
Петок, 24 јуни 1977 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 32 ГОД. XXXIII 

409. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
ало? донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОР-
ГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Органите и организациите на општествено-поли-

тичките заедници, други државни органи, Службата 
на општественото книговодство, стопанските комори 
и општите здруженија (во натамошниот текст: орга-
ните и организациите), освен општите здруженија 
што го водат книговодството според одредбите на 
Уредбата за Контниот план и за билансите за само-
управните интересни заедници го водат книговод-
ството според системот на единствените сметки про-
пишани со Контниот план за органите на опште-
ствено-политичките заедници, што е отпечатен" кон 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промени-

те на средствата и на изворите на средствата, при-
ходите и расходите и распоредот на приходите, ор-
ганите и организациите ги искажуваат на соодвет-
ните синтетички сметки (трицифрени конта) пропи-
шани во Контниот план за органите на општестве-
но-политичките заедници. 

Член 3 
Сметките пропишани со Контниот план за ор-

ганите на општествено-политичките заедници, орга-
ните и организациите ги расчленуваат на анали-
тички сметки (аналитички контен план) според сво-
ите потреби и потребите на општествено-политич-
ките заедници. 

Член 4 
Состојбата на средствата и изворите на сред-

ствата, органите и организациите ги искажуваат на 
Образецот Биланс на состојбата на 1 9 — 
година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин 
составен дел. 

Член 5 
Приходите и расходите и распоредот на прихо-

дите органите и организациите ги искажуваат на 
Образецот Приходи и расходи во текот на годината 
- Биланс на приходите и расходите од 1 јануари 
до. 19 година, што е отпечатен кон 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 6 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата на почетокот на годината, промените ,на среД-

ствата и на изворите на средствата во текот на го-

дината и состојбата на средствата и на изворите на 
средствата на крајот на годината, органите и орга-
низациите. ги искажуваат на Образецот Заклучен 
лист на — 19 година, што е отпечатен 
кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 7 
Утврдувањето на приходите и на расходите во 

текот на годината (периодична пресметка) органите 
и организациите го вршат на Образецот Приход и 
расходи во текот на годината - Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до 19 
година, од член 5 на оваа уредба. 

По исклучок од одредбата на став 1 од 
овој член, органите и организациите нема да ги ут-
врдуваат приходите и расходите за периодот јануа-
ри—јуни 1977 година. 

' Член 8 
Утврдувањето на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на приходи-
те и расходите за деловната година (завршна смет-
ка), органите и организациите го вршат на Образе-
цот Биланс на состојбата на 19 го-
дина — Приходи и расходи во текот на годината -
Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 

19—- година и Заклучен лист на  
19 година, од чл. 4 до 6 на оваа уредба. 

Член 9 
Образецот Биланс на состојбата на 

19 година и Образецот Приходи и 
расходи во текот на годината — Биланс на прихо-
дите и расходите од 1 јануари до 19 
година, Службата на општественото книговодство на 
Југославија ќе ги приспособи за механографска об-
работка. 

Член 10 
Органите и организациите ќе го усогласат воде-

њето на книговодството СО одредбите на оваа уред-
ба до 30 септември 1977 година. 

Член 11 
/ Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да, важи Правилникот за книговодство-
то и Контниот план на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/67). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 493 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р, 
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КОНТЕН ПЛАН 
З А ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

КЛАСА О: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА 

ООО — Земјишта 
002 — Градежни објекти 
003 - Опрема 
008 — Други основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 

010 — Издвоени парични средства з^ инвести-
ции 

011 — Побарувања за аванси по основ на ин-
вестиции 

012 — Побарувања по основ на заедничка из-
градба на основни средства 

013 — Залихи на инвестициони материјали 
014 — Инвестиции во тек — градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 — Инвестиции во тек — друго 

02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИ-
ТЕ СРЕДСТВА 

022 — Исправка на вредноста на градените 
објекти 

023 — Исправка на вредноста на опремата 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

04 - ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

n 040 — Долгорочни депозити. 
041 — Порабувања по долгорочни кредити 
045 — Вложени средства во банки и други фи-

нансиски организации 
048 — Други долгорочни пласмани 

05 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

050 - Парични средства, на резервите 
055 —̂  Пласмани на средствата на резервите 
058 — Други побарувања од средствата на ре-

зервите 

06 - СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

060 — Парични средства на солидарноста 
065 — Пласмани на средствата на солидарно-

ста 
068 — Други побарувања од средствата на со-

лидарноста 

07 - СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

070 — Парични средства за други намени 
075 — Пласмани на средствата за други на-

мени 
078 — Други побарувања од средствата за дру-

ги намени 

09 - СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА 

090 — Трајно неупотребливи основни сред-
ства 

091 — Исправка на вредноста на трајно не-
употребливи основни средства 

092 — Запреви инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
094 — Исправка на вредноста на сомнител-

ните и спорните побарувања 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУ-
^ ^ ВАЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 - Благајна 
102 — Девизни средства 
103 — Отворени акредитиви 
105 Депозити 
108 - Други парични средства 

И - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ 

110 - Чекови 
111 - Меници 
112 — Обврзници 
118 — Други хартии од вредност 

12 - ПОРАРУВАЊА 

120 — Побарувања за аванси 
121 - Побарувања од КОС 
122 — Побарувања од граѓани и граѓански 

правни лица 
123 - Побарувања од странски лица 
127 — Побарувања по основ на повеќе пла-

тени даноци и придонеси од приходи 
128 — Други побарувања 

13 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА НЕПОКРИ-
Е Н РАСХОДИ 

130 - Побарувања - по основ на непокриени 
расходи 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
151 — Побарувања по краткорочни кредити 
155 — Вложени средства во банки и во дру-

ги финансиски организации 
158 - Други краткорочни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
- ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ 

160 — Побарувања од работната заедница 
161 — Побарувања од органите на управата 
162 - Побарувања од ОПЗ 
168 — Други побарувања од односите во рам-

ките на ОПЗ 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 

196 - Пренесен вишок на приходите од 
претходната година 

198 - Други активни временски разграничу-
вања 

КЛАСА 2 ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ -

200 - Обврски по запрени даноци и придо-
неси 
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21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ 

210 - Обврски по чекови 
211 — Обврски по меници 
218 - Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ 

220 - Добавувачи во Југославија 
221 — Добавувачи во странство 
224 — Обврски за нефактурирани стоки и 

' услуги 
225 - Добавувачи — грабани 

23 - ДРУГИ ОБВРСКИ 

230 — Обврски за аванси 
235 — Обврски по депозити 
236 —Обврски по втасани а неплатени отпла-

ти на кредити 
237 — Обврски по основ на помалку платени 

даноци и придонеси од приходи 
238 - Други обврски 

25 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЛИЧНИ РАС-

ХОДИ 

250 — Обврски по основ на лични расходи 

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОД-НОСИ ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ 

260 - Обврски спрема работната заедница 
261 - Обврски спрема органите на управата 
262 - Обврски спрема ОПЗ 
268 — Други обврски од односите во рамките 

на ОПЗ 

28 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ НА ЛИЧНИ РАСХОДИ 

280 — Обврски по запрени даноци и придо-
' неси на лични расходи 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

296 — Дел на вишокот од приходите за пре-
нос во наредната година 

298 г - Други пасивни временски разграничу-
вања 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 - ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ 

310 — Залихи на материјали 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА 

350 — Ситен инвентар на залиха 

36 - СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА 

360 — Ситен инвентар во употреба 
361 - Исправка на вредноста на ситниот ин-

; вентар во употреба 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА 

400 — Материјали 
401 - Потрошена енергија 

402 — Производствени услуги од други f, 
403 — Непроизводствени услуги од други 
405 — Издатоци за репрезентација 
406 — Амортизација 
408 - Други материјални расходи 

41 - ДРУГИ РАСХОДИ 

410 - Надомести за банкарски услуги 
411 — Надомести за услуги на Службата на 

општественото книговодство во плат-
ниот промет 

412 — Камата на кредити 
413 - - Премии за осигурување 
414 — Дневници за службени патувања во 

Југославија, 
415 - Дневници за службени патувања во 

странство 
416 — Отплати на кредити и заеми 
418 - Други расходи 

43 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

430 — Средства за други ОПЗ 
431 - Средства за СИЗ 
432— Средства за ОПО 
433 - Средства за ОО 

46-=- ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ И ПРИДОНЕ-
СИ И ДРУГИ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 

460 — Лични расходи 
461 - Средства за работната заедница за реи 

довна дејност 
462 - Средства за работната заедница за по-

себни намени 
463 - Даноци и придонеси од приходи 
465 - Средства за инвестиции 
466 - Средства за интервенции во стопан-

ството 
467 - Средства за меѓународна соработка 
468 — Надомести и помошти на работните 

луѓе и граѓаните 

49 - РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ 

490 — Распоред на расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 
70 - ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИ-. 

ХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 

700 — Пренесен дел од вишокот на приходи-
те од претходната година 

71 - ПРИХОДИ ОД БУЏЕТОТ НА ОПЗ 

710 - Приходи од буџетот на ОПЗ 

72 - ПРИХОДИ ОД СОПСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ 

720 — Приходи од членарини 
721 Приходи од надомести 
722 - Приходи од, придонеси 
728 - Други приходи од. сопствената дејност 

76 - ДРУГИ ПРИХОДИ 

760 — Приходи од камати 
768 - Други приходи 
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70 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

790 — Распоред на приходите 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 - ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 

800 — Вишок на приходите 

809 — Распоред на вишокот на приходите 

82 - РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

820 — Дел од вишокот на приходите за пре-
нос во наредната година 

821 — Дел од вишокот на приходите за уп-
лата во буџетот на ОПЗ 

822 — Дел од вишокот на приходите за трај-
ни извори на деловни средства 

823 — Дел од вишокот на приходите за ре-
зервниот фонд 

824 — Дел од вишокот на приходите за дру-
ги намени 

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

890 — Непокриени расходи 
899 — Покритие на расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 - ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

900 — Фонд на основните средства 
901 — Фонд за залихи на материјали и ситен 

инвентар 

»1 - ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

910 - Обврски по долгорочни кредити 
911 - Долгорочни обврски по издадени хар-

тии од вредност 
918 - Други долгорочни обврски 

92 - КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

920 — Обврски по краткорочни кредити 
921 — Краткорочни обврски по издадени хар-

тии од вредност 
928 — Други краткорочни обврски 

95 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

950 — Резервен фонд 
958 — Други извори на средствата на резер-

вите 

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА 

960 — Фонд на солидарноста 
968 — Други извори на средствата на соли-

дарноста 

97 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НА-
МЕНИ 

970 — Други фондови 
978 — Други извори на средствата за други 

намени 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990 — 999 — Слободни конта 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој контен план ги 
имаат следните значења: 

1) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
2) ОПЗ — ошптествено-политџчка заедница 
3) КОС — корисник на општествени средства 
4) ОО — општествена организација 
5) ОПО - оппггествено-полптичка организација 

ОРГАН НА УПРАВАТА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
на 19—- година 

А К Т И В А 

И з н о с 
Реден Конто П о з и ц и ј а 

број на претход- на тековиа« 
ната година та година 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Парични средства 

1 100 Жиро сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 103 Отворени акредитиви 
5 105 Депозити 
0 108 Други парични средства 

1 2 3 4 5 
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б) Хартии од вредност 

7 110 Чекови 
8 111 Меници 

9 112 Обврзници 
10 118 Други хартии од вредност 

в) Побарувања 

11 120 Побарувања за аванси 
12 121 Побарувања од КОС 
13 122 Побарувања од граѓани и граѓански правни лица 
14 123 Побарувања од странски лица 
15 127 Побарувања по основ на повеќе платени даноци и придонеси од 

приходи 
16 128 Други побарувања 
17 130 Паборувања по основ на непокриени расходи 

г) Средства во пресметка 

18 160 Побарувања од работна заедница 
19 161 Побарувања од органите на управата 
20 162 Побарувања од ОПЗ 
21 168 Други побарувања од односите во рамките на ОПЗ 

д) Активни временски разграничувања 

22 196 Пренесен вишок на приходите од претходната година 
23 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

24 310 Залихи на материјали 
25 350 Ситен инвентар на залиха 
26 360, 

361 Ситен инвентар во употреба 

III. ПЛАСМАНИ 

а) Краткорочни пласмани 

27 150 Краткорочни депозити 
28 151 Побарувања по краткорочни кредити 
29 155 Вложени средства во банки и во други финансиски организации 
30 158 Други краткорочни пласмани 

0) Долгорочни пласмани 

31 040 Долгорочни депозити 
32 041 Побарувања по долгорочни кредити 
33 045 Вложени средства во банки и во други финансиски организации 
34 048 Други долгорочни пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

35 ООО Земјишта 
36 002 Градежни објекти 

37 003 Опрема 
38 008 Други основни средства 
39 Вкупно основни средства по набавна вредност (ред. бр. 35 до 48) 
40 022 Исправка на вредноста на градежните објекти" 

1 2 3 4 5 
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41 023 Исправка на вредноста на опремата 
42 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 
43 Вкупно исправка на вредноста на основните средства (ред. бр. 

40 до 42) 
44 Вкупно основни средства по сегашна вредност (ред. број 39 минус 

ред. број 43) 

б) Основни средства во подготовка 

45 010 Издвоени парични средства за инвестиции 
46 Oil Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
47 012 Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
48 013 Залихи на инвестициони материјали 

'49 014 Инвестции во тек — градежни објекти 
50 015 Инвестиции во тек — опрема 
51 016 Инвестиции во тек — друго 

в) Средства вон од употреба 

62 090, 091 Трајно неупотребливи основни средства 
53 092 Запрени инвестиции 
54 093, 094 Сомнителни и спорни побарувања 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

55 050 Парични средства на резервите 
56 055 Пласмани на средствата на резервите 
57 058 Други побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

58 060 Парични средства на солидарноста 
5f) 065 Пласмани на средствата на солидарноста 
60' 068 Други побарувања од средствата на солидарноста 

Г. СРЕДСТВА ЗА Д Р ^ Ш НАМЕНИ 

61 070 Парични средства за други намени 
62 075 Пласмани на средствата за други намени 
63 078 Други побарувања од средствата за други намени 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

П А С И В А 

1 2 3 4 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

64 900 Фонд за основните средства 
65 901 Фонд за залихи на материјали и ситен инвентар 

И. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

66 910 Обврски по долгорочни кредити 
67 911 Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност 
68 918 Други долгорочни обврски 

V , I 
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III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

а) Краткорочни кредити и други краткорочни обврски 

69 9,20 Обврски по краткорочни кредити 
70 921 Краткорочни обврски по издадени хартии од вредност 
71 928 Други краткорочни обврски 

б) Тековни обврски 

72 200 Обврски по запрени даноци и придонеси 
73 210 Обврски по чекови 
74 211 Обврски по меници 
75 218 Обврски по други инструменти за плаќање 
76 220 Добавувачи во Југославија 
77 221 Добавувачи во странство 
78 224 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
79 225 Добавувачи-граѓани 
80 230 Обврски за аванси 
81 235 Обврски по депозити 

^ 82 236 Обврски по втасани а ненаплатени отплати на ,кредити 
83 237 Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од 

приходи 
84 238 Други обврски 
85 250 Обврски по основ на лични расходи 
86 280 Обврски ,по запрени даноци и придонеси на лични расходи 

в) Средства во пресметка 

87 260 Обврски спрема работната заедница 
88 261 Обврски спрема органите на управата 
89 262 Обврски спрема ОПЗ 
90 268 Други обврски од односите во рамките, на ОПЗ 

г) Пасивни временски разграничувања 

91 296 Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година 
92 298 Други пасивни временски разграничувања 

Б. ШВОРЦ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

93 950 Резервен фонд 
94 958 Други извори на средства на резервите 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

95 960 Фонд на ' солидарноста 
96 968 Друг л извори на средства на солидарноста 

17 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

97 970 Други фондови 
98 . 978 Други избори на средства за други намени 

ВКУПНА ПАСИВА 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
( -

Раководител на книговодството, Старешина на органот, 

З а б е л е ш к а : 
Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење: 
1) ОПЗ - ошдтествепо-политичка заедница 
2) КОС — корисник на општествени средства 
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ОРГАН НА УПРАВАТА 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
од 1 јануари до 19— година 

