви на 

стопанските организации 
248 - Други законски обврски од остварениот 

ДОХОД 



Страна 116 -- Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 29 јануари 1969 

25 — Лични доходи и заедничка потрошувачка 
250 — Остварени лични доходи 
255 - Остварени средства за станбена из-

градба 
26 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по 

други запирања 
260 — Обврски по запрен данок на промет 
261 - Обврски по запрени придонеси од лич-

ните доходи 
262 — Обврски по запрени други придонеси и 

даноци 
268 - Обврски по други запирања 

27 — Други обврски од деловните средства 
275 — Неисплатен дел на личните доходи 
276 — Издадени меници, чекови и слично 
278 - Други обврски 

28 — Пресметка и распоред на премиите 
280 — Пресметка и распоред на премиите на 

осигурувањето 
281 — Пресметка и распоред на. премиите на 

реосигурувањето 
29 - Пасивни временски разграничувања 

290 - Пасивни временски разграничувања од 
деловните средства 

295 — Преносни премии од работите на оси-
гурувањето и реосигурувањето 

296 — Резервирани штети од работите на оси-
гурувањето и реосигурувањето 

297 — Резервирани штети настанати до 31 де-
кември 1967 година 

299 — Пресметани расходи на техничката пре-
мија на осигурувањето што се разгра-
ничуваат 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕН-
ТАР 

31 - Материјал 
310 - Материјал 

36 — Ситен инвентар и авто-гуми 
360 — Ситен инвентар и авто-гуми 
369 - Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар и авто-гумите 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

40 — Материјални трошоци 
400 — Потрошен материјал 
401 — Производни услуги на други 
402 — Непроизводни услуги 
403 - Дневници, теренски додатоци и слично 
408 — Други материјални трошоци 

42 — Амортизација 
420 - Амортизација 

45 — Укалкулиран дел на доходот 
453 - Укалкулирани договорни обврски 
454 — Укалкулирани лични доходи 

49 — Распоред на трошоците 
490. — Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

50 — Расходи на средствата на осигурувањето на 
животот 
500 - Ликвидирани обврски од осигурување-

то на животот 
501 Удел во ликвидираните обврски од со-

осигурувањето на животот 
502 - Трошоци на утврдувањето и процената 

на штетите, р е г р е с и т е барања и суд-
ските трошоци на осигурувањето на 
животот 

604 - Дел на техничката премија за матема-
тичката резерва на осигурувањето на 
животот 

507 - Премија за ^осигурување и реосигуру-
вање на осигурувањето на животот 

509 — Други расходи од работите на осигуру-
вањето и ^осигурувањето на животот 

— Расходи на средствата на другите осигурува-
ња 
510 — Ликвидирани штети од други осигуру-

вања 
511 — Удел во ликвидираните штети од ра-

ботите на соосигурувањето на другите 
осигурувања 

512 — Трошоци на утврдувањето и процената 
на штетите, регресните барања и суд-
ските трошоци на другите осигурувања 

514 — Дел на премијата за покривање на за-
губата по завршната сметка за 1967 го-
дина 

515 — Премија за осигурување од ризикот на 
земјотрес 

516 — Противпожарен придонес 
517 — Премија за ^осигурувањето и реосигу-

рувањето 
519 — Други расходи од средствата на други-

те осигурувања 
5'б — Расходи на средствата на реосигурувањето на 

животот 
530 - Удел на реосигурувачите во ликвиди-

раните обврски од осигурувањето на 
животот 

532 — Удел на реосигурувачите во трошоците 
на утврдувањето и процената на ште-
тите, регресните барања и судските 
трошоци на осигурувањето на животот 

534 — Дел на техничката премија на реосигу-
рувањето за математичката резерва на 
реосигурувањето на животот 

537 — Премија за реосигурување на реосигу-
рувањето на животот (ретроцесија) 

539 — Други расходи на реосигурувањето на 
животот 

54 - Расходи на средствата на реосигурувањето на 
другите осигурувања во земјата 
540 — Удел на реосигурувачите во ликвиди-

раните штети на другите осигурувања во 
земјата 

542 — Удел на реосигурувачите во трошоците 
на утврдувањето и процената на ште-
тите, регресните барања и судските тро-
шоци на другите осигурувања во зем-
јата 

547 — Премии за реосигурување на другите 
осигурувања (ретроцесија) 

549 - Други расходи на средствата на реоси-
гурувањето на другите осигурувања 

55 — Расходи на средствата на реосигурувањето во 
странство (пасивни реосигурувања) 
557 — Премија за реосигурувања во странство 
558 — Камата на примени депозити на стран-

ски реосигурувачи 
559 — Други расходи на средствата на реоси-

гурувањето во странство 
50 — Расходи на средствата на реосигурувањето 

на странски осигурителни организации (ак-
тивни реосигурувања) 
.560 — Удел на реосигурувачите во ликвиди-

раните штети на странски осигурувачи 
и реосигурувачи 

564 — Дадени провизии на странски органи-
зации на осигурувањето 

569 — Други расходи на активните реосигу-
рувања 

57 - Преносни премии и резервирани штети на 
крајот на годината 
570 — Преносна премија на осигурувањето на 

животот 
571 — Преносна премија на другите осигуру-

вања 
572 — Преносна премија на реосигурувањето 

на животот 
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573 - Преносна премија на реосигурувањето 
на другите осигурувања 

574 — Преносна премија на реосигурувањето 
на странски осигурителни организации 

575 — Резерва на обврските од осигурувањето 
на животот 

576 — Резерва на штетите од другите оси-
гурувања 

577 — Резерва на обврските од реосигуру-
вањето на животот 

578 — Резерва на штетите од реосигурување-
то на другите осигурувања 

579 — Резерва на штетите на реосигурување-
то на странски осигурителни организа-
ции 

58 — Други расходи од средствата на осигурувањето 
580 — Ликвидирани штети предизвикани од 

непознати моторни возила 
581 — Ликвидирани штети од земјотрес 
582 — Ликвидирани штети од резервата на 

штетите на крајот на 1967 година 
583 — Трошоци на извиди и процени на ре-

зервираните штети на крајот на 1967 
година 

589 — Други расходи на средствата на осигу-
рувањето 

59 - Распоред на расходите на средствата на оси-
гурувањето 
590 — Распоред на расходите на средствата на 

осигурувањето 

КЛАСА 6: ПРИХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

60 — Приходи па средствата на осигурувањето на 
животот 

600 - Техничка премија на осигурувањето на 
животот 

601 — Техничка премија од соосигурувањето 
на животот 

602 — Приходи по основ на удел во ликви-
дираните обврски од ^осигурувањето и 
реосигурувањето на животот 

606 — Камата на средствата на осигурувањето 
на животот 

609 — Други приходи на техничката премија 
на осигурувањето на животот 

61 - Приходи на средствата на другите осигурува-
ња 
610 — Техничка премија на другите осигуру-

вања 
611 — Техничка премија од соосигурувањето 

на другите осигурувања 
612 — Приходи по основ на уделот во ликви-

дираните штети од ^осигурувањето и 
реосигурувањето на другите осигуру-
вања 

616 - Камата на средствата на другите оси-
гурувања 

619 — Други приходи на техничката премија 
на другите осигурувања 

63 — Приходи на средствата на реосигурувањето па 
животот 
630 — Техничка премија на реосигурувањето 

на животот 
632 — Приходи по основ на уделот во ликви-

дираните обврски од реосигурувањето 
на животот 

636 — Камата на средствата на реосигурува-
њето на животот 

639 — Други приходи на техничката премија 
на реосигурувањето на животот 

64 — Приходи на средствата на реосигурувањето 
па другите осигурувања во земјата 
640 — Техничка премија на реосигурувањето 

на другите осигурувања 
641 — Техничка премија од работите на ре-

троцесија 
642 — Приход по основ на уделот во ликвиди-

раните штети на реосигурувачите на 
другите осигурувања 

646 — Камата на средствата на реосигурува-
њето на другите осигурувања 

649 - Други приходи на техничката премија 
на реосигурувањето на другите осигу-
рувања 

65 — Приходи на средствата на реосигурувањето 
во странство (пасивни реосигурувања) 
652 — Приходи по основ на уделот на стран-

ските реосигурувачи во ликвидираните 
штети 

654 — Примени провизии од странски реоси-
гурувачи 

659 - Други приходи од работите на пасив-
ните реосигурувања 

66 — Приходи од средствата на реосигурувањето на 
странските осигурителни организации (актив-
ни реосигурувања) 
660 — Техничка премија на реосигурувањето 

на странските осигурителни организа-
ции 

666 — Камата на дадени депозити на стран-
ски осигурителни организации 

669 — Други приходи од работите на актив-
ните реосигурувања 

67 Преносни премии и резерви на штетите на 
почетокот на годината 
670 - Преносна премија на осигурувањето на 

животот 
671 — Преносна премија на другите осигуру-

вања 
672 — Преносна премија на реосигурувањето 

на животот 
673 — Преносна премија на реосигурувањето 

на другите осигурувања 
674 — Преносна премија на реосигурувањето 

на странски осигурителни организации 
675 - Резерва на обврските од осигурувањето 

на животот 
676 — Резерва на штетите од други осигуру-

вања 
677 — Резерва на обврските од реосигурува-

њето на животот 
678 — Резерва на штетите од реосигурувањето 

на 'другите осигурувања 
679 — Резерва на штетите на реосигурување-

то на странски осигурителни организа-
ции 

68 - Други приходи на средствата на осигурува-
њето 
680 — Приходи за покривање на ликвидира-

ните штети предизвикани од непозна-
ти моторни возила 

681 — Приходи за покривање на ликвидира-
ните штети од земјотрес 

682 — Приходи за ликвидирани штети од ре-
зервата на штетите на крајот на 1967 
година 

683 — Приходи за покривање на трошоците 
на извидите и процените н а ' резерви-
раните штети на крајот на 1967 година 

689 — Други приходи на средствата на оси-
гурувањето 

69 — Распоред на разликата во средствата на оси-
гурувањето 
690 — Распоред на разликата ' во средствата 

на осигурувањето 

КЛАСА 7: ВКУПЕН ПРИХОД И НЕГОВА 
РАСПРЕДЕЛБА 

70 — Трошоци на реализираните услуги 
701 - Трошоци на реализираните услуги 
702 — Трошоци на реализираните услуги од 

заедничкото работење 
708 - Трошоци на другата реализација 
709 — Трошоци на интерната реализација 

73 — Вонредни расходи 
730 — Вонредни расходи 

74 — Други трошоци на реализацијата 
740 — Данок на промет 
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75 — Реализација на услугите 
751 - Реализација на услугите 
752 — Реализација на услугите на заедничкото 

работење 
758 - Друга реализација 
759 - Интерна реализација на услугите 

73 - Други приходи 
780 - Приходи од . камати на деловните сред-

ства 
781 - Приходи од дотации, субвенции и слич-

но 
782 - Приходи по основ на заедничкото ра-

ботење 
785 — Приходи од непотрошени средства на 

техничката премија и дел од каматите 
од пласманот на средствата на осигуру-
вањето 

789 — Вонредни приходи 
79 — Распоред на разликата на реализацијата 

790 - Распоред на разликата на реализаци-
јата 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 — Укалкулиран дел на доходот 
800 — Укалкулиран дел на доходот 
809 - Распоред на укалкулираниот дел на до-

ходот 
81 - Добивка 

810 — Добивка 
819 — Распоред на добивката 

83 — Остварен доход 
830 - Остварен доход 
831 — Средства што не влегуваат во вкупни-

от приход 
839 — Распределба на остварениот доход и на 

средствата што не влегуваат во вкуп-
ниот приход 

83 - Загуба 
850 - Загуба 
859 - Покривање на загубата 

83 - Непотрошени средства на техничката премија 
на осигурувањето 
860 — Непотрошени средства на техничката 

премија на осигурувањето и ^осигуру-
вањето на животот 

8G4 - Распоред на непотрошените средства на 
техничката премија на осигурувањето 
и ^осигурувањето на животот 

865 — Непотрошени средства на техничката 
премија на осигурувањето и ^осигуру-
вањето на другите осигурувања 

809 — Распоред на непотрошените средства на 
техничката премија на осигурувањето и 
^осигурувањето на другите осигуру-
вања 

87 — Непотрошени средства на техничката премија 
на реосигурувањето 
870 — Непотрошени средства на техничката 

премија на реосигурувањето на живо-
тот 

874 — Распоред на непотрошените средства на 
техничката премија на реосигурување-
то на животот 

875 — Непо-трошени средства на техничката 
премија на реосигурувањето на другите 
осигурувања 

879 - Распоред на непотрошените средства на 
техничката премија на реосигурување-
то на другите осигурувања 

88 — Загуба од работите на осигурувањето 
830 - Загуба од работите на осигурувањето и 

^осигурувањето на животот 
884 - Покривање на загубата 
885 — Загуба од работите на осигурувањето и 

^осигурувањето на другите осигуру-
вања 

889 - Покривање на загубата 
89 — Загуба од работите на реосигурувањето 

890 - Загуба од работите на реосигурувањето 
на животот 

894 — Покривање на загубата 
895 — Загуба од работите на реосигурувањето 

на другите осигурувања 
899 - Покривање на загубата 

КЛАСА 9: ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТ-
ВАТА 

90 — Долгорочни извори на деловните средства 
900 - Деловен фонд 
901 - Обврски за користениот дел на делов-

ниот фонд за покривање на загубата 
902 — Домашни вложувачи на средствата за 

заедничко работење 
904 — Долгорочни кредити добиени од банки 

за основни средства 
905 — Долгорочни кредити добиени од банки 

за обртни средства 
906 — Долгорочни кредити добиени од рабо-

тни и други организации за основни 
средства 

907 — Долгорочни кредити добиени од рабо-
тни и други организации за обртни 
средства 

908 - Други долгорочни извори на деловните 
средства 

909 — Облигациони заеми 
91 — Краткорочни извори на деловните средства 

910 — Краткорочни кредити добиени од банки 
911 — Краткорочни кредити добиени од ра-

ботни и други организации 
918 - Други краткорочни извори на делов-

ните средства 
92 — Извори на средствата на стапбените згради и 

деловните простории 
920 — Фонд на станбените згради 
921 — Кредити за фондот на станбените згради 
928 — Други извори на средствата на фондот 

на станбените згради 
94 - Други извори на средствата на осигурувањето 

940 — Кредити за покривање на обврските по 
основ на осигурувањето 

941 — Кредити за покривање на обврските по 
основ на реосигурувањето 

948 — Други извори на средствата на осигу-
рувањето, ^осигурувањето и реосигу-
рувањето 

95 - Извори на резервите на деловните средства 
950 - Резервен фонд 
958 — Други ИЗБОРИ на средствата на резер-

вите 
96 - Извори на почетните резерви па сигурноста 

Ѕ60 — Почетни резерви на сигурноста на оси-
гурувањето на животот 

961 — Почетни резерви на сигурноста на дру-
гите осигурувања 

9 6 2 П о ч е т н и резерви на сигурноста на рео-
сигурувањето 

07 — Извори на резервите на осигурувањето 
970 - Математичка резерва на осигурува-

њето на животот 
971 — Резерви на сигурноста на осигурува-

њето на животот 
972 — Резерви на сигурноста на другите оси-

гурувања 
973 — Резерви на сигурноста на реосигуру-

вањето 
974 — Посебна резерва на сигурноста за ште-

ти од земјотрес 
98 — Извори на средствата на заедничката потро-

шувачка 
930 — Фонд на заедничката потрошувачка 
981 — Кредити за заедничката потрошувачка 
989 — Други извори на средствата на заед-

ничката потрошувачка 
99 — Вонбилансна евиденција 

990 — Активни конта на вонбилансната еви-
денција 

995 — Посивни конта на вонбилансната еви-
денција 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ ГОДИНА 

А К Т И В А 

Состојба на 31 декември 

На претходната година на текуштата година 

СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
I. Обртни средства 

а) Парични средства 

1 100 Жиро-сметка на деловните средства 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни деловни средства 
4 103 Меници, чекови и слично 
5 104 Други деловни парични средства 

б) Побарувања од деловните средства 

6 120 Купувачи во земјата 
7 121 Купувачи во странство 
8 220,221, Аконтации на добавувачите 

222 
9 124 Побаруван,а од заеднички вложувања 

10 125 Други побарувања од деловните средства 

е) Побарувања од доходот 

И 130 Пресметана камата на кредити 
12 131 Пресметана премија на осигурувањето 
13 132 Пресметана провизија и други надоместоци за бан-

карски услуги 
14 133 Пресметани придонеси и членарини 
15 138 Пресметани други договорни обврски 
18 140 Пресметана камата на деловниот фонд 
17 141 Пресметан придонес за користење на градското зем-

јиште 
18 142 Пресметан воден придонес 
19 144 Пресметан данок на промет 
20 148 Пресметани други законски обврски 
21 150 Пресметани лични доходи 
22 155 Пресметани средства за станбена изградба 
23 158 Пресметани текушти средства на заедничката потро-

шувачка 

г) Средства во пресметка 

24 160 Односи со организациите на здружен труд по делов-
ните средства 

25 190 Активни временски разграничувања од деловните 
средства 

д) Залихи 

26 310 Материјал 
27 360,369 Ситен инвентар и авто-гуми 

II. Пласмани од деловните средства 

23 170 Вложени деловни средства во заедничко работење 
29 171 Орочени деловни средства 
30 172 Вложени деловни средства во кредитниот фонд на 

банката 

Претходна Главна колона Претколона Главна колона П О З И Ц И Ј А 
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1 2 3 4 5 6 7 

31 173 Кредити од деловните средства дадени на работни и 
други организации и општествено-политички заедници 

32 174 Други пласмани на деловните средства 

III. Основни средства 

а) Основни средства во функција 

33 ООО Земјишта што служат во стопански цели 
34 002 Градежни објекти 
35 003 Орудија за работа 
36 008 Други основни средства 
37 Вкупно основните средства во функција по набавната 

вредност (ред. бр. 33 до ред. бр. 36) 
38 022 Исправка на вредноста на градежните објекти 
39 023 Исправка на. вредноста на орудијата за работа 
40 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 
41 Вкупно основните средства во функција по сегашната 

вредност (ред. бр. 37 минус ред. бр. 38 до ред. бр. 40) 

б) Основни средства во приготвување 

42 030 Издвоени парични средства за инвестиции 
43 031 Залихи на опрема и инвестиционен материјал 
44 032 Инвестиции во тек 

IV. Средства на фондот на станбените згради 

45 041 Станбени згради и деловни простории 
46 049 Исправка на вредноста на станбените згради и делов-

ните простории 
47 044 Станбени згради и деловни простории во изградба 
48 040 Парични средства на станбените згради 
49 046 Долгорочни пласмани на средствата на фондот на стан-

бените згради 
50 048 Други средства на фондот на станбените згради 

V. Деловни средства надвор од функција 

51 010 Трајно неупотребливи основни средства 
52 027 Исправка на вредноста на трајно неупотребливите 

основни средства 
53 033 Запрени инвестиции 
54 126 Сомнителни и спорни побарувања од деловните 

средства 
55 129 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните 

побарувања од деловните средства 
56 23.24 Преплетени обврски од доходот 
57 180 Непокриена загуба од деловните средства 

В. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ФОНДОВИ 

53 050 Парични средства на резервниот фонд — задолжителен 
дел 

59 051 Парични средства на резервниот фонд — незадолжи-
телен дел 

60 056 Долгорочни пласмани на средствата на резервниот 
фонд 

В. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

6! 080 Парични средства на заедничката потрошувачка 
62 086 Долгорочни пласмани на средствата на фондот на заед^ 

ничката потрошувачка 
63 087 Средства на заедничката потрошувачка во изградба 

или изработка 
64 038 Објекти и предмети на заедничката потрошувачка 
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65 089 Исправка на вредноста на средствата на заедничката 
потрошувачка . 

ВКУПНА АКТИВА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА 

СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
I. Средства на премиите на осигурувањето и реосигу-
рувањето 

66 105 Збирна сметка на премиите на осигурувањето 
67 106 Збирна сметка на премиите на реосигурувањето 
68 107 Жиро-сметка на техничката премија на осигурувањето 
69 108 Жиро-сметка на техничката премија на реосигуру-

вањето 
70 109 Девизни средства на осигурувањето и реосигурувањето 
71 175 Орочени средства на техничката премија на осигуру-

вањето 
72 176 Орочени средства на техничката премија на реосигу-

рувањето 
73 178 Други пласмани на техничката премија на осигуру-

вањето и реосигурувањето 

II. Средства на почетните резерви на сигурноста 

74 060 Парични средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот 
75 061 Парични средства на почетните резерви на сигурноста 

на другите осигурувања 
76 062 Парични средства на почетните резерви на сигурноста 

на реосигурувањето 
77 065 Пласмани на средствата на почетните резерви на сигур-

носта на осигурувањето на животот 
78 066 Пласмани на средствата на почетните резерви на сигур-

носта на другите осигурувања 

III. Средства на резервите на сигурноста 

79 070 Парични средства на математичката резерва на осигу-
рувањето на животот 

80 071 Парични средства на резервата на сигурноста на осигу-
рувањето на животот 

81 072 Парични средства на резервата на сигурноста на дру-
гите осигурувања 

82 073 Парични средства на резервата на сигурноста на рео-
сигурувањето 

83 074 Парични средства на посебната резерва на сигурноста 
за штети од земјотрес 

84 075 Пласмани на математичката резерва на осигурувањето 
на животот 

85 076 Пласмани на средствата на резервата на сигурноста 
на осигурувањето на животот 

86 077 Пласмани на средствата на резервата на сигурноста 
на другите осигурувања 

87 078 Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на 
реосигурувањето 

88 079 Пласмани на средствата на посебната резерва на си-
гурноста за штети од земјотрес 

IV. Побарувања од работите на осигурувањето и реоси-
гурувањето 

89 110 Побарувања за премии на осигурувањето 
90 111 Побарувања за премии на ^осигурувањето и реосигу-

рувањето во земјата 
91 112 Побарувања за премии на реосигурувањето во стран-

ство 
92 113 Побарувања за удели во ликвидираните штети кај 

4 ^осигурувачи и реосигурувачи во земјата 
93 114 Побарувања за удели во ликвидираните штети од 

^осигурувачи и реосигурувачи во странство 
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94 115 Побарувања за дадени депозити по договори за рео-
сигурување 

95 116 Побарувања по основ на порамнување на ризикот до 
31 декември 1967 година 

96 117 Други побарувања" од работите на осигурувањето, 
^осигурувањето и реосигурувањето 

V, Средства во пресметка 

97 165 Односи со организациите на здружен труд по сред-
ствата на осигурувањето 

93 195 Активни временски разграничувања по работите на 
осигурувањето, ^осигурувањето и реосигурувањето 

VI Средства на осигурувањето надвор од функцијата 

99 118 Сомнителни и спорни побарувања од работите на оси-
гурувањето, ^осигурувањето и реосигурувањето 

100 119 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања од работите на осигурувањето, ^осигуру-
вањето и реосигурувањето 

101 185 Непокриена загуба од средствата на осигурувањето 
102 186 Непокриена загуба од средствата на реосигурувањето 
103 187 Непокриена загуба по порамнување на ризикот по за-

вршната сметка за 1967 година 

ВКУПНА АКТИВА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ 

ВКУПНА АКТИВА 

Вонбилансна евиденција - активни конта 

П А С И В А 

СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

А ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

1. Краткорочни извори на деловните средства 

а) Текушта обврски 

104 910 Краткорочни кредити добиени од банки 
105 911 Краткорочни кредити добиени од работни и други 

организации 
106 220 Добавувачи во земјата за основни средства 
107 221 Добавувачи во странство за основни средства 
108 222 Добавувачи за обртни средства 
109 223 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
110 120,121 Примени аконтации од купувачи 
111 276 Издадени меници, чекови и слично 
112 913 Други краткорочни извори на деловните средства 

б) Обврски од доходот 

113 230 Камата на кредитите 
114 231 Премија на осигурувањето 
115 232 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
116 233 Придонеси и членарини 
117 234 Обврски од заедничкото работење — домашни дого-

варачи 
118 238 Други договорни обврски 
119 240 Камата на деловниот фонд 
120 241 Придонес за користење на градското земјиште 
121 242 Воден придонес 
122 244 Данок на промет 
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123 245 

124 248 
125 250 
126 255 

127 160 

128 290 

129 260 
130 261 
131 262 
132 268 
133 275 
134 278 

135 904 

136 805 

137 906 

138 907 

139 921 
140 909 
141 908 

142 900 

143 901 

144 902 

145 920 
146 928 

147 950 
148 958 

149 980 
150 981 
151 989 

Придонес за заедничките резерви на стопанските орга-
низации 
Други законски обврски од остварениот доход 
Остварени лични доходи 
Остварени средства за станбена изградба 

8) Обврски во пресметка 

Односи со организациите на здружен труд по деловните 
средства 
Пасивни временски разграничувања од деловните 
средства 

г) Други текушти обврски 

Обврски по запрен данок на промет 
Обврски по запрени придонеси од личните доходи 
Обврски по запрени други придонеси и даноци 
Обврски по други запирања 
Неисплатен дел на личните доходи 
Други обврски 

II. Долгорочни извори на деловните средства 

а) Долгорочни обврски 

Долгорочни кредити добиени од банки за основни 
средства 
Долгорочни кредити добиени од банки за обртни сред-
ства 
Долгорочни кредити добиени од работни и други орга-
низации за основни средства 
Долгорочни кредити добиени од работни и други орга-
низации за обртни средства 
Кредити за фондот на станбените згради 
Облигациони заеми 
Други долгорочни извори на деловните средства 

б) Трајни извори на деловните средства 

Деловен фонд 
Обврски за користениот дел на деловниот фонд за 
покривање на загуби 
Домашни вложувачи на средства за заедничко рабо-
тење 
Фонд на станбените згради 
Други извори на средствата на фондот на станбените 
згради 

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Резервен фонд 
Други извори на средствата на резервите 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

Фонд на заедничката потрошувачка 
Кредити за заедничката потрошувачка 
Други извори на средствата на заедничката потро-
шувачка 

ВКУПНА ПАСИВА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА 
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СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
I. Извори на почетните резерви на сигурноста 

152 960 Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето на 
животот 

153 961 Почетни резерви на сигурноста на другите осигурувања 
154 962 Почетни резерви на сигурноста на реосигурувањето 

II. Извори на резервите на осигурувањето 
155 970 Математичка резерва на осигурувањето на животот 
156 971 Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот 
157 972 Резерви на сигурноста на другите осигурувања 
158 973 Резерви на сигурноста на реосигурувањето 
159 974 Посебна резерва на сигурноста за штети од земјотрес 

III. Други извори па средствата на осигурувањето 
160 940 Кредити за покривање на обврските по основ на оси-

гурувањето 
161 941 Кредити за покривање на обврските по основ на рео-

сигурувањето 
162 - 948 Други извори на средствата на осигурувањето, ^ о с и г у -

рувањето и реосигурувањето 

IV. Обврски од работите на осигурувањето и реосигу-
рувањето 

163 110 Примени аконтации за премии на осигурувањето 
164 210 Обврски за ликвидирани штети од основ на осигуру-

вањето во земјата 
165 211 Обврски за ликвидирани штети од основ на осигуру-

вањето во странство 
166 212 Обврски за удели во ликвидирани штети по основ на 

соосигурувањето и реосигурувањето во земјата' 
167 213 Обврски за удели во ликвидирани штети на странска 

реосигурувачи 
168 214 Обврски за придонесите од премии на осигурувањето 
169 215 Обврски за премии на соосигурувањето и реосигуру-

вањето во земјата 
170 216 Обврски за премии на соосигурувањето и реосигуру-

вањето во странство 
171 217 Обврски за примени депозити по договори за реосигу-

рувањето 
172 218 Обврски по основ на порамнување на ризикот до 31 

декември 1967 година 
173 219 Други обврски од работите на осигурувањето, ^ о с и г у -

рувањето и реосигурувањето 

V. Обврски во пресметка 
174 165 Односи со организациите на здружен труд по сред-

ствата на осигурувањето 
175 280 Пресметка и распоред на премиите на осигурувањето 
176 281 Пресметка и распоред на премиите на реосигурувањето 
177 295 Преносни премии од работите на осигурувањето и рео-

сигурувањето 
178 296 Резервирани штети од работите на осигурувањето и 

реосигурувањето 
179 297 Резервирани штети настанати до 31 декември 1967 

година 
180 299 Пресметани расходи на техничката премија на осигу-

рувањето што сет разграничуваат 

ВКУПНА ПАСИВА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУ-
РУВАЊЕТО 

ВКУПНА ПАСИВА 

Вонбилансна евиденција — пасивни конта 

Раководител на Претседател 
сметководството, на собранието, Директор, 
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БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден 

број 
Конто Е Л Е М Е Н Т И На претходната 

година 
На текуштата 

година 

1 2 3 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. Расходи 

1 400,401 Потрошени материјали и производни услуги на други 
2 402 Непроизводни услуги 
3 403 Дневници, теренски додатоци и слично 
4 408 Други материјални трошоци 
5 420 Амортизација 
в ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 5) 
7 730 Вонредни расходи 
8 Вкупно потрошените средства (ред. бр. 6 плус ред. бр.1 7) 
9 830 Остварен доход (ред. бр. 20 минус ред. бр. 8) 

10 ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 22) 

II. Приходи 

11 751 Реализација на услугите 
12 759 Интерна реализација на услугите 
13 752 Реализација на услугите на заедничкото работење 
14 758 Друга реализација 
15 782 Приходи по основ на заедничкото работење 
16 780 Приходи од камати на деловните средства 
17 781 Приходи од дотации, субвенции и слично 
18 785 Приходи од непотрошени средства на техничката пре-

мија и од делот на каматите од пласмани на средствата 
на осигурувањето 

19 789 Вонредни приходи 
20 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. И до ред. бр. 19) 
21 850 Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 8 минус 

ред. бр. 20) 
22 ВКУПНО (ред. бр. 20 плус ред. бр. 21 = ред. бр. 10) 

Б. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

I. Распределба на доходот по намена 

23 839,850 Камата на кредитите 
24 839,850 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
25 839,850 Премии на осигурувањето 
26 839,850 Придонеси и членарини 
27 839,850 Други договорни обврски 
28 839,850 Камата на деловниот фонд 
29 839,850 Данок на промет 
30 839,850 Придонеси за обнова и изградба на Скопје 
31 839,850 Средства за станбена изградба 
32 839,850 Додатен придонес за социјално осигурување 
33 839,850 Придонес за користење на градското земјиште 
34 839,850 Воден придонес 
35 839,850 Други законски обврски од остварениот доход 
36 839,850 За лични доходи 
37 839 Дел на доходот што им припаѓа на другите содого-

варачи во заедничкото работење 
38 839 Дел од доходот за покривање на загубата на другите 

самостојни организации на здружен труд 
39 839 За резервниот фонд - задолжителен 
40 839 За резервниот фонд — незадолжителен 
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41 839 За заедничките резерви на стопанските организации 
42 839 Дел од доходот за потребите на општествените служби 
43 839 За деловниот фонд 
44 839, 850 За фондот на заедничката потрошувачка 
45 839 За другите фондови 
46 839,850 Непокриени обврски по основ на осигурувањето на 

Товар на доходот (ред. бр, 37 на Билансот на успехот 
на средствата на осигурувањето) 

47 839,850 Непокриени обврски по основ на реосигурувањето на 
товар на доходот (ред. бр. 69 од Билансот на успехот 
на средствата на осигурувањето) 

48 ВКУПНО (ред. бр. 23 до ред. бр. 47 = ред. бр. 54) -

49 453 
50 454 
51 455 
52 800 

53 810 
54 830 
55 
56 
57 

58 850 

59 
60 дел 850 
61 дел 850 
62 
63 
64 850 

65 дел 859 
68 дел 859 

67 дел 859 

68 дел 859 

69 група 24 

70 дел 180 
71 дел 180 
72 дел 185 
73 дел 186 
74 

И. Структура на доходот — добивка, загуба 

Укалкулирани договорни обврски 
Укалкулирани законски обврски 
Укалкулирани лични доходи 
Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 49 
до ред. бр. 51) 
Добивка 
Остварен доход = (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53) 
Зголемување на доходот 
Намалување на доходот 
Доход за распределба (ред. бр. 54 плус ред. бр. 53 
минус ред, бр. 56) 
Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 48 минус 
ред. бр. 57) 
ВКУПНО (ред. бр. 57 плус ред. бр. 58 в ред. бр. 48) 
Загуба од трошоците на работењето 
Загуба поради неостварен доход e ред. бр. 58 
Зголемување на загубата 
Намалување на загубата 
ВКУПНО (ред. бр. 60 плус ред. бр. 81 плус ред. бр. 62 
минус ред. бр. 63 = ред. бр. 74) 
Покривање на загубата од резервниот фонд 
Покривање на загубата од заедничкото работење -
учество на другите содоговорачи 
Покривање на загубата од доходот на другите са-
мостојни организации на здружен труд 
Покривање на загубата од други извори без обврска 
за враќање 
Покривање на загубата на товар на законските об-
врски од доходот 
Покривање на загубата на товар на деловниот фонд 
Непокриена загуба од деловните средства 
Непокриена загуба во средствата на осигурувањето 
Непокриена загуба во средствата на реосигурувањето 
ВКУПНО (ред, бр. 65 до ред. бр. 73 = ред. бр. 64) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

И з н о с 
Реден П О З И Ц И Ј А На претходната На текуштата 

година година 

1 Исплатени лични доходи без придонесите 
2 Исплатени придонеси од личниот доход 
3 Просечно користени основни средства 
4 Просечно користени обртни средства 
5 Просечен број на запослени врз база на состојбата на крајот 

на месецот 
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6 Просечен број на запослени врз база на укалкулираните часови 
на работа во текот на годината 