И з н о с 
Реден Конто Е л е м е н т и f  

број на претход на тековна-
ната г о д и н а т а година 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

I. РАСХОДИ 

а) Материајлни расходи и амортизација 

1 400 Материјали 
2 401 Потрошена енергија 
Ѕ 402 Производствени услуги од други 
4 403 Непроизводствени услуги од други 
5 405 Издатоци за репрезентација 
6 ' 406 Амортизација 
7 408 Други материјални расходи 
8 Вкупно фер,, бр. 1 до 7) ѓ : 

б) Други расходи 

9 410 Надомести за банкарски услуги 
10' 411 Надомести за услуги "на Службата на општественото" книговодство 

во платниов промет 
11 412 Камати на кредити 
12 413 Премии за осигурување 
13 414 Дневници за службени патувања во Југославија 
14 415 Дневници за службени патувања во странство 
15 416 Отплати на кредити и заеми 
16 418 Други расходи 
17 - Вкупно (ред. бр. 9 до 16) 

в) Пренесени средства 

18 430 Средства за други ОЦЗ 
19 431 Средства за СИЗ 
20 432 Средства за ОПО 
21 433 Средства за ОО 
22 Вкупно (ред бр. 18 до 21) 

г) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци и При-
донеси и други наменски средства 

23 .460 Лични расходи 
24 461 Средства за работната заедница за редовна дејност 
25 462 Средства за работната заедница за посебни намени 
26 463 Даноци и придонеси од приходи 
27 465 Средства за инвестиции 
28 466 Средства за интервенции во стопанството 
29 467 Средства за меѓународна соработка \ 
30 468 Надомести и помошти за работни луѓе и граѓани 
31 Вкупно (ред. бр. 23 до 30) 
32 . ВКУПНО (ред. бр.. 8 + 17 + 22 + 30) 
33 ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. број 45 минус ред. број 32) 
34 ВКУПНО (ред. број 32 плус ред. број 33 - ред. број 45) 

II ПРИХОДИ 

а) Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година 

35 700 Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година 

б) Приходи од буџетот на ОПЗ 

36 710 Приходи од буџетот на ОЛЗ 

1 2 3 4 5 
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в) Приходи од сопствена дејност 

37 7210 Приходи од членарини 
38 721 Приходи од надомести 
39 722 Приходи од придонеси 
40 728 Други приходи од сопствена, дејност 
41 Вкупно (ред. бр. 37 до 40) 

г) ДругИ приходи 

42 760 Приходи од камати 
43 763 Други приходи 
44 Вкупно (ред. бр, 42 и 43) 
45 ВКУПНО (ред. бо, 35 г 36 + 41 + 44) 
46 НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ (ред. број 32 минус ред. број 45) 
47 ВКУПНО (ред број 45 плус ред. број 46 = ред. број 34) 

Б. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

I РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

48 820 Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година 
49 821 Дел од вишокот на приходите за уплата во буџетот на ОПЗ 
50 822 Дел од вишокот на приходите за трајни извори на деловни сред-

ства 
51 823 Дел од вишокот на приходите за резервниот фонд 
52 824 Дел од вишокот на приходите за други намени 
53 ВКУПНО (ред. бр. 48 до 52) 
54 800 II. ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. број 54 = ред. број 33) 

В. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИТИЕ 

55 899 I. ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИ 
56 

. Ч 
890 И. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. број 56 = ред. број 46) 

Раководител на книговодството, Старешина на органот, 

З а б е л е ш к а : 
Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значање: 
1) ОПЗ — општествеко-по л птичка заедница 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОДО — општествено-политичка организација 
4) ОО - општествена организација 

ОРГАН НА УПРАВАТА 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 
на 19— година 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О
зн

ак
а 

на
 

ко
нт

от
о НАИМЕНУВАЊЕ 

Почетна состојба 
на 1 јануари 19— 

година 

Промет од 1 јану-
ари 19— година 
до 19— 
година без почет-

ната состојба 

Вкупен премет од 
1 јануари 1?— 
година до 

19— година 
С а л д о 

должи побарува должи побарува должи побарува должи побарува 

Раководител на книговодството, Старешина на органот, 
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Врз основа на член 35 став 3 член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ЗА-

ЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Заедниците на осигурување на имоти и лица, за-

едниците на реосигурување, заедниците на ризици и 
здруженијата на заедниците на осигурување на имо-
ти и лица (во натамошниот текст: заедниците на оси-
гурување) водат книговодство според системот на 
единствените сметки пропишани со Контниот план 
за заедниците на осигурување што е отпечатен кон 

оваа уредба и е нејзин составен дел. 
Заедниците на ризици за осигурување на лица 

од последици на несреќен случај и за осигурување 
на живот, водат посебно книговодство за осигурува-
ње на живот според одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените 

на средствата и на изворите на средствата, приходи-
те и расходите и распоредот на приходите заедни-
ците на осигурување ги искажуваат на соодветните 
синтетички сметки (трицифрени конта) пропишани 
ЕО Контниот план за заедниците на осигурување. 

Сметките пропишани во контниот план за заед-
ниците на осигурување, заедниците на осигурување 
ги расчленуваат на аналитички сметки според своите 
потреби и потребите на здруженијата на заедниците 
на осигурување. 

Член 3 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата заедниците на осигурување ја искажуваат на 
Образецот Биланс на состојбата на : 19 
година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин 
составен дел. 

Член 4 
Приходите и расходите , и распоредот на прихо-

дите заедниците на осигурување ги искажуваат на 
Образецот Приходи и расходи во текот на годината 
— Биланс на приходите и расходите од 1 јануари 
до 19 година, што е отпечатен кон 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 5 ' 
Состо,јбата на средствата и на изворите на сред-

ствата на почетокот на годината, промените на сред-
ствата и на изворите на средствата во текот на го-
р н а т а и состотбата на средствата и на изворите на 
средствата на крајот на годината, зедниците на оси-
гурување ги искажуваат на Образецот Заклучен лист 
на 19— година, што е отпечатен кон 
OBаa уредба и е нејзин составен дел. 

Член 6 
Утврдувањето на приходите и расходите во текот 

на.годината (периодична пресметка) заедниците на 
осигурување го вршат на образецот од член 4 на 
оваа уредба, 

Заедниците на осигурување нема да ги утврду-
ваат приходите и расходите за периодот јануари 
- ј у н и во 1977 година. 

Член 7 
- Утврдувањето на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на приходите 
и расходите за деловната година (завршна сметка) 
заедниците на осигурување го вршат на обрасците 
од чл. 3 до 5 од оваа уредба. 

Член 8 
Образецот Биланс на состојбата и Образецот 

Приходи и расходи во текот на годината - Биланс 
на приходите и расходите, Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија ќе ги приспособи 
за механографска обработка. 

Член 9 
За осигурителните организации во странство, 

книговодството го водат според одредбите на оваа 
уредба домашните заедници на осигурување што ги 
основале или што во нив учествуваат со свои сред-
ства. 

Член 10 
Заедниците на осигурување ќе го усогласат во-

дењето на книговодството со одредбите од оваа уред-
ба до 30 септември 1977 година. 

Член И 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Одлуката за посебниот основен 
контен план и посебните обрасци на билансот за 
осигурителните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/69, 6/70 и 3/76). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 496 

9 јуни 1977 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с. р. 