7 Издатоци за стручно образование на кадрите 
8 Амортизација по пропишаните стопи 
9 Непотрошени средства на амортизацијата 

10 Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства 
11 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена 

изградба 
12 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други 

потреби 
13 Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за стан-

бена изградба од делот 4% на крајот на годината 
14 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни средства 
15 Дел на обртните средства што е користен за инвестиции 
16 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за ос-

новни средства и за трајни обртни средства 
17 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за 

повремени обртни средства 
18 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите кредити за 

основни и трајни обртни средства 
19 Отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни 

обртни средства што втасуваат во следната година 

Раководител Претседател 
на сметководството, на собранието, Директор, 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден Конто Е Л Е М Е Н Т И број На претходната На текуштата 

година година 

А. СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И СООСИГУРУ-
ВАЊЕТО 

I. Приходи 
1 600,601 Техничка премија на осигурувањето и соосигу-

610,611 рувањето 
2 602,612 Приходи по основ на удел во ликвидираните штети 

(обврски) од соосигурувањето и реосигурувањето 
3 606,616 Камата на средствата на осигурувањето 
4 609,619 Други приходи на техничката премија на осигуру-

вањето и соосигурувањето 
5 група 68 Други приходи на средствата на осигурувањето 
6 670,671 Преносни премии на почетокот на годината 
7 675,676 Резервирани штети на почетокот на годината 
8 ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 7) 
9 880,885 Загуба (ред. бр. 26 минус ред. бр. 8) 

10 ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 28) 
II. Расходи 

11 500,510 Ликвидирани штети (обврски) по основ на осигуру-
в а њ е т о 

12 501,511 Удел во ликвидираните штети по основ на ^ о с и г у -
рувањето 

13 502,512 Трошоци на процената, регресни барања и судски 
трошоци 

14 580 Ликвидирани штети предизвикани од непознати мо-
торни возила 

15 851 Ликвидирани штети од земјотрес 
16 8^2,853 Ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 

година со трошоците на процената 
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17 515 Премија за осигурување од ризикот на земјотрес 
18 516 Противпожарен придонес 
19 514 Дел од премијата за покривање на загуба по заврш-

ната сметка за 1967 година 
20 507,517 Премија за ^осигурување и реосигурување 
21 дел509, Камата за обврски по основ на осигурувањето, сооси-

519 гурувањето и реосигурувањето 
22 дел 509, Други расходи на средствата на осигурувањето 

519,589 
23 504 Дел од техничката премија за математичката резерва 

на осигурувањето на животот 
24 570,571 Преносни премии на крајот на годината 
25 575,576 Резервирани штети на крајот на годината 
26 ВКУПНО (ред. бр. 11 до ред. бр. 25) 
27 860,865 Непотрошени средства на техничката премија на 

осигурувањето и ^осигурувањето (ред. бр. 8 минус 
ред. бр. 26) 

28 ВКУПНО (ред. бр. 26 плус ред. бр. 27 = ред. бр. 10) 

III. Распределба на непотрошените средства на тех-
ничката премија на осигурувањето и ^осигурувањето 

29 864 Издвојување заради учество на осигурениците во по-
зитивниот резултат на осигурувањето на животот 

30 864,869 Издвојување заради исплата на зголемените камати 
на основувачите на вложените средства на почетната 
резерва на сигурноста 

31 864,869 Издвојување во вкупниот приход на работната 
заедница 

32 864,869 Издвојување во резервите на сигурноста 
33 ВКУПНО (ред. бр. 29 до ред. бр. 32 = ред. бр. 27) 

IV. Покривање на загубата 

34 880,885 Загуба = ред. бр. 9 
35 884,889 Покривање на загубата од резервите на сигурноста 
36 884,889 Покривање на загубата од резервниот фонд на заводот 
37 884,889 Непокриена загуба што се покрива на товар на доходот 

и другите фондови на заводот (ред, бр. 34 минус ред. 
бр. 35 плус ред. бр. 36) 

38 Покривање на загубата на товар на доходот и другите 
фондови на заводот 

39 Покривање на загубата од почетните резерви на си-
гурноста на осигурувањето 

40 185 Непокриена загуба во средствата на осигурувањето 
41 ВКУПНО (ред. бр. 35 до ред. бр. 40, освен ред. бр. 

37 = ред бр. 34) 

В. СРЕДСТВА НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО 

I. Приходи ^ 

42 630,640, Техничка премија на реосигурувањето 
641,660 

43 632,642, Приходи по основ на уделот на реосигурувачите (рет-
652 роцееионерите) во ликвидираните штети (обврски) 

44 636,646, Камата на средствата на реосигурувањето 
666 

45 639,649, Други приходи на техничката премија на реосигу-
654,669, рувањето 

46 672,673, Преносни премии на реосигурувањето на почетокот на 
674 годината 

47 677,678, Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на 
679 годината 

48 ВКУПНО (ред. бр. 42 до ред. бр. 47) 
49 890,895 Загуба (ред. бр. 59 минус ред. бр. 48) 
60 ВКУПНО (ред. бр. 48 плус ред. бр. 49 = ред. бр. 61) 
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II. Расходи 
51 530,540, Удели на реосигурувачите во ликвидираните обврски 

560 по основ на реосигурувањето (ретроцесија) 
52 532,542 Удели на реосигурувачите во трошоците на процената 

на штетите, регресните барања и судските трошоци 
53 537,547, Премија за реосигурување (ретроцесија) 

557 
54 558 Камата на примените депозити на странски реосигуру-

вачи 
55 539,549, Други расходи на техничката премија на реосигуру-

559,554, вањето 
569 

56 534 Дел па техничката премија за математичката резерва 
на реосигурувањето на животот 

57 572,573, Преносни премии на реосигурувањето на крајот на 
574 годината 

58 577,578, Резервирани штети (обврски) на реосигурувањето на 
579 крајот на годината 

59 ВКУПНО (ред. бр. 51 до ред. бр. 58) 
60 870,875 Непотрошени средства на техничката премија на ре-

осигурувањето (ред. бр. 48 минус ред. бр. 59) 
61 ВКУПНО (ред. бр. 59 плус ред. бр. 60 = ред. бр. 50) 

III. Распределба на непотрошените средства на тех-
ничката премија на реосигурувањето 

62 874,879 Издвојување заради исплата на зголемените камати на 
основувачите за вложените средства на почетната ре-
зерва на сигурноста 

63 874,879 Издвојување во вкупниот приход на работната заед-
ница 

64 874,879 Издвојување во резервите на сигурноста на реосигуру-
вањето 

65 ВКУПНО (ред. бр. 62 до ред. бр. 64 = ред. бр. 60) 

IV. Покривање на загубата 
66 Загуба == ред. бр. 49 
67 894,899 Покривање на загубата од резервите на сигурноста на 

реосигурувањето 
68 894,899 Покривање на загубата од резервниот фонд на заводот 
69 Непокриена загуба што се покрива на товар на доходот 

и другите фондови на заводот (ред. бр. бб минус ред. 
бр. 67 плус ред. бр. 68) 

70 Покривање на загубата на товар на доходот и дру-
гите фондови на заводот 

71 Покривање на загубата од почетните резерви на си-
гурноста на реосигурувањето 

72 186 Непокриена загуба во средствата на реосигурувањето 
73 ВКУПНО (ред. бр. 67 до ред. бр. 72 без ред. бр. 69 = 

ред. бр. бб) 

ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден Конто Е Л Е М Е Н Т И На претходната На текуштата 

б р 0 Ј година година 

1 2 3 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. Расходи 
1 400,401 Потрошени материјали и производни услуги на други 
2 402 Непроизводни услуги 
3 403 Дневници, теренски додатоци и слично 
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4 408 Други материјални трошоци 
5 420 Амортизација 
6 ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 5) 
7 730 Вонредни расходи 
8 Вкупно потрошените средства (ред бр. 6 плус ред. бр. 7) 
9 Остварен доход (ред. бр. 20 минус ред. бр 8; 

10 ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 22) 

II. Приходи 
И 751 Реализација на услугите 
12 759 Интерна реализација на услугите 
13 752 Реализација на услугите на заедничкото работење 
14 758 Друга реализација 
15 782 Приходи по основ на заедничкото работење 
16 780 Приходи од камати на деловните средства 
17 781 Приходи од дотации, субвенции и слично 
18 783 Приходи од непотрошени средства на техничката пре-

мија и дел од каматите од пласмани на средствата на 
осигурувањето 

19 789 Вонредни приходи 
20 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 11 до ред. бр. 19) 
21 Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 8 минус 

ред, бр, 20) 
22 ВКУПНО (ред. бр. 20 плус ред. бр. 21 = ред. бр. 10) 

Б. ПРИВРЕМЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
I. Распределба на доходот по намена 

23 Камата на кредитите 
24 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
25 Премија на осигурувањето 
26 Придонеси и членарини 
27 Други договорни обврски 
28 Камата на деловниот фонд 
29 Данок на промет 
30 Придонеси за обнова и изградба на Скопје 
31 Средства за станбена изградба 
32 Додатен придонес за социјално осигурување 
33 Придонес за користење на градското земјиште 
34 Воден придонес 
35 Други законски обврски од остварениот доход 
36 За лични доходи 
37 Остаток на доходот 
38 ВКУПНО (ред. бр, 23 до ред. бр. 37) 

И. Структура на доходот — добивка, загуба 

39 453 Укалкулирани договорни обврски 
40 454 Укалкулирани законски обврски 
41 455 Укалкулирани лични доходи 
42 800 Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 39 

до ред. бр. 41) 
43 810 Добивка 
44 Остварен доход (ред. бр. 42 плус ред. бр. 43) 
45 Зголемување на доходот 
46 Намалување на доходот 
47 Доход за распределба (ред. бр. 44 плус ред. бр. 45 ми-

нус ред, бр. 46) 
48 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 38 минус 

ред. бр. 47) 
49 ВКУПНО (ред. бр. 47, ред. бр. 48 - ред. бр. 38) 
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ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 Основни средства во функција 
2 Исправка на вредноста на основните средства во 

функција 
3 Основни средства вон функција 
4 Исправка на вредноста на основните средства вон 

функција 
5 Парични деловни средства — жиро-сметка 
6 Ограничени и орочени парични деловни средства 
7 Други парични деловни средства 
8 Купувачи и добавувачи 
9 Средства внесени во кредитниот фонд и во заедничко-

то работење 
10 Парични средства на фондовите (резервниот фонд, 

фондот на заедничката потрошувачка, станбениот 
фонд и др.) 

11 Залихи на материјали и ситен инвентар 
12 Деловен фонд 
13 Долгорочни кредити за основни средства 
14 Долгорочни кредити за обртни средства 
15 Краткорочни кредити 
16 Други долгорочни и краткорочни извори на деловните 

средства 
17 Добавувачи и купувачи 
18 Кредити за фондот на станбените згради и фондот на 

заедничката потрошувачка 
19 Исплатени лични доходи без придонесите 
20 Исплатени придонеси од личниот доход 
21 Просечно користење на основните средства 
22 Просечно користење на обртните средства 
23 Просечен број запослени врз база на состојбата на 

крајот на месецот 
24 Просечен број запослени врз база на укалкулираните 

часови на работа во текот на пресметковниот период 
25 Просечен износ на деловниот фонд 
26 Амортизација по пропишаните стопи 
27 Непотрошени средства на амортизацијата 
28 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за 

станбена изградба 
29 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за 

други потреби 
30 Состојба на средствата на заедничката потрошувачка 

за станбена изградба од делот 4% на крајот на пресмет-
ковниот период 

31 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни 
средства 

32 Дел на деловниот фонд што е користен за инвестиции 
33 Извршени отплати во текуштата година по кредитите 

за основни средства и за трајни обртни средства 
34 Извршени отплати во текуштата година по кредитите 

за повремени обртни средства 
35 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите 

кредити за основни и трајни обртни средства 
36 Отплати по инвестиционите кредити за основни и 

трајни обртни средства што втасуваат во следниот 
пресметковен период 

37 Трошоци на инвестиционото одржување на основните 
средства 

Раководител Претседател 
на сметководството, на работничкиот совет, Директор, 
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33. 

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење-
то во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ГРАНИ-
ЧЕН ПРЕМИН СТРЕЗИМИРОВЦИ ЗА МЕЃУНАРО-

ДЕН ДРУМСКИ САООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница спре-
ма Народна Република Бугарија се определува 
постојаниот граничен премин Стрезимировци за ме-
ѓународен друмски саообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Р. п. бр. 155 
5 декември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с, р. 

34. 

Врз основа на членот 31 став 1 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКА ЗА РАБОТА НА КЛАСИФИКАЦИИ 
НА ДЕЈНОСТИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ И ЗАНИМА-

ВА АТА 

1. Се определува Сојузниот завод за статистика 
да ја организира работата за изработка на стандард-
ни класификации на дејностите, производите и зани-
мањата. 

2. Заради усогласување на потребите на оддел-
ни служби, во Сојузниот завод за статистика се фор-
мира Комисија за координација на работата на 
стандардни класификации на дејностите, произво-
дите и занимањата, во која по еден претставник 
делегираат: 

1) Сојузниот секретаријат за стопанство, 
2) Сојузниот секретаријат за финансии, 
3) Сојузниот совет за труд, 
4) Сојузниот совет за правосудство, 

5) Сојузниот завод за стопанско планирање, 
6) Сојузниот завод за статистика, 
7) Службата на општественото книговодство, 
8) Сојузниот завод за социјално осигурување, 
9) Сојузната стопанска комора, 

10) Народната банка на Југославија. 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 154 
23 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

35. 

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67 и 30/68), во врска со членот 20 од Општиот 
закон за финансиските средства за образование и 
воспитување („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66 
и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

фондовите и средствата за инвестиции во стопан-
ството на општествено-политичките заедници (во 
понатамошниот текст: фондовите), и тоа на: 

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта, основан со Законот 
за Фондот на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65, 26/66, 28/66 и 32/68), освен на работната заед-
ница на Фондот, која завршната сметка ја составува 
врз основа на Правилникот за составување на за-
вршната сметка на работните организации за 1968 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/68); 

2) Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи основан со Законот за 
Фондот за кредитирање и осигурување на опре-
делени извозни работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/67), освен на работната заедница на Фондот, 
која завршната сметка ја составува врз основа на 
Правилникот за составување на завршната сметка 
на работните организации за 1968 година; 

3) фондовите на заедниците на образованието 
основани според одредбите на Општиот закон за 
финансиските средства за образование и воспиту-
вање; 

4) фондовите на определени форми на опште-
ствена заштита на децата основани според одредбите 
на Општиот закон за финансирање на определени 
форми на општествена заштита на децата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 54/67) и републичките 
закони; 

5) фондовите за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја на социјалистичките републи-
ки основани од републиките врз основа на одредбите 
од главата VIII на Општествениот план на стопан-
скиот развој на Југославија од 1961 до 1965 година и 
главата XIII од Сојузниот општествен план за 1963 
година; 

6) фондовите на општествено-политичките заед-
ници основани според чл. 66 до 91 од Основниот 
закон на финансирање на општествено-политичките 
заедници; 

7) републичките фондови за водите основани 
според членот 14 од Основниот закон за водите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65 и 50/68); 

8) Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности, основан со Законот за Сојузниот совет за 
координација на научните дејности и за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65); 

9) средствата за инвестиции во стопанството на 
општествено-политичките заедници, формирани 
според членот 176 од Законот за банките и кредит-
ните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68); 
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10) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации, формирани според одредбите 
на Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63, 14/65, 
12/67, 54/67, 30/68 и 50/68) и Законот за формирање 
дополнителни средства за заеднички резерви на сто-
панските организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 и 57/65). 

- Член 2 
Во завршната сметка на фондот за 1968 година 

се искажуваат пренесените средства и пласманот 
на средствата од 1967 година и сите промени на 
средствата во 1968 година што се евидентирани 
преку жиро-сметката на фондот к а ј Службата на 
општественото книговодство до 31 декември 1968 
година. 

Приходите и расходите на фондот во 1968 го-
дина што не се евидентирани преку жиро-сметката 
на фондот до 31 декември 1968 година, нема да се 
искажат во завршната сметка на фондот за 1968 
година туку во завршната сметка на фондот за 1959 
година. 

Ако општествено-политичката заедница донесла 
одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во завршната сметка на фондо-
вите на општествено-политичките заедници и на 
фондовите на заедниците на образованието се ис-
кажуваат и соодветниот дел од средствата што му се 
доделени на фондот на општествено-политичката 
заедница односно што се доделени, во смисла на 
членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување, како до-
полнителни средства на фондот на заедницата на 
образованието од приходите што ги остварила опш-
тествено-политичката заедница до 31 декември 
1968 година а што се уплатени во буџетот до 31 ја -
нуари 1969 година. Извршените исплати на товар на 
доделените средства во текот на јануари 1969 годи-
на за создадените обврски до 31 декември 1968 го-
дина се искажуваат во соодветните ставки на рас-
ходите во билансот на средствата на фондовите на 
општествено-политичките заедници односно фондо-
вите на заедниците на образованието. 

Салдото на 31 декември 1968 година во заврш-
ната сметка за 1968 година на фондот на опште-
ствено-политичката заедница и на фондот на заед-
ницата на образованието го сочинуваат средствата 
на жиро-сметката на 31 декември 1968 година и 
средствата распоредени во смисла на ставот 3 од 
овој член до 31 јануари 1969 година, намалени за 
износот на извршените исплати во текот на ја-
нуари 1969 година за создадените обврски до 31 
декември 1968 година. 

По кредитите што се користат и се отплатуваат, 
дадени од некој од фондовите од членот 1 на овој 
правилник, банката (ако користењето и отплатната 
служба се вршат преку банката), фондот односно 
работната или друга самоуправна организација на 
која и е доверен фондот на управување (ако ко-
ристењето и отплатната служба се вршат преку 
фондот односно работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање) ќе ја пресмета под 31 декември 1968 година 
каматата — интеркаларна и по втасаните обврски 
на должниците. За износот на пресметаната интер-
каларна камата банката, фондот односно работната 
или друга самоуправна организација на која ќ е 
даден фондот на управување во своето книговодство 
ќе го товари кредитот во користење, во корист на 
сметката на пресметаната камата по кредитите од 

средствтта на општествените фондови и опште-
ствено-политичките заедници и ќе и издаде налог 
на Службата на општественото книговодство со кој 
ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на фон-
дот, а во своето книговодство ќе ја задолжи сметката 
на пресметаната камата по кредитите од средствата 
на општествените фондови и општествено-политич-
ките заедници во корист на сметката на средствата 
на фондот (група сметки 794). За износот на кама-
тата по втасаните обврски, пресметана под 31 де-
кември 1968 година, ќе се задолжат втасаните об-
врски во корист на пресметаната камата по креди-
тите од средствата на општествените фондови и ! 
општествено-политичките заедници. ^ I 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на фондот ќе се искаже без каматата која под 
31 декември 1968 година е пресметана и прокнижена 
к а ј банката, фондот односно работната или друга ^ 
самоуправна организација на која и е даден фон-
дот на управување, а не е евидентирана преку ж и -
ро" сметката на банката к а ј Службата на општестве-
ното книговодство до 31 декември 1968 "година. 

За да биде усогласена состојбата на кредитите 
Дадени од фондот, според книговодството на банка-
та, фондот односно работната или друга самоуправ-
на организација на која ќ е даден фондот на упра-
вување, со состојбата на тие кредити на жиро-
- с м е т к а т а на тој фонд, — банката, фондот односно 
работната или друга самоуправна организација на 
која и е даден фондот на управување ќе ја внесе 
во пописот на партиите на кредитите (на обрасците 
ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресме-
таната прокнижена а ненаплатена камата, и од вкуп-
ниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на 
кои е прокнижена наплатената камата. 

Под 31 декември 1968 година банките врз основа 
на договор со фондот на товар на средствата на фон-
дот ќе издадат налог за надоместок за извршените 
услуги по кредитите дадени од средствата на 
фондот. 

Член 3 
Завршната сметка на фондовите наведени во 

членот 1 од овој правилник се состои од: 
1) биланс на фондот на 31 декември 1968 го-

дина; 
2) извештај за кредитите во користење и отпла-

тување и за втасаните обврски; 
3) извештај за работењето. 

Член 4 
Кон завршната сметка на фондот се прилага 

записникот од седницата на собранието на опште-
ствено-политичката заедница односно органот на 
управувањето на фондот на која е донесена заврш-
ната сметка. 

Член 5 
Завршната сметка на фондот се составува врз 

основа на податоците од фондот, банката односно 
работната или друга самоуправна организација на 
која П е даден фондот на управување. 

Ако фондот давал кредити преку банката, за-
вршната сметка на фондот се составува и врз ос-
нова на податоците што банката ќе ги достави до 
фондот односно работната или друга самоуправна 
организација на која ќ е даден фондот на управу-
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вање. Во тој случај банката ќе му достави на фон-
дот односно на работната или друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на управу-
вање и податоци за почетната состојба, прометот 
и состојбата на сметката на каматата пресметана на 
31 декември 1968 година по кредитите дадени од 
фондот. Овие податоци банката е должна да ги 
достави до 10 февруари 1969 година, со тоа што по-
себно да ја искаже состојбата на интеркаларната 
камата, ако таа не е спроведена преку жиро-смет-
ката кај Службата на општественото книговодство 
на 31 декември 1963 година. 

. Состојбата на средствата, состојбата на извори-
те на средствата, состојбата на потрошокот на сред-
ствата и состојбата на примените и дадените креди-
ти се утврдува врз основа на податоците од фон-
дот, банката односно работната или друга самоуп-
равна организација на која и е даден фондот на 
управување и податоците од Службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 6 
Завршната сметка на фондот ја составува фон-

дот, а завршната сметка на фондот што Л е даден 
на управување на работната или друга самоуправна 
организација - работната или друга самоуправна 
организација на која fi е даден фондот на управу-
вање. 

Член 7 
Извештајот за работењето на фондот што го 

составува фондот односно работната или друга 
самоуправна организација на која и е даден фондот 
на управување се составува на начинот и во обемот 
што им одговараат на потребите на фондот и на 
општествено-политичката заедница што го основала 
фондот. ^ 

Извештајот за работењето на фондот од ставот 
1 на овој член содржи особено: општи податоци за 
фондот; преглед и анализа на целокупното работе-
ње на фондот и анализа на постигнатите резултати 
од дејноста на фондот; податоци за остварените 
приходи и извршените расходи на фондот, што се 
предвидени со планот за 1968 година, и за резулта-
тите од дејноста на фондот во однос на неговите 
функционални расходи и на финансирањето на 
инвестициите; услови под кои фондот ја вршел сво-
јата дејност; податоци за обврските на фондот 
по основ на непосредното финансирање и за одобре-
ните и неискористени кредити; податоци за побару-
вањата на фондот по втасаните а ненаплатени ануи-
тети и за мерките преземени за наплата на тие ануи-
тети; податоци за обврските на фондот по основ на 
примените кредити и за средствата на фондот оро-
чени кај банката, како и други податоци од значење 
за работењето на фондот. 

Член 8 
Завршната сметка на фондот ја донесува до 3 

март 1969 година органот на управувањето на фондот 
односно органот на управувањето на работната или 
друга самоуправна организација на која и е даден 
фондот на управување. ' 

Член 9 
Завршната сметка на фондот се доставува во 

рок од 10 дена од денот на нејзиното донесување во 
два примерока до Службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-сметката на фондот 
и во еден примерок до надлежното собрание на 
општествено-политичката заедница, 

Член 10 
Службата на општественото книговодство кај 

која се води жиро-сметката на фондот ќе му издаде 
на подносителот кој ќе достави уредна завршна 
сметка потврда за приемот на завршната сметка, 
најдоцна во рок од три дена од денот на поднесува-
њето. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите де-
лови наведени во членот 3 на овој правилник и ако 
кон завршната сметка не е приложен записникот од 
членот 4 на овој правилник, ќе се смета дека заврш-
ната сметка не е поднесена и Службата на опште-
ственото книговодство за тоа писмено ќе го извести 
подносителот на завршната сметка во рок од три де-
на од денот на приемот на завршната сметка. 

Член 11 
Фондот и работната односно друга самоуправна 

организација на која и е даден фондот на управу-
вање се должни кон завршната сметка да и подне-
сат на Службата на општественото книговодство 
кај која се води жиро-сметката на фондот и налог 
за уплатување на разликата помеѓу износите 
на обврските спрема општествената заедница утвр-
дени до крајот на годината и аконтациите на тие 
обврски уплатени во текот на годината. 

Ако е со решението на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка утврдено 
дека постојат ненамирени обврски спрема опште-
ствената заедница, или дека тие обврски се нами-
рени во износи поголеми отколку што изнесуваат 
според тоа решение, Службата на општественото 
книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот 
на решението ќе изврши наплата на ненамирените 
обврски спрема општествената заедница односно 
враќање на повеќе наплатените износи — по нало-
зите односно по барањето за враќање што го 
поднесел фондот или работната односно друга са-
моуправна организација на која ќ е даден фондот 
на управување. Наплатата на ненамирените об-
врски ги товари средствата на фондот на текуш-
тата година, а враќањето на повеќе наплатените 
обврски се книжи во корист на средствата на фон-
дот во текуштата година. 

Член 12 
Службата на општественото книговодство до 10 

мај 1969 година ќе изработи збирни прегледи на 
завршните сметки за 1968 година, и тоа по видовите 
на фондовите и според општествено-политичките 
заедници што ги основале фондовите односно чии 
се средствата за финансирање на инвестициите 
во стопанството. 

Член 13 
Завршната сметка на фондот се составува на 

следните обрасци: 
1) за Фондот на федерацијата за кредитирање 

на стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта и за фондовите за 
развој на стопански недоволно развиените подрачја 
на социјалистичките републики — на образецот 
ЗСФНП-1 — Биланс на Фондот (на федерацијата — 
републиката) за кредитирање на стопански недо-
волно развиените (републики, краишта, подрачја) на 
31 декември 1968 година; 

2) за Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи — на образецот ЗСФКИ-1 
— Биланс на Фондот за кредитирање и осигурува-
ње на определени извозни работи на 31 декември 
1968 година; 
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3) за фондовите на заедниците на образованието 
- на образецот ЗСОБ-1 - Биланс на средствата за 
образование и воспитување— на 31 декември 196-3 го-
дина и на образецот ЗСОБ-2 - Преглед на потро-
шокот на средствата за образование и воспитување 
по видовите установи — од 1 јануари до 31 де-
кември 1968 година; 

4) за фондовите на определени форми на опште-
ствена заштита на децата - на образецот ЗСФДД-1 
— Биланс на фондот за додаток на деда на 31 де-
кември 1Ѕ68 година, на "образецот ЗСФДЗ-1 - Б и -
ланс на фондот за непосредна детска заштита — на 31 
декември 1968 година и на образецот ЗСФДЗ-2 — 
Преглед на потрошокот на средствата на фондот за 
непосредна детска заштита по формите на заштита-
та — од 1 јануари до 31 декември 1968 година; 

5) за фондовите на општествено-политичките 
заедници основани според чл. бб до 91 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, за републичките фондови на водите и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните дејнос-
ти - на образецот ЗСФОПЗ-1 - Биланс (назив на 
фондот и на општествено-политичката заедница) на 
31 декември 19С8 година; 

6) за средствата за инвестиции во стопанството 
на општествено-политичките заедници — на обра-
зецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата ,на опште-
ствено-политичките заедници за инвестиции во 
стопанството — на 31 декември 1968 година; 

7) за средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации — на образецот ЗСЗР-1 — 
Биланс на средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации — на 31 декември 1968 
година. 

Обрасците наведени во ставот 1 на овој член се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците од завршните сметки, работните ор-
ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас-
ците од овој член да ги печатат според димензиите 
и другите технички услови што ќе ги определи 
Службата на општественото книговодство. 

Член 14 
За секој фонд од членот 1 на овој правилник 

чии средства се користени во вид на кредит, се 
составуваат извештаи на обрасците од Службата на 
општественото книговодство, и тоа: 

1) на образецот ИнУ-1 - Извештај за инвести-
ционите кредити во користење и за средствата за 
учество, пречекорување и гаранции, на 31 декември 
1968 година; 

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите 
во отплатување и за втасаните обврски на 31 де-
кември 1968 година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се прила-
гаат кон завршната сметка. 

Член 15 
Пополнувањето на обрасците наведени во чле-

нот 13 од овој правилник се врши врз основа на 
податоците од евиденцијата на фондот или работ-
ната односно друга самоуправна организација на 
коза и е даден фондот на управување и од подато-
ците од обрасците ИнУ-1 и Лп-2 (член 14). 

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат банките 
преку кои се дадени кредити од средствата на фон-
довите од членот 1 на овој правилник. Во обрасците 
под посебни редни броеви се внесуваат податоци за 
секоја партија кредит во користење односно отпла-
тување. Пополнувањето на одделни колони се врши 
според важечките упатства на Службата на опште-
ственото книговодство, ако со овој правилник не е 
предвидено поинаку. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1 се 
искажуваат: 

— под ред. бр. 19 - надоместоците за исплате-
ните додатоци на деца на кадровците и придонеси 
на додаток на деца на другите корисници. 

Под изразот „другите корисници" се подразби-
раат оние корисници што не се опфатеше во коло-
ните под ред. бр. 21, 22 ж 23 на овој образец; 

— под ред. бр. 26 - сите форми на надоместок 
(преноси на средства) на заводите за социјално оси-
гурување по основ на договорите за вршење услуги 
за сметка на фондот; 

— под ред. бр. зо — средствата за непосредна дет-
ска заштита пренесени на републичките и општин-
ските фондови во текот на годината, ако е во текот 
на 1968 година вршен таков пренос. 

Прм пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, под 
ред. бр. 20 се искажува и преносот на средствата на 
име учество за добивање кредит. 

При пополнувањето на образевдет ЗСФД-2 задол-
жително е да се искаже сложувањето на износите 
во колоните, и тоа: 

— во колоната 4 со ред. бр. 17 на образецот 
ЗСФДЗ-1; 

— во колоната 5 со ред. бр. IB на образецот 
ЗСФДЗ-1; 

— во колоната 6 со ред. бр. 19 на образецот 
ЗСФДЗ-1; 

— во колоната 7 со ред. бр. 20 на образецот 
ЗСФДЗ-1. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5-321/1 
13 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р 
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Образец ЗСФНП-1 
Социјалистичка Република -
Автономна Покраина 1 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ НА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
(федерацијата — републиката) 

НО РАЗВИЕНИТЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 
(република — краишта — подрачја) 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1967 
година, ред. бр. 41) 

2 Средства на кредитите пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1967 
година, ред. бр. 42) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 
Од тоа: 

4 Кредити дадени од фондот (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 37) 
5 Орочени средства (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 38) 
6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСИФНП-1 

за 1967 година, ред. бр. 39) 
7 Салдо на жиро-сметката (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 36) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 в ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во текуштата година 

9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање 
10 Примени кредити 
11 Примени дотации 
12 Камата по дадени кредити 
13 Други приходи 
14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) 

3. Ослободени средства 

15 Наплатени отплати по дадените кредити 
16 Вратени орочени средства 
17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17) 
19 Вкупно средствата (ред. бр. 8+14+18) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

20 Пренос на средствата врз банката за финансирање без обврски за враќање 
21 Пренос на средствата од делот на камата на име на работната заедница на 

фондот 
22 Отплати по примените кредити 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23) 

2. Употреба на средствата 

25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Дадени кредити на други организации во текот на годината 
27 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
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28 Издвоени средства 40% на исплатите за инвестиции 
29 Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
30 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
31 Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30) ! 

32 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 + 31) 
33 Непотрошени средства (ред. бр. 7 + 14+18 минус ред. бр. 32) == салдо на 

жиро-сметката на 31 декември 1968 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

34 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33) 
35 Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4+25+26 минус ред бр. 15) 
36 Состојба на орочените средства (ред. бр. 5+27 минус ред. бр. 16) 
37 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните 

износи (ред. бр. 6+28 + 29 + 30 минус ред. бр. 17) 
38 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година (ред. бр. 34 до 37) 

Од тоа: 

39 Сопствени средства (ред. бр. 38 минус ред. бр. 40) 
40 Туѓи средства (ред. бр. 2+10 минус ред. бр. 22) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФКИ-1 

Б И Л А Н С 
л 

НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 

ОПРЕДЕЛЕНИ 
ГОДИНА 

ИЗВОЗНИ РАБОТИ 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Пренесени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот 
2 Пренесени средства за кредитирање на извозот 
3 Пренесени средства за осигурување 
4 Вкупно (ред. бр. 1 до 3) 

2. Уплати на приходите во текуштата година 

а).Средства за кредитирање на извозот 

5 Примени средства од федерацијата 
6 Примени средства на посебната резерва за заштита од земјотресите 
7 Примени кредити 
8 Примени дотации 
9 Камати по дадени кредити 

10 Други приходи 
11 Вкупно (ред. бр. 5 до 10) 
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б) Средства од осигурувања 

12 Наплатени премии за осигурување 
13 Други приходи 
14 Вкупно (ред. бр. 12 плус 13) 

3. Ослободени средства 

15 Наплатени отплати по дадени кредити 
16 Други ослободени средства 
17 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 плус 16) 
18 ВКУПНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 4 плус 11 плус 14 плус 17) 

И. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

а) На товар на средствата за кредитирање 

19 Финансирање без обврска за враќање 
20 Платени камати на средствата за инвестиции во стопанството 
21. Платени камати на примените средства на посебната резерва за заштита 

од земјотрес 
22 Отплати по примените кредити 
23 Враќање на примени средства на посебната резерва за заштити од земјо-

трес 
24 Пренос на средствата за подмирување на трошоците на работната заедница 
25 Други непосредни расходи 
26 Вкупно (ред. бр. 19 до 25) 

б) На товар на средствата на осигурувањето 

27 Исплати на обврските по настанатите осигурени случаи (штети) од рабо-
тите на осигурувањето 

28 Пренос на дел премии за осигурување (режиски додаток) за подмирување 
на трошоците за спроведување на работите^ на осигурувањето 

29 Други исплати по основ на осигурувањето 
30 Вкупно (ред. бр. 27 до 29) 

2. Употреба на средствата за кредитирање на извозот 

31 Дадени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот 
32 Дадени кредити на банките во текот на годината 
33 Вкупно (ред. бр, 31 плус 32) 
34 Вкупни расходи и употребени средства (ред. бр. 26 плус 30 плус 33) 
35 Непотрошени средства (ред. бр. 18 минус 34) 

— салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

36 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 35) 
37 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 1 плус 33 минус 15) 
38 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година (ред. бр. 36 плус 37) 

Од тоа: 
39 Сопствени средства (ред. бр. 38 минус 40) 
40 Туѓи средства (ред. бр. 6 плус 7 минус 22 плус 23) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСОБ-1 
Социјалистичка Република 
Автономна Покрај ина 
Општина 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Реден О П И С И з н о с број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
01 Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. 