КОНТЕН ПЛАН 
З А ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА 
ООО — Земјишта 
002 - Градежни објекти 
003 - Опрема 
006 — Материјални права 
007 - Основачки вложувања 
008 — Други основни средства 

01 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА 
010 — Издвоени парични средства за инвес-

тиции 
011 — Побарувања за аванси по основ на ин-

вестиции 
012 - Побарувања по основ на заедничка из-

градба на основни средства 
013 — Залихи на инвестициони материјали 
014 Инвестиции во тек - градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 —,Инвестиции во тек — друго 

02 - ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИ-
ТЕ СРЕДСТВА 
022 - Исправка па вредноста на градежните 

објекти 
023 - Исправка на вредноста на опремата 
026 — Исправка на вредноста на материјални-

те права 
027 - Исправка на вредноста на основачките 

вложувања 
028 - Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 
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03 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

030 - Здружени средства во заедници на ри-
зици 

031 '— Здружени средства во заедници на оси-
гурување на имоти и лица 

032 — Здружени средства во заедници на рео-
сигурување 

033 — Здружени средства во банки 
035 — Здружени средства кај други КОС 
037 — Вложени средства во странски осигури-

телни организации 

04 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

040 — Долгорочни депозити 
041 — Побарувања по долгорочни кредити 
045 — Заем според прописи на ОПЗ 
046 — Долгорочни пласмани во хартии од 

вредност 
048 — Други долгорочни пласмани 

06 - СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА 

060 — Парични средства на резервите на си-
гурноста 

061 — Орочени средства на резервите на си-
гурноста 

062 — Здружени средства на резервите на си-
гурноста 

063 - Пласмани во хартии од вредност на 
средствата на резервите на сигурноста 

064 — Други пласмани tea средствата на резер-
вите на сигурноста 

065 — Привремено користење на средствата на 
резервите на сигурноста 

07 - СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА 

070 — Парични средства на математичката ре-
зерва 

071 — Орочени средства на математичката ре-
зерва 

072 — Здружени средства на математичката 
резерва 

073 — Пласмани во хартии од вредност на 
средствата на математичката резерва 

074 - Други пласмани на средствата на мате-
матичката резерва 

08 - СРЕДСТВА НА ПРЕВЕНТИВАТА 

080 — Парични средства на превентивата 
081 — Орочени средства на превентивата 
082 — Здружени средства на превентивата 
083 — Пласмани во хартии од вредност на 

средствата на превентивата 
084 — Други пласмани на средства на превен-

тивата --

09 - СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА И НЕПО-
КРИЕНИ РАСХОДИ 

090 — Трајно неупотребливи основни средства 
091 — Исправка на вредноста на трајно неу-

потребливи основни средства 
092 — Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни'Побарувања 
094 - Исправка на вредноста на сомнителните 

и спорните побарувања 
Непокриени расходи' 
Расходи покриени од средствата со об-
врска за враќање 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 - Благајна 
102 - Девизни средства 
103 — Отворени акредитиви 
104 — Издвоени средства за исплата на чекови 
105 — Издвоени средства на техничката пре-

мија за осигурување на живот 
106 — Проодна сметка 
107 — Издвоени средства на техничката пре-

мија за другото осигурување 
108 — Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ИНСТРУМЕН-
ТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НО - Чекови 
111 — Меници 
112 — Обврзници 
118 — Други хартии од вредност 

12 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИИ 

120 — Побарувања по основ на премии за оси-
гурување 

121 — Побарувања по основ па премии за со-
осигурување 

122 — Побарувања по основ на премии за ре-
осигурување 

123 — Побарувања по основ на премии за оси-
гурување од странство 

128 — Други побарувања по основ на премии 

13 - ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА УЧЕСТВО ВО 
НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ ' 

130 — Побарувања по основ на учеетво во на-
домест на штети во Југославија 

131 — Побарувања по основ на учество во на-
домест на штети ,во странство 

14 Л ДРУГИ ПОБАРУВАЊА 

140 - Побарувања за аванси 
141 — Побарувања од заеднички доход 
142 — Побарувања по основ на право на регрес 
143 — Побарувања по основ на штети предиз-

викани од неосигурено односно од непо-
знато моторно возило 

145 — Побарувања за аванси во странство 
148 — Други побарувања 

15 - КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
lot — Побарувања по краткорочни кредити 
152 — Краткорочни пласмани во хартии од 

вредност 
153 — Здружени средства во ЗР 
154 — Здружени средства во ЗО 
156'— Здружени средства во банки 
157 — Здружени средства кај други КОС 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
ВО РАМКИТЕ НА ЗО 

160 — Побарувања од работната заедница 
161 — Побарувања по краткорочни кредити 
162 — Побарувања по долгорочни кредити 
163 — Здружени средства во ЗР 
164 — Здружени средства во ЗО 
165 — Здружени средства за работењето на 

работната заедница 
167 — Побарувања од деловни единици 
168 — Други побарувања од односите во ЗО 

095 -
097 -
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17 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
СО ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
СТРАНСТВО 

170 — Побарувања по краткорочни кредити 
171 - Побарувања по долгорочни кредити 
172 — Вложени средства во осигурителни ор-

га,низации во странство 
173 — Побарувања по основ на добивка ^ о с и -

гурителни организации во странство што 
се трансферира 

174 — Побарувања по основ на ^распоредена 
добивка на осигурителни организации 
во странство 

175 - Побарувања од основачи за покритие на 
загуба 

178 — Други побарувања 

18 - ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДА-
НОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПРИХОДОТ 

180 — Побарувања за повеќе платени даноци 
и придонеси од приходот 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 

190 — Преносни премии 
191 — Резервираш! штети 
193 — Курсни разлики 
195 — Наплатена премија 
198 - Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 - ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИ-
ДОНЕСИ ^ 

200 — Обврски по запрени даноци и придонеси 
на лични расходи 

204 — Обврски по запрени даноци и придонеси 
на услуги од граѓани 

208 — Обврски по запрени други даноци и 
придонеси 

'21 - ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ 

210 — Обврски по чекови 
211 - Обврски по меници 
218 - Обврски по други инструменти за пла-

ќање 

22 - ОБВРСКИ ЗА ПРЕМИИ 

221 - Обврски по основ на премии за ^осигу-
рување 

222 - Обврски по основ на премии за реоси-
гурување 

223 — Обврски по основ на премии за реосигу-
рување во странство 

23 - ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ШТЕТИ И ДОГО-
ВОРЕНИ ИЗНО.СИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ 

230 — Обврски по основ на штети и договорени 
износи по основ на осигурување во Ју-
гославија 

231 — Обврски по основ на штети и договоре-
ни износи по основ на осигурување во 
странство 

235 — Обврски по основ на удел во штети и 
договорени износи по основ на соссигу-
рување и реосигурување во Југославија 

236 — Обврски по основ на удели во штети и 
договорени износи по основ на реосигу-
рување во странство 

24 - ДРУГИ ОБВРСКР1 

240 — Обврски за примени аванси 
241 — Обврски за примени аванси од странство 
242 — Обврски по регреси 
243 — Обврски за противпожарен придонес 
244 — Обврски за ризик од земјотрес 
245 — Обврски по втасани а неплатени отпла-

ти на кредити 
240 - Обврски спрема добавувачи 
248 - Други обврски 

25 - ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД, ПО ОС-
НОВ НА ЛИЧНИ РАСХОДИ И СПРЕМА ОСИ-
ГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОЗИТИВНИОТ РЕЗУЛ-
ТАТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ 
250 — Обврски од заеднички доход 
251 — Обврски по основ на лични расходи 
252 — Обврски спрема осигурениците од пози-

тивниот резултат на осигурувањето на 
живот 

26 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА ЗО 

260 — Обврски спрема работната заедница 
261 — Обврска по краткорочни кредити 
262 — Обврски по долгорочни кредити 
263 — Обврски спрема ЗР за здружени сред-

ства 
264 — Обврски спрема ЗО за здружени сред-

ства 
267 — Обврски спрема деловни единици 
268 — Други обврски од односите во ЗО 

27 - ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 
СО ОСИГУРР1ТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

' СТРАНСТВО 
V 270 — Краткорочни кредити 

271 — Долгорочни кредити 
272 — Вложени средства на основачите 
273 — Обврски спрема основачот по основ на 

добивка што се трансферира 
274 — Обврски спрема основачот по основ на 

иерасиоредена добивка 
275 — Обврски по основ на покритие на загу-

ба на осигурителна организација во 
странство 

278 — Други обврски 

28 - ОБВРСКИ ЗА ПОМАЛКУ ПЛАТЕНИ ДАНО-
ЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПРИХОДОТ 

' 280 — Обврски за помалку платени даноци и 
придонеси од приходот 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 

290 — Преносни премии 
291 — Резервирани штети 
293 — Курсни разлики 
295 — Пресметана премија 
298 — Други пасивни временски разграничува-

ња 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 - ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ 

310 — Залихи на материјали 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА 
350 — Ситен инвентар на залиха 
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86 - СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА 
360 - Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар во употреба 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - ПРИДОНЕСИ ЗА ПРЕВЕНТИВА 
400 — Противпожарен придонес 
401 — Придонес за фондот на превентивата 
408 — Други придонеси за превентива . 