бр. 44) 
02 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1967 

година, ред. бр. 45) 
03 Вкупно (ред. бр. 01 плус 02) 

Од тоа: 
04 Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 38) 
05 Состојба на кредитите од фондот (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 40) 
06 Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 41) 
07 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните 

износи (ЗСОВ-1 за 1967 година, ред. бр. 42) 
08 Вкупно (ред. бр. 04 до 07 = ред. бр. 03) 

2. Уплати на приходите во текуштата година 
09 Средства од придонесите за образование и од данок на промет (член 2 ст. 

1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспи-
тување) 

10 Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници 
11 Средства од стопански организации 
12 Средства од други работни организации 
13 Средства од самопридонеси на граѓани 
14 Други средства од граѓани 
15 Наплатен надоместок за школување на ученици од подрачјето на други 

заедници на образованието 
16 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието 
17 Средства од кредити 
18 Средства од камати по кредити, орочени и други средства 
19 Други приходи 
20 ВКУПНО ПРИХОДИТЕ (ред. бр. 09 до 19) 

3. Ослободени средства 
21 Наплатени отплати по дадени кредити 
22 Вратени орочени средства 
23 Вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи 
24 ВКУПНО ОСЛОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА (ред. бр. 21 до 23) 
25 ВКУПНО (ред. бр. 04 + 20 + 24) 
26 Издвоено за резерва на заедниците на образованието 
27 Средства за употреба во текуштата година (ред. бр. 25 минус 26) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 
28 Финансирање на научноистражувачката работа во областа на образова-

нието и воспитувањето 
29 Стипендии за школување 
30 Пренос на средствата за редовни расходи на установите за образование и 

воспитување 
31 Пренос на средствата на работни организации за непосредно финансирање 

на образованието на кадрите 
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32 Непосредни исплата за инвестиции 
33 Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и вос-

питување и за учеството по кредити 
34 Трошоци на стручната служба на заедниците на образованието 
35 Други расходи 
36 ВКУПНО (ред. бр. 28 до 35) 

2. Употребени средства 
37 Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и 

воспитувањето 
38 Кредити за школување 
39 Отплати по примени кредити 
40 Издвоени средства на сметката на орочените депозити 
41 Издвоени средства на исплатите за инвестиции 
42 Издвоени средства 10%( од гарантниот износ 
43 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
44 Вкупно употребените средства (ред. бр. 37 до 43) 
45 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 плус 44) 
46 НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 27 минус 45) = САЛДО НА Ж И Р О -

С М Е Т К А Т А НА 31 ДЕКЕМВРИ 1963 ГОДИНА 
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

47 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 46) 
48 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 05 + 37 + 38 минус 21) 
49 Состојба на орочените средства (ред. бр. 06 + 40 минус 22) 
50 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 07 + 41 до 43 минус 23) 
51 ВКУПНИ СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ (ред. бр. 47 до 50) 
52 Сопствени средства (ред. бр. 51 минус 53) 
53 Туѓи средства (ред. бр. 02 + 17 минус 39) 
54 Слободни средства на резервата на заедницата на образованието 

IV. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 
55 Издатоци за материјали и услуги 
56 Лични доходи (нето) 
57 Придонеси од личните доходи и спрема личните доходи 
58 Исплати за инвестиции 
59 Друго 
60 НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 34 минус 55 до 59) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина 
Општина 

Образец ЗСОБ-2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ У-

СТАНОВИ 

(назив на заедницата) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Вид установи за образование 
и воспитување Вкупно 

1 Основни училишта 
2 Училишта за ученици во сто-

панството 
3 Училишта за квалификувани 

работници 

Средства за 
редовна 
дејност 

Непосредни 
исплати за 
инвестиции 

Пренос на 
средства за 
инвестиции 

Кредити за 
инвестиции Ре

де
н 

бр
ој
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4 Технички и други стручни 
училишта за стопанството и 
јавните служби 

5 Школи за образование на на-
ставниот кадар 

6 Уметнички школи 
7 Гимназии 
8 Специјални школи 
9 Посебни школи за возрасни 

10 Школи за дополнително об-
разование 

11 Виши школи 
12 Школски центар 
13 Универзитети, факултети и 

уметнички академии 
14 Претшколски установи 
15 Домови за ученици 
16 Домови за студенти 
17 Работнички и народни уни-

верзитети 
18 Други установи за образова-

ние и воспитување 
19 Вкупно (ред. бр. 1 до 18) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Социјалистичка Република 
Образец ЗСФДД-1 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С И з н о с 

I. Б И Л А Н С 
A. АКТИВА 

01 -Парични средства на жиро-сметката 
02 Парични средства на резервата 
03 Благајна и други парични средства 
04 Обврзници и благајнички записи 
05 Друга актива 
06 Непокриена загуба 
07 Вкупно активата (ред. бр. 01 до 06) 

B. ПАСИВА 

08 Краткорочни кредити ка ј банката 
09 Други извори на кредити 
10 Кредити за покритие вишокот на расходите од поранешните години 
11 Дел од резервата кој се користи за обртни средства 
12 Резерва на фондот 
13 Друга пасива 
14 Нераспореден вишок на приходите 
15 Вкупно пасивата (ред. бр. 08 до 14) 
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II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ 

1. Приходи 

16 Од придонесите на активните осигуреници 
17 Од придонесот за пензионери 
18 Приходи по основот на надоместоци на штета 
19 Други придонеси и приходи 
20 Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19) 

2. Расходи 

21 Додаток на деца на активните осигуреници 
22 Додаток на деца на пензионерите 
23 Додаток на деца на кадровците 
24 Додаток на деца на лицата привремено вон работен однос 
25 Додаток на деца на другите корисници 
26 Надоместок за вршење работите во врска со додатокот на деца 
27 Трошоци на самоуправувањето 
28 Отплати на кредитот за покритие на вишокот^на расходите од претходната 

година 
29 Издвојувања за резерва 
30 Други расходи 
31 Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 30) 

32 Вишок на приходите — расходите во текуштата година (ред. бр. 20 минус 
31 и 33 до 35 односно 31 минус 20) 

3. Распоред на вишокот на приходите 

33 Распоредено за резерва на фондот 
34 Распоредено за општинските фондови на непосредната детска заштита 
35 Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лиц^) 

Б И Л А Н С 
НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

Образец ЗСФДЗ-1 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 
01 Преземени средства од фондот за додаток на деца 

2. Уплати на приходи во текуштата година 
02 Средства од придонесот за непосредна детска заштита 
03 Средства од приходите на општествено-политичките заедници 
04 Средства од работните организации 
05 Средства од други организации 
06 Средства на граѓаните 
07 Средства од републичкиот фонд за додаток на деца 
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08 Средства од примените кредити 
09 Средства од камати по кредитите, орочени и други средства 
10 Други приходи 
11 Вкупно (ред. бр. 02 до 10) 

3. Ослободени средства 

12 Наплатени отплати по дадени кредити 
13 Вратени орочени средства 
14 Вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи 
15 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 12 до 14) 

16 Средства за употреба во текуштата година (ред. бр. 01 плус 11 плус 15) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

17 Учество во трошоците на установите за услуги на децата 
18 Пренос на средствата за редовни расходи на установите 
19 Непосредни исплати за инвестиции 
20 Пренос на средствата на установите за инвестиции 
21 Трошоци на стручната служба 
22 Отплати по примените кредити 
23 Други расходи 
24 Вкупно (ред. бр. 17 до 23) 

2. Употребени средства 

25 Кредити дадени за инвестиции 
26 Други кредити 
27 Издвоени средства на сметката на орочените депозити 
28 Издвоени средства на исплатите за инвестиции 
29 Издвоени средства 10% од гарантен износ 
30 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
Зѓ Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30) 

32 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред, бр. 24 плус 31) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

33 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 16 минус 32) 
34 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 25 плус 26 минус 12) 
35 Состојба на орочените средства (ред. бр. 27 минус 13) 
36 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни 

износи (ред. бр. 28 плус 29 плус 30 минус 14) 
37 Вкупни средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 33 до 36) 
38 Сопствени средства (ред. бр. 37 минус 39) 
39 Туѓи средства (ред. бр. 08 минус 22) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСФДЗ-2 
П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА ПО ФОР-
МИТЕ НА ЗАШТИТАТА 

(назив на фондот) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Пренос на 
средствата за 
инвестиции 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Јасли 
02 Обденишта 
03 Градинки 
04 Претшколски установи за 

дефектни деца 
05 Продолжен престој во учи-

лиште 
06 Продолжен престој во учи-

лиште за дефектни деца 
07 Училишни кујни 
08 Кујни за општествена исхра-

на на децата 
09 Одморалишта и летувалишта 

за деца и младина 
10 Домови за деца без родители 9 

И Специјални социјални уста-
нови 

12 Специјални училишта и ин-
т е р н а т 

13 Домови за ученици 
14 Прифатилишта за деца и мла-

дина 
15 Пионерски центри, домови и 

клубови 
16 Други форми 
17 Вкупно (ред. бр. 1 до 16) 

(Место и датум) 

Социјалистичка Република 
Автономна Покраина 
Општина 

Ре
де

н 
бр

ој
 Форми на непосредна 

детска заштита Вкупно 

Учество во 
трошоциге на 
установите за 

услуги на 
децата 

Средства за 
редовна деј-

ност 

Непосредна 
исплата за 
инвестиции 

(Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФОПЗ-1 

Б И Л А Н С 

(назив на фондот и на општествено-политичката заедница) 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

И з н о с 

Ре
де

н 
бр

ој
 О П И С 

според финанси-
скиот план 

остварено 

1 2 3 4 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година 
(ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 52) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година 
(ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 53) 
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3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 43) 
5 Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1967 

година, ред. бр. 48) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, 

ред. бр. 49) 
7 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и 

гарантни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 50) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во текуштата година 

а) П р и х о д и в о т е к у ш т а т а г о д и н а 

9 Средства примени од буџетот на општествено-политичката за-
едница што го основала фондот 

10 Средства примени од други фондови на општествено-политич-
ката заедница што го основала фондот 

11 Средства примени од буџетот и фондовите на други општестве-
но-политички заедници 

12 Средства примени од работни организации 
13 Средства примени од други организации и општествени прав-

ни лица 
14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани 
15 Средства од примени кредити 
16 Средства од наплатени камати по кредити, орочени и други 

средства 
17 Други приходи 
18 Вкупно приходите во текуштата година (ред. бр. 9 до 17) 

б) О с л о б о д е н и с р е д с т в а в о т е к у ш т а т а г о д и н а 
19 Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот 
20 Од вратени орочени средства 
21 Од вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и 

гарантни износи ; 
22 Вкупно ослободените средства во текуштата година (ред. бр. 

19 до 21) 
23 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр^ 

13 + 22) 
24 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 

4 + 23) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 

25 Функционални расходи што имаат карактер на материјални 
расходи непосредно од фондот 

26 Функционални расходи што имаат карактер на лични прима-
ња непосредно од фондот 

27 Пренос на средства на други корисници за функционални рас-
ходи (без обврска за враќање) 

28 Инвестициони расходи непосредно од фондот 
29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони рас-

ходи (без обврска на враќање) 
30 Отплати по примени кредити 
31 Лични расходи на администрацијата на фондот 
32 Материјални расходи на администрацијата на фондот 
33 Други расходи непосредно од фондот 
34 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 33) 

2. Употребени средства 

35 Кредити дадени од фондот за функционални расходи 
36 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи 
37 Издвоени средства на сметката на орочените депозити 



Страна 146 -- Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 29 јануари 1969 

1 2 3 4 

38 Издвоени средства на исплатите за инвестиции 
39 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
40 Издвоени средства до 2% за енергетиката 
41 Вкупно употребените средства (ред, бр, 35 до 40) 
42 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. 

бр. 34 + 41) 
43 Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година (ред. бр. 

24 минус ред. бр. 42) 
44 Втасани побарувања 
45 Втасани о б в р с к и „ 
46 Вкупно расположивите средства на 31 декември 1968 година 

(ред. бр. 43 + 44 минус ред. бр. 45) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

47 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 43) 
48 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 + 35 + 36 

минус ред. бр. 19) 
49 Состојба на орочените средства (ред. бр, 64-37 минус ред. бр. 20) 
50 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и 

гарантни износи (ред. бр. 7 +38 + 39 + 40 минус ред. бр 21) 
51 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година фед. 

бр. 47 до 50) 
Од тоа: 

52. Сопствени средства на фондот (ред. бр. 51 минус ред. бр. 53) 
53 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 + 15 

минус ред. бр. 30) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСИС-1 
Социјалистичка Република 
Автономна Покраина 
Општина 

Б И Л А Н С 

НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО 

(назив на општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Средства пренесени од изминатата година 
Од тоа : 

2 Пренесено на -банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за '967 
година, ред. бр. 33) 

3 Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 31) 
4 Орочени средства (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 32) 
5 Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 30) 
6 Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1) 
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2. Уплата на приходите во текуштата година 

7 Камата на фондовите во стопанството 
8 Средства од распределбата на општествените придонеси 
9 Камата по дадени кредити 

10 Приходи по основ на влогови во кредитните фондови 
11 Други приходи . 
12 Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 11) 

3. Ослободени средства 

13 Наплатени отплати по дадени кредити 
14 Вратени орочени средства 
15 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 + 14) 
16 Вкупни средства (ред. бр. 6 + 12 + 15) 

И. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

17 Пренос на средствата кон банките на име влог во кредитниот фонд 
18 Пренос на средствата кон банките за финансирање на инвестициите без 

обврска за враќање 
19 Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој на стопански 

недоволно развиените републики и краишта 
20 Пренос во фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни 

работи 
21 Платена камата на средства на општествено-политичката заедница за ин-

вестиции во стопанството 
22 Покритие на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за 

банките) 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23) 

2. Употреба на средствата 

25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Пренос на средствата кон банката како депозит со отказен рок 
27 Вкупно (ред. бр. 25 + 26) 
28 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 + 27) 
29 Непотрошени средства (ред. бр. 5+12 + 15 минус ред. бр. 28) = салдо на ' 

'жиро-сметката на 31 декември 1968 година -

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

30 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр 29) 
31 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 + 25 минус ред. бр. 13) 
32 Состојба на орочените средства (ред. бр. 4 + 26 минус ред. бр. 14) 
33 Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2+17) 
34 Вкупни средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 30 до 33) 

(Место и датум) 
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Образец ЗСЗР-1 

Социјалистичка Република - 
Автономна . Покраина : 

Општина 

Б И Л А Н С 

НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ Р Е З Е Р В И НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(назив на општествено -политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

I СРЕДСТВА 

1 Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1967 го-
дина, ред. бр. 61) 

2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 
за 1967 година, ред. бр. 62) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 55) 
5 Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на сто-

панските организации (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 56) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 57) 
7 Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 58) 
8 Состојба на 50% депонирани дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1967 го-

дина, ред. бр. 59) 
9 В К У П Н О ( р е д . б р . 4 д о 8 = р е д . б р . 3 ) 

2. Остварени средства во текуштата година 

а) П р и х о д и 

10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни сред-
ства 

11 Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од 
фондовите на општествено-политичките заедници 

12 Средства од кредити и позајмици 
13 Средства од примени камати по дадени кредити и од 50% депонирани до-

полнителни средства 
14 Други приходи 
15 Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 14) 

б) О с л о б о д е н и с р е д с т в а 

16 Од отплати на 50% депонирани дополнителни средства 
17 Од отплати по дадени кредити 
18 Од вратени орочени средства 
19 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи, 
20 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 16 до 19) 
21 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 15 + 20) 
22 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4 + 21) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕ-
КУШТА ТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 

23 
24 

За покритие на деловните загуби на стопанските организации 
За санации на стопанските организации 
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25 За исплата на минималните лични доходи на работниците 
26 За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен 
27 За исплата на трошоците за преквалификација на рударите 
28 Отплати по примени кредити 
29 Други непосредни расходи 
30 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 23 до 29) 

2. Употребени средства 

31 Кредити и позајмици за покритие на деловните загуби на стопанските ор-
ганизации 

32 Кредити и позајмици за покритие на минималните лични доходи 
33 Кредити инвестициони за санација на стопанските организации 
34 Кредити неинвестициони за санација на стопанските организации 
35 Кредити инвестициони за унапредување на дејноста на стопанските орга-

низации 
36 Кредити инвестициони за унапредување на дејноста на стопанските орга-

низации 
37 Кредити.за исплата на личните доходи на определени стопански органи-

зации 
38 Кредити за трошоци за преквалификација на работници на определени 

стопански организации 
39 Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на други оп-

штествено-политички заедници 
.40 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
41 Издвоени средства на исплатите за инвестиции 
42 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
43 Издвоени средства до 2% за енергетика 
44 Вкупно употребените средства (ред. бр. 31 до 43) 
45 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 30+44) 
46 Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година (ред. бр. 22 минус ред. 