41 - РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

410 — Надомести на штети и договорени из-
носи по основ на осигурување на ОЗТ 
од стопанската дејност 

411 — Надомести на штети и договорени из-
носи по основ на осигурување на ОЗТ 
од општествените дејности 

415 — 'Надомести на штети и договорени изно-
си по основ на осигурување на другите 

416 - Надомести на штети и договорени изно-
си по основ на осигурување на населе-
нието 

417 — Надомести на штети и договорени износи 
по основ на осигурувале на странски 
лица 

418, — Резервирани штети 

42 - РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА СООСИГУРУВАЊЕ 
И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
420 - Расходи по основ на премии за сооси-

гурување 
421 — Расходи по основ на премии за реоси-

гурување во Југославија 
422 — Расходи по основ на премии за реоси-

гурување во странство 
425 — Расходи по основ на удел во штети на 

соосигурување и реосигурување во Ју-
гославија 

426 — Расходи по основ на удел во штети на 
соосигурување и реосигурување во 

странство 
427.— Расходи по основ на камати и провизии 

по договор за реосигурување во стран-
ство 

43 - ПРИДОНЕС ЗА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 

431 — Придонес за математичките резерви на 
осигурување на живот 

44 - МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА 

440 — Материјали 
441 — Потрошена енергија 
442 - Производствени услуги од други 
443 - Непроизводствени услуги од други 
444 - Издатоци за реклама и пропаганда 
445 - Издатоци за репрезентација 
446 — Амортизација 
448 - Други материјални расходи 

45 - ДРУГИ РАСХОДИ 
450 — Надомести за банкарски услуги 
451 — Надомести за услуги на СОК во плат-

ниот промет 
452 — Камати на кредити 
453 Премии за . осигурување 
454 - Дневници за службени патувања во Ју-

гославија 
455 - Дневници за службени патувања во 

странство 

456 - Придонеси и членарини 
457 — Отплати на санациони кредити 
458 - Други расходи 

46 - ЛИЧНИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА ЗА РАБОТ-
НАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И 
ДРУГИ ДАВАЧКИ 

460 — Лични расходи 
461 - Средства за работната заедница за ре-

довна дејност 
462 — Средства за работната заедница за по-

себни намени „ 
463 - Даноци и други давачки од приходот 
464 — Придонес за ризик од земјотрес 
468 — Други придонеси од приходот 

49 - РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ . 

490 — Распоред на расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

70 - ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ПО ОСНОВ НА ПРЕВЕНТИВА 

700 — Приходи од премии за осигурување по 
основ.на превентива на ОЗТ од стопан-
ската дејност 

701 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на превентива од ОЗТ од опште-
ствените дејности 

705 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на превентива на другите КОС 

706 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на превентива на населението 

707 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на превентива на странски лица 

71 - ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
- ПО, ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА 

710 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на техничка премија на ОЗТ од 
стопанската дејност 

711 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на техничка премија на ОЗТ од 
општествените дејности 

715'— Приходи од премии за осигурување по 
основ на техничка премија на другите 
КОС 

716 - Приходи од премии за осигурување, по 
основ на техничка премија на населе-
нието 

717 — Приходи од премии за осигурување по 
основ на техничка премија на странски 
лица 

72 - ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ПО ДРУГИ О СЕНОВИ 

720 — Приходи од премии за осигурување по 
други основи на ОЗТ од стопанската 
дејност 

721 — Приходи од премии за' осигурување по 
други основи на ОЗТ од општествените 
дејности 

725 - Приходи од премии за осигурување по 
други основи на други КОС 

726 — Приходи од премии за осигурување по 
други основи на населението 

727 — Приходи од премии за осигурување по 
други основи на странски лица 
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73 - ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ И ПО ОСНОВ НА 
УДЕЛ ВО ШТЕТИ ОД СООСИГУРУВАЊЕ И 
РЕОСИГУРУВАЊЕ 

730 — Приходи од премии за ^осигурување 
731 — Приходи од премии за реосигурување во 

Југославија 
732 — Приходи од премии за реосигурување 

во странство 
733 — Приходи по основ на удел во штети 

од ^осигурувањето и реосигурувањето 
во Југославија 

734 — Приходи по основ на удел во штети од 
реосигурување во странство 

76 - ДРУГИ ПРИХОДИ 

760 — Приходи од камати 
761 — Приходи по основ на учество во заед-

нички доход 
762 — Други приходи 

79 - РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

790 — Распоред на приходите од премии за 
осигурување по основ на техничка прег 
мида и на другите приходи 

791 — Распоред на приходите од премија ^а 
осигурување по други основи 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 - ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕМИЈА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ 

800 — Вишок на приходите од премија за оси-
гурување по други основи 

81 - РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
ОД ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ 
ОСНОВИ 

810 — Дел од вишокот на приходите за делов-
ниот фонд 

811 - Дел од вишокот на приходите за други 
намени 

812 — Дел од вишокот на приходите што се 
пренесува врз вишокот на приходите по 
основ на техничка премија 

82 - ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ ПО ОСНОВ НА 
ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА 

820 — Вишок на приходите по основ на тех-
ничка премија 

83 - РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 
ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА 

830 — Дел од вишокот на приходите за фондот 
на резервите на сигурноста" 

831 - Дел од вишокот на приходите од пози-
тивниот резултат на осигурувањето на 

, живот за фондот на математичките" ре-
зерви 

832 — Дел од вишокот на приходите за фондот 
на превентивата 

833 - Дел од вишокот на приходите за оси-
' турување од позитивниот резултат на 

осигурувањето на живот 

89 - НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

890 — Непокриени расходи 
899 - Покритие на расходите 

КЛАСА 9; ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕД. 
СТВА 

90 - ДЕЛОВЕН ФОНД 

900 — Деловен фонд 

91 - ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА 

910 — Здружени средства на ОЗТ од стопан-
ската дејност 

911 — Здружени средства на ОЗТ од опште-
ствените дејности 

915 — Здружени средства на други КОС 
916 - Здружени средства на населението 

92 - ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ 

920 — Обврски по долгорочни кредити cnpe?via 
ОЗТ од стопанската дејност 

921 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
ОЗТ од општествените дејности 

925 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
други КОС 

927 — Обврски по долгорочни кредити спрема 
странски лица 

93 - ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

930 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ од стопанската дејност 

931 - Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ од општествените дејности 

935 - Обврски по" краткорочни кредити спре-
ма други КОС 

937 — Обврски по краткорочни кредити спре-
^ ма сртански лица 

94 - ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

940 — Други долгорочни обврски 

96 - ФОНД НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА 

960 - Фонд на резервите на сигурноста 
968 — Други извори на резервите на сигурноста 

97 - ФОНД НА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
" ОСИГУРУВАЊЕТО НА ЖИВОТ 

970 — Фонд на математичките резерви на оси-
гурувањето на живот 

- 978 — Други извори на математичките резерви 
на осигурувањето на живот 

98 - ФОНД НА ПРЕВЕНТИВАТА 

980 — Фонд на превентивата 
988 — Други извори на превентивата 

99 - ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990 - 994 — Активни конта 
995 - 999 - ,Пасивни конта 

З а , б е л е ш к а ; 
Кратенките употребени во овој контен план ги 

имаат следните значења: 
1) ООЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 
5) ЗО — заедница на осигурување 
6) ЗР — заедница на ризици 
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Заедница на осигурување: 
Заедница на ризици:.—-

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
на 19— година 

А К Т И В А 

И з н о с 
Реден Конто П о з и ц и ј а 

број на претход на тековна-
ната година та година 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА. 