бр. 45) 
47 Втасани побарувања 
48 Втасани обврски 
49 Вкупно расположивите средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 46 + 47 

минус ред. бр. 48) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

50 Состојба на средствата на жиро-сметката на 31 -декември 1968 година (ред. 
бр. 46) 

51 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5+31 до 39 минус ред. 
бр. 17) 

52 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 h40 минус ред. бр. 18) 
53 Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7 + 41 + 42 + 43 минус ред. бр. 19) 

54 Состојба на 50% депонирани средства (ред. бр. 8 минус ред. бр. 16) 
55 Вкупни средства (ред. бр. 50 до 54) 

Од тоа: 
56 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57) 
57 Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2 + 12 минус ред. 

бр. 28) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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36. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Основниот 
закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти (,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 44/65), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство, Со-
јузниот савет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧИНИ 
НА ПЕСТИЦИДИ ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ 

Член 1 
Прехранбени продукти во кои или на кои се 

наоѓаат остатоци од пестициди можат да се пуш-
таат во промет само под условите пропишани со 
овој правилник. 

Член 2 
К а к о пестициди, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат хемиските средства и нивните ме-
таболити кои се употребуваат: 

1) за сузбивање на предизвикувачи на расти-
телни болести, штетни инсекти, крлежи, полжави, 
нематоди и плевели; 

2) за уништување на инсекти, пренесувани на 
предизвикувачи на заразни болести к а ј луѓето и 
животните; 

3) за уништување на штетни глодачи и птици. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

следните прехранбени продукти: 
1) овошје, зеленчук и печурки и производи од 

овошје зеленчук и печурки; 
2) жита и нивни преработки; 
3) плодови (семе) и делови од растенија, што се 

употребуваат за производство на јастиви масла; 
4) масти и масла; 
5) млеко и производи од млеко; 
6) месо, производи од месо и други прехранбе-

ни продукти од животинско потекло. 

Член 4 
Прехранбените продукти од членот 3 на овој 

правилник можат да се пуштаат во промет само ако 
остатоците од пестициди што тие ги содржат при 
пуштањето во промет не ги надминуваат количи-
ните означени во Табелата за максимално дозво-
лените количини на пестициди во прехранбени про-
дукти. 

Табелата од ставот 1 на овој член е отпечатена 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 5 
Прехранбени продукти што содржат остатоци од 

два или повеќе пестициди можат да се пуштаат во 
промет, ако вкупните остатоци од тие пестициди не 
ја надминуваат максимално дозволената количина 
на најтоксичната супстанција. 

Р Прехранбени продукти што содржат остатоци од 
два или повеќе пестициди со синергистичко дејство 
не можат да се пуштаат во промет, без оглед на ко-
личината на пестициди што ја содржат. 

Член 6 
Прехранбени продукти во сурова или полупре-

работена состојба што содржат остатоци на пести-
циди во количини поголеми од дозволените можат 
да се пуштаат во промет, ако по соодветна обработ-
ка остатоците на пестициди во тие продукти не ги 
надминуваат количините определени во табелата од 
членот 4 на овој правилник. 

Продуктите од ставот 1 на овој член можат да 
се пуштат во промет по соодветна обработка само 
ако со лабораториско испитување во некоја од ов-
ластените установи за испитување на пестициди во 
прехранбени продукти се утврди дека остатоците 
на пестициди не ги надминуваат количините на пес-
тициди определени во табелата од членот 4 на овој 
правилник. 

Член 7 
Прехранбените продукти во преработена состој-

ба (готови производи) што содржат остатоци на пес-
тициди во количини поголеми од дозволените во 
смисла на членот 4 на овој правилник, прехранбе-
ните продукти што не им одговараат на условите од 
членот 5 на овој правилник, како и прехранбените 
продукти од членот 6 на овој правилник за кои по 
соодветна обработка ќе се утврди дека содржат ко-
личини пестициди поголеми од дозволените - ќе 
се сметаат како штетни за здравјето и не смеат да 
се пуштаат во промет за човечка исхрана. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ" , 
а ќе се применува од 1 ма ј 1969 година. 

Бр. 1475/1 
23 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
др Никола Георгиевски; с. р. 

Т А Б Е Л А 
ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ К О Л И Ч И Н И ПЕСТИЦИДИ ВО П Р Е Х Р А Н Б Е Н И ПРОДУКТИ 

Реден 
број 

Хемиски 
назив Х е м и с к и с о с т а в 

Максимално дозволена 
количина (толеранција) из-

разена во РРМ 

1 АТРАЗИН 

2 АЗОДРИН 

3 Б И Н А П А К Р И Л 

4 БРОМОФОС 

2-Етиламино-4-хлор-6-изопропиламино-1, 3, 5-три-
азин 

2-метилкарбамоил-метил винил диметил фосфат 

1,1 Диметил-акрилен естер на ДНБП киселина 

0-/4-бром-2,5-дихлор-фенил/-0,0-диметилмонотио-
фосфат 

0,1 зеленчук 

0.1 

0,3 

0,5 јаболка, цреши, сливи 
и др., спанаќ 

0,2 домат, морков и др. 

ОД краставици 
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5 ЦИНК ФОСФИД Цинк фосфид без резидуа 

6 ЦИНК СУЛФИД Цинк сулфид 40,0 сметано како цинк 

7 DD Дихлор пропен и дихлор пропилен без резидуа 

8 ДЕМЕТОН смеса од 0.0-диетил-0-/2-етилтиоетил1/-фосфоратио-
ати и 0,0-диетил-С-/2-етилтиоетил/фосфоротиоати 

0,4 

9 ДЕМЕТОН-
МЕТИЛ 

смсса од 0,0-диметил-0-/2-етилтиоетил/-фосфоротиса-
ти и 0,0-диметил-С-/2-етилтиоетил/-фосфоротиоати 

0,4 

10 ДИАЗИНОН 0,0 -диети..-О-f -2-изопропи л-4-метилпиримидид-/6/1-
-фосфоротиоат 

0,5 

11 ДИЕЛДРИН 1,2,3,4,1 О, 10- хексахлор- 6,7-епокси-1,4,4а,5 Д8,8а-окта-
хидро-1,4,5,8-диметанокафтал ен /ендо-ексо-изомер/ 
дифенил 

0,003 млеко 
0,125 производи од млеко 

(на содржина - на 
маст) 

0,2 месо (на содржина на 
маст) 

0,05 зеленчук 

12 ДИФЕНИЛ Дифенил 30,0 агруми 

13 ДИКОФбЛ 1ДД-трихлор-2-хидрокси-2,2-бис/4-хлорфенил/-етан 0,5 

14 ДИХЛОРФЛУА-
н и д 

N С/дихлор-флуор-метил/-тиоЈ N\ N' -диметил-К-фе-
нил-амид на сулфурна киселина 

2,0 + 2,0 Диметиламино-
сулфанилид — 
јаготки 

15 ДИХЛОРБОС Диметил-2, 2-дихлорвинил-фосфат 0.5 

16 ДИМЕФОКС N, N, N,' N'-тетраметилфосфородиамидски флуорид 1,0 

17 ДИМЕТОАТ 0 ,0-диметил-/^-метилкарбамоил-метил/-фосфородн-
тиоат 

0,5 
1.0 маслинки за јадење 

18 ДИНОКАП 2-/метилхептил/-4,6-динитрофенил кротонат 1,0 

19 ДИТХИАНОН 1,4-дитиа-антракинон-2,3-дикарбонитрил 1,0 

20 DDT 1,1,1-трихлор-2,2-бис-/4, хлорфенил/етан 0,005 млеко 
0,2 производи од млеко 

(на содржина на маст) 
1,0 други продукти 

21 ДОДИНЕ /Додецил-гванидин/-ацетат 1,0 

22 ЕНДОСУЛФАН 6,7Д9,10-10-хексахлор-1Д5аД9,9а-хексахидро-в,9-ме-
тано-2,4,3-бензо/е/-диоксатиепин-3-оксид 

0,5 

23 ФЕНИТРОТ-
ХИОН 

0.0-диметил-0-/3-метил-4-нитро-фенил/-монотиофос-
фат 

0,4 овошје и зеленчук 

24 ФЕНКАПТОН 0,0-диетил-/2,5-дихлорфенил-тиометил/-фосфоротио-
нат 

1,0 

25 ФЕНТИН 
(БРЕСТАН) 

Трифенил калаен ацетат техн. 1,0 сметано како кала ј 

29 ФЕНТИОН 0.0-диметил-0-/4-метилмеркапто-3-метил-фенил/-
-тиофосфат 

0,5 

27 ФИТХИОС Б 77 
20 Е 

N -мои аети лам и д-О,О-д имитил-д итиофоефори л оцетна 
киселина 

0,5 

28 ФОЛПЕТ N-/трихлор-метилтио/-фталимид 15,0 

29 ФОРМОТХИОН 0,0-диметил-С-/3-метил-2,4-диоксо-3-азабутил/-ди-
тиофосфат 

ОД овошје и зеленчук 

30 ФОСФАМИДОН Диметил-С1-метил-2-хлор-2-/даетилкарбамоил/-ви-
нилЗ-фосфат 

0,5 јаболка 
ОД друго овошје, зелен-

чук и хмел 

31 ФОСФОРОВО-
ДОРОД 

РН. 0,05 жита 
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1 2 3 4 

32 ХЕКСАХЛОР- . 
ЦИКЛОХЕКСАН 
ТЕХНИЧКИ 

1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан без резидуа 

33 ХЕПТАХЛОР 1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-За,4,7,7а-тетрахидро-4,7-мета-
ноинден 

без резидуа 

34 ХЛОРДАН 1,3,4,5Д7,8,8-октахлор-2,3,За,4,7,7а-хексахидро-4,7-
-метаноинден 

без резидуа 

35 ХЛОРФЕНВИН-
ФОС 

2-хлор-1-/2,4-дихлорфенил/-винил-диетил фосфат без резидуа 

36 КАРБАРИЛ 1-мафтил-Т?-метилкарбамат 3,0 

37 КАПТАН 1ѕГ-/трихлорметилтио/-1,2,3,6-тетрахидрофталимид 15,0 

38 ЛИНУРОН 3-/3,4-дихлор-фенил/-1-метокси-1-метилуреа ОД зеленчук 

39 ЛИНДАН гама-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан 0.С05 млеко 
0,2 производи од млеко 

(на содржина на 
маст) 

0 1 жита 
0,03 производи од жита 
1,0 други продукти 

40 МАЛАТИОН 0,0-диметил-С-Е1,2-бис-/карбетокси/-етилЗ- фос-
фородитиоат 

без резидуа млеко и 
ја јца 
0,5 овошје и зеленчук 
3,0 жита 
1,0 производи од жита 

41 МАНЕБ-ЗИНЕБ 
КОМПЛЕКС 

Манеб-Зинеб комплекс 3,0 овошје, зеленчук и 
грозје 

42 МЕТИЛБРОМИД Монобром-метан 50,0 сметано како бром 

43 МЕТАМ Натриум-ГѕГ-метил-дитидкарбамат без резидуа 

44 МЕТАЛДЕХИД Металдехид 10,0 

45 МЕТХИДАТ-
ЈШОН 

0,0-диметил-С-С2-метокси-1,3,4-тиадиазол-5-
/4И-онил-/4/-метилЗ-дитиофосфат 

ОД - ' 

46 МЕТИЛАЗИН-
ФОС 

0,0-диметил-ЦЗ,4-дихидро-4-оксо5ензо /е/-1, 2,3-триа-
зинил-/З/-метил 1 -фосфородитиоат 

0,4 овошје, зеленчук, 
хмел, винова лоза 

47 МЕВИНФОС 0-/2-метоксикарбонил-1-метил-винил/-0,0-диме-
тил-фосфат 

ОД зеленчук и овошје 

48 МЦПА /4-хлop-2-метил-фенбкси/-оцетна киселина 0,05 зеленчук 

49 МЦПБ 4-/4-хлор-2-метил-фенокси/-бутерна киселина ОД зеленчук 

50 МЦПП 
(МЕЦОПРОП) 

2-/4-хлор-2-метил--фенокси/-пропионска киселина 0,05 зеленчук 

51 НИНОМЕТИО-
НАТ 

6-метилхиноксалин 2—3 дитР10карб0ват 0,4 

52 ПАРАТХИОИ 0,0-диетил-0-4-нитрофенил-фосфоротиоат 0,5 

53 PHORATE О,О-диетил-С-/етилтиометил/ фосфоротиоат без резидуа 

54 ПРОМЕТЕН Н 2,4-бис/р1зопропил-амино/-6-метилтио-1,3,5-триазин 0,05 зеленчук 

55 ОЛОВЕН АР 
СЕНАТ 

без резидуа (не сметајќи 
ја природната содржина 
на арсен во продуктот) 

56 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА БАКАР 

15,0 сметано како бакар 

57 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА СУЛ-
ФУР 

50,0 сметано како сулфур 

53 СРЕДСТВА ВРЗ 
БАЗА НА Ж И В А 

без резидуа 
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1 2 3 4 

69 ТЕТРАДИФОН 1,0 листен и друг зелен-
чук, жита, крастави-
ци, грав, овошје, 
грозје, хмел 

60 ТИОМЕТОН 0,0-диметил-/2-етилтиоетил/-фосфородитиоат 0,5 

61 ТМТД (ТИРАМ) Тетраметилтиурамдисулфид 3,0 

62 ТОКСАФЕН Хлориран камфен 0,4 

63 ТРИХЛОРФОН 0ф-диметил-/2,2,2-трихлор-1 -хидроксиетил/- фос-
фонат 

0,5 

64 ЗИНЕБ Цинк-етилен-бис /дитиокарбамат/ 5,0 тутун 
3,0 

65 ЗИРАМ Цинк-диметилдитиокарбамат 5,0 

бб 2,4,5-Т /2,4,5-трихлор-фенокси/-оцетна киселина 0,01 зеленчук 

37. 
Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот" 

закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65),Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕ-
ХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА НИВНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на 

испитување на прехранбени продукти во текот на 
нивното производство и за начинот на водење еви-
денција за извршените испитувања („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/68) во членот 4 став 1 на крајот 
на точката 3 точката се заменува со точка и за -
пирка и по тоа се додава нова точка 4, која гласи: 

„4) ветеринари специјалисти по микробиоло-
гија.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 469 
24 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство и 
социјална политика, 

др Никола Георгиевски, с. р. 

38. 
Врз основа на членот 57 став 1 точ. 2 и 3 од 

Основниот закон за спречување и сузбивање на за -
разни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), 
Сојузниот совет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО ЗДРАВСТВЕН 
ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕБОЛЕДУВАЛЕ 
ЦРЕВЕН ТИФУС, ПАРАТИФУС А ИЛИ Б, ЗАРАЗ-

НО ТРУЕЊЕ СО ХРАНА ИЛИ ДИЗЕНТЕРИЈА 

Член 1 
Лице заболено од цревен тифус, паратифус А 

или В, заразно труење со храна или дизентерија под-

лежи на здравствен преглед по завршеното лекување, 
заради утврдување дали излачува бацили на зараз-. 
ната болест што ја преболедувало. 

Здравствениот преглед на лицето од ставот 1 на 
овој член го врши здравствената установа што го ле-
кувала заболеното лице, и тоа пред да го отпушти 
таквото лице од лекување. 

Член 2 
Здравствениот преглед на лицето што преболе-

дувало цревен тифус односно паратифус А или В, 
опфаќа бактериолошки преглед на изметот, мочта 
и жолчката. 

Здравствениот преглед на лицето што преболе-
дувало заразно труење со храна или дизентерија, 
опфаќа бактериолошки преглед на изметот. 

Член 3 
Бактериолошкиот преглед на измето? и мочта 

земени од лицето што преболедувало цревен тифус 
односно паратифус А или Б, се врши три пати. Пр-
виот бактериолошки преглед се врши по истекот 
на седум дена од денот на престанокот на лекување-
то, а другите прегледи во растојание од најмалку два 
дена од денот на извршениот прв односно втор прег-
лед. Бактериолошки преглед на жолчката се врши 
еднаш, и тоа по извршениот втор преглед на изметот 
и мочта. 

Бактериолошкиот преглед на изметот земен од 
лицето што преболедувало заразно труење со храна 
или дизентерија, се врши три дена едноподруго по 
престанокот на клиничките знаци на болеста. 

Здравствената установа што со извршениот 
здравствен преглед ќе утврди дека лицето по завр-
шеното лекување излачува бацили на заразната бо-
лест што ја преболедувало, должна е за тоа да му 
поднесе пријава на надлежниот здравствен центар 
и извештај на општинскиот орган на управата за ра-
ботите на санитарната инспекција надлежен според 
местото на живеењето на бацилоносителот. 

Член 4 
Лицата за кои со здравствениот преглед ќе се 

утврди дека постојано или повремено излачуваат ба-
цили на цревен тифус, паратифус А или В, заразно 
труење со храна или дизентерија, се сметаат како 
бацилоносители на тие заразни болести и подлежат 
на медицинска контрола се додека врз основа на ла-
бораториски наод не се утврди дека не излачуваат 
заразни бацили. 

Член 5 
Медицинската контрола на лицето за кое со 

здравствен преглед ќе се утврди дека е бацилоноси-
тел на цревен тифус односно паратифус А или Б, се 
состои од бактериолошки преглед на изметот, мочта 
и жолчката. 
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Бактериолошкиот преглед на изметот и мочта се 
врши еднаш месечно се додека врз основа на три 
едноподруго добиени лабораториски наоди не се ут-
врди дека лицето од ставот 1 на овој член не изла-
чува бацили на заразната болест од која боледувало. 
Бактериолошкиот преглед на жолчката се врши по 
вториот едноподруго негативен лабораториски наод 
на столицата и мочта. 

Медицинската контрола на лицето од ставот 1 на 
овој член започнува по истекот на триесет дена од 
денот кога е утврдено дека тоа лице е бацилоносител. 

Член 6 
Ако во рок од една година од денот на започнатата 

медицинска контрола на бацилоносителот на цревен 
тифус односно на паратифус А или Б не се добијат 
едноподруго три лабораториски наоди дека лицето 
не излачува заразни бацили, таквото лице се смета 
за. хроничен бацилоносител и подлежи на поната-
мошна медицинска контрола која се состои од бакте-
риолошки преглед на изметот и мочта и која се врши 
еднаш во шест месеци. 

Член 7 
Лицата за кои при епидемиолошките испитува-

ња при појава на цревен тифус односно паратифус 
А или Б се посомнева дека носат бацили на тие бо-
лести, подлежат на медицинска контрола која се сос-
тои од бактериолошки преглед на изметот и мочта. 

Ако за лицата од ставот 1 на овој член со здрав-
ствениот преглед се утврди дека носат бацили на 
цревен тифус односно паратифус А или Б, меди-
цинската контрола на тие лица се врши на начинот 
пропишан во чл. 5 и 6 на овој правилник. 

Член 8 
Медицинската контрола на лицето за кое to 

здравствениот преглед се утврди дека е бацилоноси-
тел на заразно труење со храна се состои од бакте-
риолошки преглед на изметот односно брисот од но-
сот и грлото, зависно од лабораторискиот наод добиен 
при извршениот здравствен преглед врз основа на 
кој е утврдено дека тоа лице е бацилоносител. 

Бактериолошкиот преглед на изметот односно на 
брисот од носот и грлото на лицето од ставот 1 на 
свој член се врши во растојание од најмалку 24 часа, 
се додека врз основа на два едноподруго добиени ла-
бораториски наоди не се утврди дека лицето не 
излачува бацили на заразно труење со храна. 

Медицинската контрола на лицето од ставот 1 на 
овој член започнува најдоцна по истекот на пет дена 
од денот кога е утврдено дека тоа лице е бацилоно-
сител. 

Член 9 
Медицинската контрола на лицето за кое со 

здравствениот преглед ќе се утврди дека е бацило-
носител на дизентерија се состои од бактериолошки 
преглед на изметот. Медицинската контрола и бак-
териолошкиот преглед се врши на начинот пропи-
шан во ст. 2 и 3 од членот 8 на овој правилник. 

Член 10 
Медицинската контрола на бацилоносител од 

членот 4 на овој правилник ја организира и ја врши 
здравствената установа која, на предлог од надлеж-
ниот здравствен центар, ќе ја определи надлежниот 
општински орган. 

Две или повеќе општини можат спогод-
бено да ја определат здравствената устано-
ва што ќе ја организира и врши медицинската 
контрола на бацидоносителите што живеат на нивна-
та територија. 

Член 11 
Здравствената установа од членот 10 на овој пра-

вилник води евиденција за бацидоносителите на 

определена територија. Оваа евиденција се води на 
образецот што е отпечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Ако бацилоносителот го промени местото на жи-
веење односно престој, здравствената установа што 
над тој бацилоносител вршела медицинска контрола 
е должна за тоа, преку надлежниот општински ор-
ган на управата за работите на санитарната инспек-
ција, да ја извести здравствената установа опреде-
лена д аврши медицинска контрола на бацилоноси-
телите во местото на новото живеалиште односно 
престој на бацилоносителот. 

Член 12 
Лицата за кои со здравствен преглед до влегува-

њето во сила на овој правилник е утврдено дека из-
лачуваат бацили на цревен тифус, паратифус А или 
Б, заразно труење со храна или дизентерија, подле-
жат на медицинска контрола според одредбите на 
овој правилник. 

Медицинската контрола на лицата од ставот 1 
на овој член ја вршат здравствените установи опре-
делени во смисла на членот 10 од овој правилник. 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1262 
23 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет за здрав-

ство и социјална политика, 
др Никола Георгиевски, с. р. 

Датум Буква 

КАРТОН НА БАЦИЛОНОСИТЕЛОТ 

Назив на причинителот (бацил) 
Лични податоци: 
Презиме, татково име и име 
Ден, месец и година на раѓањето : 

Занимање запослен кај 
во местото Општина Република 
Адреса на станот: место улица 
број Општина Република 
Боледувал од: од до 
Бацилоносноста утврдена на 
Медицинска контрола врши 
Дали бациносителот се занимава со приготвување ја-
дења в куќи: да - не, вон куќа: да - не 
Дали бацилоносителот работи со прехранбени про-
дукти и каде 
Дали членовите на домаќинството се занимаваат со 
продажба на прехранбени продукти и кои 
Здравствени прилики в куќи: нужник има — нема; 
со јама — без јама; јама: прописна — непрописна; 
приклучен на канализација: да — не; одговара на 
хигиенскиот стандард: да — не; снабдување со вода: 
индивидуално — јавно; од водовод — цистерна — 
бунар — извор; бунар: хигиенски — нехигиенски; 
извор: саниран — несаниран. 
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Начин на отстранување на ѓубре и други отпадоци 

Ѓубриште: бетонирано — ископано — наземи 
Се преселил во (полна адреса) 
Членови на домаќинството: 

Т/г Година на Сродство со 
Име и презиме раѓањето бацилоносителот 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
(Втора страна на картонот) 

Резултати на бактериолошките 
прегледи 

Бро на 
Датум лабораторискиот 

дневник 
Забе-

лешка 

Член 2 
Здравствениот преглед на лицата од членот 1 

на овој правилник во текот на работниот однос (по-
времен здравствен преглед), опфаќа: 

1) лекарски преглед, со посебен осврт врз евен-
туално прележаните заразни и паразитарни болести 
по извршениот последен здравствен преглед; 

2) земање материјали и прегледи пропишани во 
точ. 2 и 3 на членот 1 од овој правилник; 

3) други специјалистички прегледи — ако врз 
основа на лекарскиот преглед од точката 1 на овој 
член и на анамнестичките податоци земени од пре-
гледаното лице се укаже потреба за вршење на 
такви прегледи. 

Член 3 
Здравствениот преглед на лицата пред стапу-

вање на работа односно во текот на работниот од-
нос на работни места во производството или проме-
тот на млеко и млечни производи, сладолед и други 
слаткарски производи, како и на приготвување 
храна во кујни, покрај прегледите од чл. 1 и 2 од 
овој правилник, опфаќа и преглед на брис од нос и 
грло на Staphylococcus pyogenes, Escherichia coli и 
Proteus sp. 

АКО при здравствен преглед на лицето од ставот 
1 на овој член се утврди постоење на Staphylococcus 
pyogenes или Escherichia coli во број помал од една 
третина од нормалната бактериска флора во носот 
и грлото, таквиот наод се смета за негативен и не 
претставува пречка за работа со прехранбени про-
дукти. 

Податоци за лицата заразени од бацилоносител: 

Име и Година на Врска со баци . 
презиме раѓањето доносителот д р е 

САНАЦИЈА 
Потребно -
Спроведено 

39. 

Врз основа на членот 57 став 1 точка 1 од Ос-
новниот закон за спречување и сузбивање на за-
разни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), 
Сојузниот совет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕН ПРЕ-
ГЛЕД НА ЗАПОСЛЕНИТЕ ЛИЦА ШТО ПОДЛЕЖАТ 

НА ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР 

Член 1 
Здравствениот преглед на лицата пред стапу-

вање на работа на места или работи на кои доаѓаат 
во непосреден допир со прехранбени продукти, оп-
фаќа: 

1) лекарски преглед; 
2) земање материјали и преглед на измет на 

салмонели и шигели (бацилоносност); 
3) земање материјали и преглед на измет на 

паразитите: Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hyme-
nolepis папа, Ancylostoma duodenale, Taenia solium 
и Taenia saginata; 

4) рендгенски преглед на белите дробови; 
5) земање и преглед на крв на сифилис. 

Член 4 
Здравствениот преглед на лицата пред стапу-

вање на работа во здравствена установа, во учи-
лиште или во друга установа за деца и младина до 
13 години возраст, како и здравствениот преглед на 
лицата пред стапување на работа во установа или 
дуќан за давање хигиенска нега на населението, 
се врши заради утврдување дали тие лица боледу-
ваат од активна туберкулоза, сифилис во заразен 
стадиум или трахома во заразен стадиум и опфаќа: 

1) лекарски преглед; 
2) рендгенски преглед на белите дробови; 
3) земање и преглед на крв на сифилис; 
4) други специјалистички прегледи — ако врз 

основа на лекарскиот преглед од точката 1 од овој 
член и од анамнестичките податоци земени од пре-
гледаното лице се укаже потреба за вршење на 
такви прегледи. 

Член 5 
Здравствениот преглед на лицата од членот 4 

на овој правилник во текот на работниот однос, 
опфаќа: 

1) лекарски преглед, со посебен осврт врз евен-
туално прележаната активна туберкулоза, на белите 
дробови, сифилис или трахома по извршениот по-
следен. здравствен преглед; 

2) други специјалистички прегледи — ако врз 
основа на лекарскиот преглед од точката 1 на овој 
член и од анамнестичките податоци земени од пре-
гледаното лице се укаже потреба за вршење на 
такви прегледи. 

Член 6 
Здравствениот преглед на лицата што подлежат 

на здравствен надзор пред стапување на работа и 
во текот на работниот однос, го вршат здравствените 
установи кои, на предлог од здравствениот центар, 
ќе ги определи надлежниот општински орган. 

Две или ћовеќе општини можат спогодбено да 
ги определат здравствените установи што ќе вршат 
здравствен преглед на лицата запослени на нивната 
територија. 

Член 7 
Резултатите од здравствениот преглед на лица-

та што подлежат на здравствен надзор се запишу-
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наат во Здравствената книшка. Образецот на Здрав-
ствената книшка е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Здравствената книшка ја чува работната или 
друга организација односно работодавецот к а ј кого 
е запослено прегледаното лице. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1225/1 
23 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика, 

др Никола Георгиевски, с. р. 

(Прва страна на кориците) 

З Д Р А В С Т В Е Н А К Н И Ш К А 

(Прва внатрешна страна) 

З д р а в с т в е н а к н и ш к а 

Рег. број на книшката 

(Место -и датум на издавањето на книшката) 

исполнува — не ги исполнува пропишаните посебни 
здравствени услови за работа'). 

(Потпис на лекарот) 

(М. П.) 

(Втора внатрешна страна) 

Податоци за прегледаното лице 

Презиме 
Име 

(Трета внатрешна страна) 
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1 Туберкулоза 

2 Сифилис 

3 Трахом 

4 Други зараз-
ни и парази-
тарни болести 

5 Бацилоносност 

Место и година на раѓањето -
Број на личната карта и место каде е издадена 

(Место и датум на прегледот) (Потпис на лекарот) 

(М. П.) 

непотребното да се прецрта 

(Четврта, петтата, шестата, седмата, деветтата и де-
с е т а т а внатрешна страна со текстот како на тре-

тата внатрешна страна) 

40. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опреде-

лување премија за волна во 1968 година (,,Службен 
ни лист на СФРЈ", бр 30/68), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за финансии, сојузниот секретар за 
стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 

И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА 
СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕ-

МИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1968 ГОДИНА 

1. Во'Наредбата за начинот и постапката за ос-
тварување премија според Одлуката за определува-
ње премија за волна во 1968 година („Службен лист 
на СФРЈ'", бр 46/68) по точката 3 се додава нова 
точка За, која гласи: 

„За. За количините^ мерино волна и полумерино 
волна што Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски производи ги откупила во периодот од 25 
јули до 31 декември 1968 година, корисниците на 
премијата ја остваруват премијата со поднесување 
кон барањето за премија купопродавеи договор, 
цертификат од точката 3 под 5 од оваа наредба и 
пресметка на премијата." 

2 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 4-441/1 
14 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

стопанство, 
др Боривое Јелиќ, с. р. 

Врз основа на извршените здравствени прегледи 
е утврдено дека боледува — 

(Име и презиме) 
не боледува ,и дека излачува — не излачува бацили 
на заразните болести определени во членот 31 од 
Основниот закон за спречување и сузбивање на 
заразни болести5"). Според тоа, прегледаното лице ги 

41. 

Врз основа на членот И став 4 од Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ'1, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 
18/67, 31/67. 24/68, 30/68, 45/68 и 55/68), Сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО МЕБЕЛ ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО ЧИИ НАБАВКИ СЕ ОСЛОБО-
ДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ СОЈУЗЕН ДАНОК НА 

ПРОМЕТ 

1. Во Наредбата за определување што се смета 
како мебел во угостителството чии набавки се осло-
бодени од плаќање сојузен данок на промет („Служ-
бен лист на СФРЈ, бр. 8/66) во точката 1 по зборо-
вите: „751-47 Метални клупи" се додаваат збо-
ровите : 

„752-11 Лустери 
752-12 Лустери помали и ламби за на маса 
752-13 Ламби за на маса 
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753-11 Килими (теписи) шпагат, кокос и 
слично 

753-12 Килими (теписи) букле волнени 
753-13 Килими (теписи) перзери 
753-21 Завеси од кадифе 
753-22 Завеси тантелени". 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4-1183/1 
20 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

42. 
Врз основа на членот 84 став 2 од Законот за 

воените судови („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 7/65), 
државниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ АРБИТРИ НА ВОЕНАТА СТО-
ПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕК-
РЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1969 

ГОДИНА 

За арбитри на Воената стопанска арбитража при 
Државниот секретаријат за народна одбрана за 1969 
година се именуваат: 

1) Петровиќ Душан, полковник на правната 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана, кој истовремено се определува и за заменик-
- претседател на Воената стопанска арбитража; 

2) Ранчевиќ Перо, полковник на правната слу-
жба во Државниот секретаријат за народна одбрана, 
кој истовремено се определува за заменик-претседа-
тел на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ Слободан, генерален директор 
на претпријатието „Гранекспорт", Белград; 

4) Анѓелковиќ mr Миодраг, санитетски полков-
ник во Државниот секретаријат за народна одбрана; 

5) Будисављевкќ Момчило, генерален директор 
на претпријатието „Југотехна", Белград; 

6) Фијавж Фрањо, генерален директор на 
претпријатието „Словенија Садје", Љубљана; 

7) Хочевар Владислав, дипломиран инженер, 
технички мајор во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

8) Јовановиќ Миодраг, потполковник на финан-
сиската служба во Државниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

9) Каназаревиќ Александар, советник во прав-
ната служба на Советот за економски односи со 
странство на Сојузната стопанска комора; 

10) Кафеџиски Блажо, полковник на финанси-
ската служба во Државниот секретаријат за народ-
на одбрана; 

11) Константиновиќ Глигорие, помошник-дирек-
тор на претпријатието „Вардар" експорт-импорт, 
Скопје; 

12) Лукиќ Урош, потполковник на финансиската 
служба во Државниот секретаријат за народна од-
брана; 

13) Лазарујка Жарко, дипломиран инженер, 
технички полковник во Државниот секретаријат за 
народна одбрана; 

14)- Лупшиќ др Ѓорѓe, секретар на Надворешно-
трговската арбитража на Сојузната стопанска ко-
мора; 

15) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директорка 
Јадранската слободна пловидба, Сплит; 

16) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, ПОЛ-
КОВНИК на градежната служба во Државниот сек-
ретаријат за народна одбрана; 

17) Муфтиќ Исам, интендатски полковник во 
Државниот секретаријат за народна одбрана; 

18) Омахен Иван, дипломиран инженер, полков-
ник на градежната служба во Државниот секрета-
ријат за народна одбрана; 

19) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, совет-
ник во Секретаријатот за шумарство и дрвна ин-
дустрија на Сојузната стопанска комора; 

20) Сенковиќ др Зденко, директор на Деловното 
здружение на текстилната и памучната индустрија, 
Љубљана; 

21) Шмигматор Јурај , директор на претприја-
тието „Воќе", Загреб; 

22) Шнајдер Златко, директор на извозното 
претпријатие „Кемикалија", Загреб; 

23) Шулигој Цирил, полковник на финансиска-
та служба во Државниот секретаријат за народна 
одбрана; 

24) карановски Трајко, потполковник на ф и -
нансиската служба во Државниот секретаријат за 
наредна одбрана; 

251 Темали Рикард, дипломиран инженер служ-
беник во Државниот секретаријат за народна од-

брани : 
26) Живановиќ Небојша, дипломиран инженер, 

технички полковник во Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Бр. 44/69 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана 
Генерал-полковник, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Уставните амандма-
ни, објавен во ^,,Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68, 
се поткраднале долу наведените грешки, та, врз 
основа на члено.т 250 став 3 од Деловникот на Со-
јузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 

1. Во Амандманот VIII точка 2 став 4 во вториот 
ред озгора наместо зборовите: „и на" треба да сто-
јат зборовите: „и за", а во ставот 5 во првиот ред 
озгора наместо зборот: „избрани" треба да стои 
зборот: „избирани". 