а) Парични средства 

1 100 Жиро- сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 103 Отворени акредитиви 
5 104 Издвоени средства за исплата на чекови 
6 105 Издвоен^ средства на техничката премија за осигурување на 

живот 
7 106 Преодна светка 
8 107 Издвоени средства на техничката премија за другото осигурување 
9 108 Други парични средства 

б) Хартии од вредност 

10 110 Чекови 
И 111 Меници 
12 112 Обврзници 
13 118 Други хартии од вредност 

в) Побарувања 

14 120 Побарувања по основ на премии за осигурување 
15 121 Побарувања по основ на премии за соосигурување 
16 122 Побарувања по основ на премии за реосигурување 
17 123 Побарувања по основ на премии за осигурување од странство 
18 128 Други побарувања но основ на премии 
19 ' 130 Побарувања по основ на учество во надомест на штети во Југо-

славија 
20 131 Побарувања по основ на учество во надомест на штети во стран-

ство 
21 140 Побарувања за аванси 
22 141 Побарувања од заеднички доход 
23 142 Побарувања по основ на право на регрес 
24 , 143 Побарувања по основ на штети предизвикани од неосигурено, од-

носно од непознато моторно возило 
25 145 Побарувања за аванси во странство 
26 148 4 Други побарувања 

г) Побарувања од приходи 

27 180 Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од приходи 

д) Средства во пресметка 

28 160 Побарувања од работната заедница 
29 161 Побарувања по краткорочни кредити 
30 162 Побарувања по долгорочни кредити 
31 163 Здружени средства во ЗР 
32 164 Здружени средства во ЗО 
33 165 Здружени средства за работењето на работната заедница 
34 167 Побарувања од деловни единици 
35 168 Други побарувања од односи во ЗО 
36 170 Побарувања по краткорочни кредити 
37 171 Побарувања по долгорочни кредити 
38 172 Вложени средства во осигурителни организации во странство 

1 2 3 4 5 
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39 173 Побарувања по основ на добивка на осигурителни организации во 
странство, што се трансферира 

40 174 Побарувања по основ на нераспоредена добивка на осигурителни 
организации во странство 

41 175 Побарувања од основачи за покритие на загуба 
42. 178 Други побарувања 

ѓ) Активни временски разграничувања 

43 190 Преносни премии 
44 191 Резервирани штети 
45 193 Курсни разлики 
46 195 Наплатена премија 
47 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

48 310 Залихи на материјали 
49 350 Ситен инвентар на залиха 
50 / 360 Ситен инвентар во употреба 
51 361 Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба 

III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни пласмани 
/ 

52 150 Краткорочни депозити 
53 151 Побарувања по краткорочни кредити 
54 152 Краткорочни пласмани во хартии од вредност 
55 153 Здружени средства во ЗР 
56 154 Здружени средства во ЗО 
57 156 Здружени средства во банки 
58 157 Здружени средства кај други КОС 
59 158 Други краткорочни пласмани 

б) Долгорочни пласмани 

60 030 Здружени средства во заедници на ризици 
61 031 Здружени средства во заедници на осигурување на имоти и лица 
62 032 Здружени средства во заедници на реосигурување 
63 033 Здружени средства во банки 
64 035 Здружени средства кај други КОС 
65 037 Вложени средства во странски осигурителни организации 
66 040 Долгорочни депозити 
67 041 Побарувања по долгорочни кредити 
68 045 Заеми според прописи на ОПЗ 
69 046 Долгорочни пласмани ео хартии од вредност 
70 . , 048 Други долгорочни пласмани 

71 ООО 
72 002 
73 003 
74 006 
75 007 
76 008 
77 

78 022 
79 023 
80 026 
81 027 
82 028 
83 

84 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

Земјишта 
Градежни објекти 
Опрема 
Материјални права 
Основачки вложувања 
Други основни средства 
ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ (ред. бр. 71 до 76) 
Исправка на вредноста на градежните објекти 
Исправка на вредноста на опремата 
Исправка на вредноста на материјалните права 
Исправка на вредноста на основачките вложувања 
Исправка на вредноста на други основни средства 
ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА (ред. бр. Ц до 82) 
ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА СПОРЕД СЕГАШНАТА ВРЕД-
НОСТ (ред. број 77 минус ред. број 83) 

1 2 8 4 Ѕ 
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б) Основни средства во подготовка 

85 010 Издвоени парични средства за инвестиции 
86 - 011 Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
87 012 Побарувања по основ на'заедничка изградба на основни средства 
88 013 Залихи на инвестициони материјали 
89 014 Инвестиции во тек - градежни објекти 
90 015 Инвестиции во тек — опрема 
91 016 Инвестиции во тек — друго 

в) Деловни средства вон од употреба 

92 090 Трајно неупотребливи основни средства 
93 091 Исправка на вредноста на трајно неупотребливи основни средства 
94 092 Запрени инвестиции 
95 093 Сомнителни и спорни побарувања 
96 094 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања 
97 095 Непокрисни расходи 
98 097 Расходи покриени од средствата со обврска за враќање 

В. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ НА, СИГУРНОСТА 

99 060 Парични средства на резервите на сигурноста 
100 061 Орочени средства на резервите на сигурноста 
101 062 Здружени средства на резервите на сигурноста 
102 063 Пласмани во хартии од вредност на средствата на резервите на 

сигурноста 
103 064 Други пласмани на средствата на резервите на сигурноста 
104 065 Привремено користење на средствата на резервите на сигурноста 

В. СРЕДСТВА НА МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА 

105 070 Парични средства на математичката резерва 
106 071 Орочени средства на математичката резерва 
107 072 Здружени средства на математичката резерва 
108 073 Пласмани во хартии од вредност на средствата на математичката 

резерва 
109 074 Други пласмани на средства на математичката резерва 

Г. СРЕДСТВА НА ПРЕВЕНТИВАТА 

110 080 Парични средства на превентивата 
111 081 Орочени средства на превентивата 
112 082 Здружени средства на превентивата 
113 083 -Пласмани во хартии од вредност на средствата на превентивата 
114 084 Други пласмани на средствата на превентивата 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

, А, ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

115 900 Деловен фонд 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Здружени средства 

116 910 Здружени средства на ОЗТ од стопанската дејност 
117 911 Здружени средства на ОЗТ од општествените дејности 

П А С И В А 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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118 915 Здружени средства на други КОС 
119 916 Здружени средства на населението 

б) Долгорочни кредити 

120 920 Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ од стопанската дејност 
121 921 Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на општествените деј-

ности 
122 925 Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС 
123 927 Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни кредити 

124 930 Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ- од стопанската деј-
ност 

125 931 Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ од општествените деј-
ности 

126 935 Обврски по краткорочни кредити спрема други- КОС 
127 »37 Обврски по краткорочни кредити спрема странски лица 

б) Тековни обврски 

128 200 Обврски по запрени даноци и придонеси на личните доходи 
129 204 Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги од граѓани 
130 208 Обврски по запрени други даноци и придонеси 
131 210 Обврски по чекови ^ 
132 211 Обврски по меници 
133 218 Обврски по други инструменти за плаќаше 
134 221 Обврски по основ на премии за соосигуруватве 
135 222 Обврски по основ на премии за реосигурување 
136 223 Обврски по основ на премии за реосигурување во странство 
137 230 Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на оси-

гурување во Југославија 
138 231 Обврски по основ на штети и договорени износи по основ на оси-

гурување во странство 
139 235 Обврски по основ на удел во штети и договорени износи во основ 

на соосигурување и реосигурување во Југославија 
140 236 Обврски по основ на удел во штети и договорени износи по основ 

на реосигурување во странство 
141 240 Обврски за примени аванси 
142 241 Обврски за примени аванси од странство 
143 242 Обврски по регреси 
144 243 Обврски за противпожарен придонес 
145 244 Обврски за ризик од земјотрес 
146 245 Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити 
147 246 Обврски спрема добавувачите 
148 248 Други обврски 
149 250 Обврски од заедничкиот доход 
150 . 251 Обврски по основ на личните расходи 
151 . 252 Обврски спрема осигурениците' од позитивниот резултат на оси-

гурувањето на живот 

в) Обврски од приходот 

152 4 280 Обврски за помалку платените даноци и придонеси од приходот 

г) Средства ве пресметка 

153 260 Обврски спрема работната заедница 
154 261 Обврски по краткорочни кредити 
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155 262 Обврски по долгорочни кредити 
156 263 Обврски спрема з ѓ за здружени средства 
157 264 Обврски спрема ЗО за здружени средства -
158 267 Обврски спрема деловни единици 
159 268 Други обврски од односите во 3 0 
160' 270 Краткорочни кредити 
161 277 Долгорочни кредити 
162 272 Вложени средства на основачот 
163 273 Обврски спрема основачот по основ на добивка што се трансферира 
164 274 Обврски спрема основачот по основ на нераспоредена добивка 
165 275 Обврски по основ на покритие на загуби на осигурителна органи-

зација во странство 
166 278 Други обврски 

д) Пасивни временски разграничувања 

167 290 Преносни премии 
168 291 Резервирани штети 1 

169 293 Курсни разлики 
170 295 Пресметана премија 
171 298 Други пасиЕви временски разграничувања 

ѓ) Долгорочни обврски 

172 940 Други долгорочни обврски 

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СИГУРНОСТА 

173 960 Фонд за резервите на сигурноста 
174 968 Други извори на резервите на сигурноста 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ 

175 970 Фонд на математичките резерви на осигурувањето на живот 
176 978 Други извори на математичките резерви на осигурувањето на живот 

Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПРЕВЕНТИВАТА 

177 980 Фонд за превентива 
178 988 Други извори на превентивата 

ВКУПНА ПАСИВА 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Раководител на книговодството, Директор, 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој образец ги има ат следните значења: 

1) ОЗТ - организација на здружениот труд 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ - општествено-политичка заедница 
4) КОС - корисник на општествени средства 
5) 3 0 — заедница на осигурување 
6) ЗР - заедница на ризици г 

I 
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Заедница на осигурување: 
Заедница на ризици: 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРР1ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
од 1 јануари до 19— година 

И з н о с 
Реден Конто Е л е м е н т и 

број на претход- на тековпа« 
ната година та година 

2 3' 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

I. РАСХОДИ 

а) Придонеси за превентива 

1 400 Противпожарен придонес 
2 401 Придонес за фондот за превентива 
3 408 Други придонеси за превентива 
4 Вкупно (ред. бр. 1 до 3) 

б) Расходи по основ на осигурување 

5 410 Надомести на .ште'ти и договорени износи по основ на осигурување 
на ОЗТ од стопанската дејност 

6 411 Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување 
на ОЗТ од општествените дејности 

7 415 Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување 
на други КОС 

8 416 Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување 
на населението 

9 417 Надомести на штети и договорени износи по основ на осигурување 
на странски лица , 

10 418 Резервирани штети 
11 Вкупно (ред. бр. 5 до 10) 

в) Рас.ходи по основ на соосигурување и реосигурување 

12 420 Расходи по основ па премии за ^осигурување 
13 421 Расходи по основ на премии за реосигурување во Југославија 
14 422 Расходи по основ на премии за реосигурување во странство 
15 425 Расходи по основ на удел во штети на ^осигурувањето и реоси-

гурувањето во Југославија 
16 426 Расходи по основ на удел во штети на ^осигурувањето и реоси-

гурувањето во странство 
17 427 Расходи по основ на камати и провизии по договор за реосигуру-

вање во странство 
18 Вкупно (ред. бр. 12 др 17) 

г) Придонес за математичката резерва на осигурувањето на живот 

19 431 Придонес за математичката резерва на осигурувањето на живот 

д) Материјални расходи и амортизација 

20 440 Материјали 
21 441 Потрошена енергија 
22 442 - Производствени услуги од други 
23 443 Непроизводствени услуги од други 
24 444 Издатоци за реклама и пропаганда 
25 445 Издатоци за репрезентација 
26 446 Амортизација 
27 448 Други материјални расходи ' 
28 Вкупно (ред. бр. 20 до 27) 

f ч f) Други расходи 

29 450 Надомести за банкарски услуги 
30 451 Надомести за услуги на СОЈС во платниот промет 



Петок, 24 јуни 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ' Број 32 - Страна 1341 

1 2 3 4 5 

31 452 Камати на кредити 
32 453 Премии за осигурување 
33 454 Дневници за службени патувања во Југославија 
34 455 Дневници за службени патувања во странство 
35 456 Придонеси и членарини 
36 457 Отплати на санациони кредити 
37 458 Други расходи 
38 Вкупно (ред. бр. 29 до 37; 

е) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци, придо-
неси и други давачки 

39 460 Лични расходи 
40 461 Средства за работната заедница за редовна дејност 
41 462 Средства за работната заедница за посебни намени 
42 463 Даноци и други давачки од приходи 
43 464 Придонеси за ризик од земјотрес 
44 468 Други придонеси од приходи 
45 Вкупно (ред. бр. 39 до 44) 
46 ВКУПНО (ред. бр. 4+ 11 + 18 + 19 + 28 + 38 + 45) 
47 ВИШОК НА ПРИХОДОТ (ред. број 77 минус ред. број 46) 
48 ВКУПНО (ред. број 46 плус ред. број 47 = ред. број 77) 

II. ПРИХОДИ 

а) Приходи од премин по основ на превентива 

49 700 Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на 
ОЗТ на стогзнската дејност 

50 701 Приходи Од премии за осигурување по основ на превентива на ОЗТ 
од општествените дејно,сти 

51 705 Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на 
други КОС I 

52 706 Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на . 
населението 

53 707 Приходи од премии за осигурување по основ на превентива на 
странски лица 

54 Вкупно (ред. 49 до 53) 

б) Приходи од премии за осигурување по основ на техничка пре-
мија 

55 710 Приходи од премии за осигурување, по основ на техничка пре-
мија на ОЗТ од стопанската дејност 

56 711 Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија 
на ОЗТ од општествените дејности 

57 715 Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија 
па други КОС 

58 716 Приходи од премии за осигурување по основ на техничка премија 
на населението 

59 7U Приходи од премии за осигурување по основ на техничка пре.мија 
на странски лица 

60 Вкупно (ред. бр. 55 до 59) 

в) Приходи од премии за осигурување по други основи 

61 , 720 Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од 
стопанската дејност 

62 721 Приходи од премии за осигурување по други основи на ОЗТ од 
општествените дејности 

63 725 Приходи од премии за осигурување по други основи на други КОС 
64 726 Приходи од премии за осигурување по други основи на населението 
65 727 Приходи од премии за осигурување по други основи на странски 

лица 
66 Вкупно (ред. бр. 61 до 65) 

г) Приходи од премии и по основ на удел во штети на ^осигурува-
њето и реосигурувањето 

67 730 Расходи од премии за ^осигурување 
68 731 Приходи од премии за реосигурување во Југославија 
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69 
70 

732 Приходи од премии за реосигурување во странство 69 
70 733 Приходи по основ на удел во штети од ^осигурувањето и реосигу-

71 7^4 
рувањето во Југославија 

71 7^4 Пригоди по основ на удел во штети од реосигурувањето во стран-
ство 

72 Екупно (ред. бр. 67 до 71) 

д) Други приходи 

73 760 Приходи "од камати 
74 761 Приходи по основ на учество во заеднички доход 
75 762 Други пригоди 
76 Вкупно (ред. бр. 73 до 75) 
77 ВКУПНО (ред. бр. 54 + 60 + бб + 72 + 76) 
78 НЕПОКРИЕН^ РАСХОДИ (ред. број 46 минус ред', број 77) 
79 ВКУПНО (ред. број 77 плус ред. број 78 = ред. број 46) 

Б. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДОТ 

I. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДОТ ОД ПРЕМИИ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДРУГИ ОСНОВИ 

80 810 Дел на вишокот од приходот за деловниот фонд 
81 811 Дел на вишокот од приходот за други намени 
82 812 Дел на вишокот од приходот што се пренесува врз вишокот на 

83 
приходот по основ на техничка премија 

83 ВКУПНО (ред. бр. 80 до 82) 

II. ВИШОК НА ПРИХОДОТ ОД ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ПО ДРУГИ ОСНОВИ 

84 800 Вишок на приходот од премијата за осигурување по други основи 

III. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДОТ ПО ОСНОВ НА 
ТЕХНИЧКА ПРЕМИЈА 