2. Во Амандманот IX точка 5 пред текстот на 
ставот 4 треба да се стави број: „6.". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 22 јануари 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за усло-
вите и начинот на плаќањето на извозот и увозот 
на стоки во рамките на определените меѓународни 
саемски компензациони аранжмани, објавен во 
,.Службен лист на СФРЈ", бр. 45/68, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ПЛАЌАЊЕТО НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА 
СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
МЕЃУНАРОДНИ САЕМСКИ КОМПЕНЗАЦИОНИ 

АРАНЖМАНИ 

Во тон. 1 и 2 став 2 наместо зборовите: „Алпа-
-Адриа" треба да стојат зборовите: „Алпе-Адриа". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 јануари 
1969 година. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-
нот на составување на завршната сметка на орга-
ните на управата за 1968 година, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/68, се поткрадиаа долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ 

НА УПРАВАТА ЗА 1968 ГОДИНА 

Во точката 11 став 1 наместо зборовите: „обра-
зецот В" треба да стојат зборовите: „образецот V". 

Во точката 14 став 2 во одредбата под 4 наместо 
зборовите: „остварена дополнителна работа" треба 
да стојат зборовите: „работа подолга од полно ра-
ботно време". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел -
град, 20 јануари 1969 година. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст утврдено'е дека во текстот на Упатството за 
водење статистика за извршувањето на казните 
лишување од слобода и на воспитната мерка упа-
тување во воспитно-поправен дом, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/69, се поткраднаа 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ СТАТИСТИКА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ 
ОД СЛОБОДА И НА ВОСПИТНАТА МЕРКА УПА-

ТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 

Во точката 20 став 2 во четвртиот ред одозгора 
наместо зборот: ,,изработуваат'' треба да стои збо-
рот: „изработува". 

Во обрасците ИК-1 до ИК-16 и на образецот 
ИК/ос вертикалните линии што ги ограничуваат 
колоните треба да бидат отпечатени до долната хо-
ризонтална рабиа линија на образецот, а хоризон-
талните линии што ги ограничуваат рубриките 
треба да бидат отпечатени до десната вертикална 
рабна линија на образецот, 

Во образецот ИК-10 во претколоната во трина-
есеттиот ред одоздола наместо зборовите: „чл. 51,252 
и 253 од К З " треба да стојат зборовите: „чл. 251, 
252 и 253 од КЗ". 

Во заглавјето на образецот ИК-11 во колоните 
6 и 16 наместо зборот: „висококвалификувани" тре-
ба да стои зборот: „квалификувани". 

Во образецот ИК-12 во претколоната во пос-
ледниот ред наместо зборовите: „Висока школа" 
треба да стојат зборовите: „Виша школа". 

Во насловот на образецот ИК-14 по зборот: „ус-
танови" треба да се додаде сврзникот: „и". 

Во заглавјето на образецот Р1К-15 вертикалната 
линија што ги одвојува колоните под заеднички 
назив: „на полнолетни лица" од колоните под 
заеднички назив: „на малолетни лица" погрешно е 
отпечатена зад колоната 10, а треба да стои зад 
колоната 14. 

Од Сојузниот секретаријат за правосудство, 21 
јануари 1969 година, Белград. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува Димитар Бојковски од функци-
јата потсекретар на Сојузниот извршен совет со 31 ја -
нуари 1969 година. 

Б. бр. 1 
16 јануари 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

О Б Л И К У В А А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- " 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
.ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерни заслуги и умешност 
во работата на развивањето постојан полет заради 
остварување на поставените задачи во единиците со 
кои раководат, како и за создавање услови за пос-
тигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за особени успеси во 
раководењето со воените единици, во нивното за-
цврстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

санитетски пуковници: Арнери Шимуна Винко, 
Арсић Лазара Богољуб, Ћурчић Лазара Милован, 
Хенеберг Гезе Ђорђе, Јовановић Трифуна Љубо-
мир, Кичић Михаила Миољуб, Мићић Саве Ратибор, 
Стаменковић Зафира Петроние, Суша Саве Свето, 
ТошНћ Видана Станимир, Вулетин Фрање Влади-
мир; 

санитетскиот потполковник: Саболић Стјепана 
Маријан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

санитетските полковници: Бранкован Ивана 
Константин, Лукић Љубише Милан, Михаиловић 
Јована Миодраг, Ножић Арифа Салко, Панајото-
вић Љубомира Драгомир, Покрајчић Божидара Ми-
хаило, Поповић Марка Ђорђе, Ранисављевић Ми-
лана Боривоје; 

санитетските потполковници: Бачић-Грлица 
Франка Анте, Ћирић Божидара Десимир, Димит-
ров Константина Димитрије, Ђуровић Новака Бо-
силка , Јовићевић Милете Миланко, Мутаповић Ми-
лете Нада, Николић Димитрија Божидар, Остојић-
-Богдановић Стојана Богданка, Романо Јуре Ма-
ринка, Седмаков Бранка Миодраг; 
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ветеринарскиот потполковник: Витошевић Ми-
лана Владета; 

санитетскиот потполковник: Вукосављевић Сте-
вана Рајко; 

пешадискиот мајор: Чанковић Ђуре Дане; 
мајорот на финансиска служба: Чоловић Јова-

на Рајко; 
санитетските мајори: Ђорђевић Исидора Љу-

биша, Јегдић Саве Ковиљка, Јовановић Душана 
Љубомир, Јовановић Драгутина Видан, Колдар Не-
бојка Веселин, Манојловић Живана Душан, Мит-
ровић Ђорђија Јелена, Петровић Миладина Милан, 
Петровић Саве Зоран, Станковић Богдана Драго-
љуб; Жупанец Хелене Алберт; 

пешадискиот мајор: Комненовић Ристе Арсен; 
интендантскиот мајор: Шешлија Марка Душан; 
мајор на финансиска служба: Затлер Антона 

Јанез; 
санитетските капетан^ I класа: Чудић Милана 

Јанко. Ивковић Радоја Живорад, Крстић Живој ина 
Живојин; 

пешадискиот капетан I класа: Лешић Вл ајка 
Реља; 

санитетските капетапи I -класаМиловановић 
Добросава Слободан и Рајковић Милоша Родољуб; 

пешадиските капетани I класа: Робовић Секуле 
Радоман и Страхиња Ђуре Мило; 

санитетскиот капетан I класа: Топалов Живана 
Васо; 

пешадискиот капетан I класа: Живковић Рај-
ка Миодраг; 

техничкиот капетан I класа: Жунић Милоша 
Ненад; 

санитетскиот воен службеник III класа: Кесић 
Јована Анка; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

санитетските поручници: Анђелић Марка Ра-
дивој е и Нешов Лазара Борис; 

санитетскиот потпоручник: Шпановић "Буре Ни-
кола; 

санитетски ,воени службеници VI^ класа: Ив-
ковиќ Радивоја Вера, Јовановић Радише Љубица, 
Вучковић Драгољуба Надежда; 

санитетскиот воен службеник УП класа: Ла-
заревски Жиравац Настаса Велинка; 

санитетскиот воен службеник VIII класа: Дам-
јановић Душана Анка; 

техничкиот заставник: Илић Светозара Јовиша; 
санитетскиот заставник: Костић Мил у тина 

Предраг; 
заставниците на административна служба: Ни-

колић Стојана Петар и Златковић Петра Миливоје; 
интендантскиот постар водник I класа :Миличе-

вић Живојина Будимир; 
санитетскиот постар водник I класа: Недељ-

ковић Младена Милорад; 
санитетските постари водници: Марковић За-

фира Драгољуб и Поповић Војислава Момчило; 
водникот I класа на административна служба: 

Вукотић Боривоја Миодраг; 
за особено истакнување во познавањето и вр-

шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ДЕТЕ ЛИ 

интендантскиот постар водник I класа; Баткић 
Мане Јусо; 

морнаричкотехничкиот постар водник I класа: 
Станковић Драгутина Милан; 

пешадискиот постар водник I класа: Вучетин 
Живана Милорад; 

санитетските постари водници: Ивалишевић 
Рајка Милан, Кнежевић Стеве Ђорђе, Пејчић Спа-
соја Мирослав. 

Бр. 177 
22 декември 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување За одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

Чумбелик Јоакима Перо, полковник за врска; 
Ђого Ћетка Петар, полковник на оклопни едини-
ци; Ивановић Марка Велизар, пешадиски полков-
ник; Лутовац Вука Милутин, полковник на оклоп-
ни единици; Невајда Јована Мирко, пешадиски пол-
ковник; Одоѕић Рада Чедомир, пешадиски полков-
ник; Пуцар Стевана Миљкан, пешадиски полков-
ник; Радовановић Милоша Живорад, технички пол-
ковник; Вулетић Томе Рашко, пешадиски полков-
ник; Алексић Ђорђа Мирко, артилериски 
потполковник; Ћупурдија Симе Миле, пешадиски 
потполковник; Ципковић Мартина Владо, инженер-
ски потполковник; Гргуревић Ивана Тонко, пеша-
диски потполковник; Миленковић Симе. Миладин, 
потполковник на саобраќајна служба; Пуцар Ђуре 
Милош пешадиски потполковник; Тодоровић Ми-
лована Добривоје, потполковник на оклопни еди-
ници; Глиџић Стевана Десимир, пешадиски мајор. 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Чучак Милана Јово, пешадиски потполковник; 
Хаџи-Нешић Петра Марко, санитетски потполков-
ник; Кастревец Франца Стане, пешадиски потпол-
ковник; Крстевски Ивана Иван, пешадиски 
потполковник, Лажетић Луке Анѓелко, интендантски 
потполковник; Маројевић Илије Бранко, пешади-
ски потполковник; Миливојевић Васе Милорад, 
потполковник на оклопни единици; Мутић Лазар а 
Душан, пешадиски потполковник; Пешевски Аки-
мов Борис, пешадиски потполковник; Прличковски 
Петре Киро, потполковник за врска; Ранчић Ђорђа 
Божидар, санитетски потполковник; Сунајко Дмит-
ра Душан, артилериски потполковник; Трифунов-
ски Петре Круно, инженерски потполковник; 
Вуковић Вељка Светозар, пешадиски потполковник; 
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Абрамовић Вошка Војин, пешадиски мајор; Атана-
совски Дарина Душко, пешадиски мајор; Чишинав-
ски Тасе Ацо, мајор за врска; Ћулибрк Миће 
Станко, артилериски мајор; Денчић Уроша Боривоје, 
артилериски мајор; Џепина Марка Анте, пешадиски 
мајор; Ђукић Петра Борислав, артилериски мајор; 
Гогић Радула Видак, артилериски мајор; Голац 
Ива-на Иван, пешадиски мајор; 

Гудељ Шћепана Божо, мајор на оклопни еди-
ници; Илић Лазара Александар, артилериски мајор; 
Илић Јордана Властимир, пешадиски мајор; Ј а ј а ц 
Антона Стипе, мајор за врска; Јанковић Стамена 
Милорад, мајор за врска; Јовановић Милисава Вељ-
ко, пешадиски мајор; Клемпић Алије Омер, 
артилериски мајор; Крстевски Ристов Трајко, ар-
тилериски мајор; Крстић Димитрија Витомир, 
пешадиски мајор; Кулић Трипе Чедомир, мајор за 
врска; Лабус Николе Мирко, артилериски мајер; 
Лалић Миливоја Александар, воздухопловнотехнич-
ки мајор; Љуцић Реџепа Ахмед, пешадиски мајор; 
ЈБумовић Василија Радојица, пешадиски мајор; 
Марјановић Јована. Владо, технички мајор; Матић 
Драгутина Саво, технички мајор; Милетић Богдана 
Миодраг, санитетски мајор; Миливојевић Драгомира 
Благоје, мајор на оклопни единици; Милун 
Јосипа Срђан, мајор на административна служба; 
Миндеровић Милића Милорад; пешадиски мајор; 
Мирковић Богдана Вељко, технички мајор; Миш-
љеновић Николе Љубомир, пешадиски мајор; Не-
дељковић Милоша Благоје, санитетски мајор; 
Негревски Нове Саво, мајор на финансиска служба; 
Немет Ђуре Јосип, технички мајор; НешићМанојла 
Богосав, пешадиски мајор; Николић Михај л а Мио-
драг, пешадиски мајор; Новаковић Милоша Душан, 
технички мајор; Павићевић Перише Живко, тех-
нички мајор; Петровић Јанка Никола, мајор на 
оклопни единици; Пилиповић Триве Славко, пеша-
диски мајор; Работег Ивана Анте, пешадиски 
мајор; Ружичић Милана Милован, мајор за врска; 
Самарџић Драга Милорад, пешадиски мајор; Савић 
Ненад а Велисав, мајор на административна служба; 
Савовски Марка Василије, технички мајор; 

Бр. 169 
22 декември 1967 година 

Београд 
Претседател 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

23. Одлука за утврдување на износот за кој 
се зголемуваат личните доходи и надо-
местоците на личните доходи на члено-
вите на Сојузниот собор и на функцио-
нерите — — — — — — — — — 109 

24. Уредба за дополненија на Уредбата за 
остварување на правата на лицата одли-
кувани со Орденот на народен херој, со 
орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со 
орденот Бел орел со мечеви и со Злат-
ната медал ја на Обилиќ — — — — — 109 

25. Одлука за организацијата и работата на 
Протоколот на Сојузниот извршен совет 109 

26. Одлука за производствена кооперација 
која се смета долгорочна — — — — НО 

27. Одлука за Програмата на употребата на 
средствата предвидени со сојузниот бу-
џет за 1969 година за геолошко-рудар-
ски истражувачки работи — — — — 111 

28. Одлука за продолжување на важењето 
во 1969 година на Одлуката за височината 
на износите до кои овластените банки 
можат во 1968 година да користат кре-

и р а н а 
дити во странство и да бидат гаранти 
по кредитни работи со странство — — 112 

29. Одлука за утврдување дополнителен из-
нос на глобална девизна квота за ' 1969 
година на работните организации за одр-
жување и ремонт на земјоделски машини, 
трактори и опрема во земјоделството од 
увоз - - - - - - - - - - 112 

30. Одлука за измени на Одлуката за тран-
сферот на побарувањата во динари на 
странски лица и домашни лица со живе-
алиште во странство — — — — — 113 

31. Одлука за условите под кои претприја-
тијата на поштенскиот, телеграфскиот и 

о телефонскиот сообраќај можат да кори-
стат определен процент од средствата на 
штедните влогови к а ј Поштенската ште-
дилница — — — — — — — — — 113 

32. Одлука за посебниот основен контен план 
на посебните обрасци на билансот за оси-
гурителните организации — — — — 113 

33. Решение за определување на постоја-
ниот граничен премин Стрезимировци за 
меѓународен друмски сообраќај — — — 132 

34. Решение за определување на Сојузниот 
завод за статистика за работа на класи-
фикации на дејностите, производите и 
занимањата — — — — — — — — 132 

35. Правилник за начинот на составување на 
завршната сметка на фондовите и на 
средствата за инвестиции во стопанство-
то на општествено-политичките заедници 
за 1968 година - - - - - - - 132 

36. Правилник за максимално дозволените 
количини на пестициди во прехранбени 
продукти — — — — — — — — 150 

37. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за условите и начинот на испитува-
ње на прехранбени продукти во текот на 
нивното производство и за начинот на 
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