85 830 Дел на вишокот од приходот за фондот на резервите на сигурноста 
86 831 Дел на вишокот од приходот од позитивниот резултат на осигуру-

вањето на живот за фондот на математичките резерви 
87 832 Дел на вишокот од приходот за фондот за превентива 
88 833 Дел на вишокот од приходот за осигурениците од позитивниот ре-

зултат на осигурувањето на живот 
89 ВКУПНО (ред. бр. 85 до 88) 

IV. ВИШОК НА ПРИХОДОТ ПО ОСНОВ НА ТЕХНИЧКА ПРЕ-
МИЈА 

90 820 Вишок на приходот по основ на техничка премија 

В. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИТИЕ 

I, ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИТЕ 

91 899 Покритие на расходите 
92 097 Покритие на расходите од средствата со обврска за враќање 
93 095 Непокриени расходи 
94 ВКУПНО (ред. бр. 91 до 93 = ред. број 95) 

II. НЕ ПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

95 890 Непокриен!! расходи (ред. број 95 = ред. број 78) 

Раководител 
fer 1 

на книговодството, Директор, 
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З а б е л е ш к а : 
Кратените употребени во овој образец го имаат следното значеше: 
1) ОЗТ - организација на здружениот труд 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ - општествено-политичка заедница 
4) КОС - корисник на општествени средства 
5) 3 0 - заедница на осигурување 
6) ЗР — заедница на ризици 

ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗАЕДНИЦА НА РИЗИЦИ 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 
НА - 19 ГОДИНА 

должи побарува должи побарува должи побарува должи побарува 

Раководител на книговодството, 

411. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за 
основите на кредитниот и банкарскиот систем („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Потрошувачки кредити можат да им се даваат 

на крајните корисници за купување трајни потрош-
ни производи и други индустриски производи за 
лична потрошувачка (во натамошниот т^кст: стоки), 
чија цена по единица на мера е поголема од 500 
динари и за туристички патувања. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
потрошувачки кредити можат да се даваат и за ку-
пување на книги, зимница, јаглен, материјали и 
производи што се употребуваат за изградба и рекон-
струкција, односно адаптација на станови (во на-
тамошниот текст: градежни материјали), обувки и 
текстилни производи, независно од нивната цена по 
единица на мера, како и за купување сликарски и 
вајарски дела од домашни автори, ако тие дела се 
продаваат преку соодветни стружни организации. 

Кон борањето за одобрување кредит за купување 
на градежни материјали, барачот на кредитот е 
должен да поднесе писмена изјава во два примерока 
во која ќе ја наведе целта за која ќе го употреби 
кредитот. ,Давачот на кредитот е должен еден при-
мерок од изјавата да достави до надлежниот општин-
ски орган. 

Член 2 
Потрошувачките кредити ги даваат организа-

циите на здружениот труд што се занимаваат со 
производство или промет на стоки, односно ЈСО да-
вање на туристички услуги за кои кредитот се дава 
според одредбите на оваа уредба (во натамошниот 
текст: организациите на здружениот труд). 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити за купување на стоки 
што тие ги произведуваат и на стоки што според 
предметот на своето работење ги продаваат. 

Потрошувачки кредити можат да даваат и бан-
ките под условите и за намените што се определени 
со оваа уредба. 

Со спогодба на банките може да се предвиди 
кредитите што тие им ги даваат на организациите 
на здружениот труд заради одобрување на потро-
шувачки кредити, банките да можат да им даваат 
само на организациите на здружениот труд што во 
последните дванаесет месеци не ги зголемувале це-
ните освен по одобрение од надлежниот орган. 

Ре
де

н 
бр

ој
 

О
зн

ак
а 

на
 

ко
нт

от
о НАИМЕНУВАЊЕ 

Почетна состојба 
на 1 јануари 

19 година 

Промет од 1 ја-
нуари 19 
година до 
19 година 
без почетната со-

стојба 

Вкупен промет од 
1 јануари 19 -
година до 

19 г. 
С а л д о 

Директор, 
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Член 3 -
Потрошувачки кредити можат да се даваат: 
1) на работници што го здружуваат својот труд 

на неопределено време; 
2) на помлади офицери, офицери и службеници 

на Југословенската народна армија; 
3) на лични и семејни пензионери и инвалиди; 
4) на лица од самостојни професии што се со-

цијално осигурени (лекари, писатели, уметници, ад-
вокати, свештеници и др.); 

5) на иматели на приватни занаетчиски дуќани; 
6) на индивидуални земјоделски производители; 
7) на ученици ,студенти и други лица што не го 

здружуваат својот труд — само за купување на 
книги. \ 

Работниците што засновале. работен однос на 
определено време или врз основа на закон вршат 
определени работи, не се сметаат, во смисла на оваа' 
уредба, како работници што го здружиле својот труд 
на неопределено време. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд потрошузач-

ките кредити ги даваат од своите слободни средства 
што според важечките прописи можат да ги корис-
тат за таа цел и од средствата на кредитите што за 
таа цел ќе ги добијат од банките и од други орга-
низации на здружениот труд. 

Средствата на кредитите добиени во смисла на 
став 1 од овој член, организациите на здружениот 
труд можат да ги користат за давање на потрошу-
вачки кредити непосредно и за давање кредити на 
други организации на здружениот труд со цел за 
одобрување на потрошувачки кредити. . ' 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити од сопствени средства, 
ако имаат обезбедени трајни обртни средства во 
височината утврдена според чл. 3 и 3 од Законот 
за обезбедување на трајни обртни средства на орга-
низациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72, 40/73, 66/74, 13/76 и 58/76). 

Организациите на здружениот труд можат да 
даваат потрошувачки кредити од средствата добиени 
во вид на кредити за одобрување на потрошувачки 
кредити од банките и од други организации на здру-
жениот труд, ако 'тие други организации на здру-
жениот труд ги исполнуваат условите од стив 3 на 
ово1 член. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 4 од овој 
член, потрошувачки кредити за патувања во стран-
ство можат да даваат само организациите на здру-
жениот труг што не користат кредити кај банките 
по кој и да било основ. 

Член 5 ' 
Организациите на здружениот труд можат пот-

рошувачки кредити да им даваат само на лицата 
од член 3 па оваа уредба, и тоа исклучиво за ку-
пување на стоки од домашно производство, освен 
книги од увозно потекло на јазиците на народнос-
тите. 

Како стоки од домашно производство не се сме-
таат трајни потрошни производи што се произведени 
со монтирање на увозни компоненти, состојки, де-
лови, склопови, потсклопови и полупроизводи (во 
натамошниот текст: увозни делови),' ако нивната" 
вредност во производителската цена учествува со 
поч^'-р од 50%. 

Потрошувачки кредити можат да се даваат за 
купување на трај ни потрошни производи што домаш-
ните организации на здружениот труд ги произве-
дуваат во кпогтерапи-ја со странски производители, 
согласно со Уредбата за долгорочна производствена 
кооперација помеѓу домашни организации на здру-
жениот труд и странски лица („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 7'73 и 47/76), ако вредноста тта увозните 
делови сочинува повеќе од 50% од производителската 
цена на трајниот потрошен производ и ако вредноста 

на стоките произведени во кооперација што се про-
даваат на потрошувачки кредит во целост е покри-
ена со вредноста на извозот на составни делови на 
стоки што се произведуваат според договор за 
кооперација. Домашните организации на здружениот 
труд се должни да поднесат доказ дека имаат ре-
гистриран договор за долгорочно производство на 
тие производи и дека кооперацијата ja вршат на 
начинот предвиден со договорот за кооперација. 

Организациите на здружениот труд можат сто-
ките од ст. 2 и 3, на овој член да ги продаваат на 
потрошувачки кредит само ако располагаат со пот-
врда од производителската организација на здру-
жениот труд за исполнувањето на пропишаните 
услови. . ' 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да ги пропише условите за применување на став 2 
од овој член. 

Член 6 
Кредити на организациите на здружениот труд 

банките им одобруваат согласно со член 34 од За-
конот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд ги утврду-

ваат условите за давање потрошувачки кредити за 
купување на индустриски стоки, со тоа што: 

1) роковите за враќање на кредитите да не мо-
жат да бидат подолги, и тоа: за купување на јаглен 
и за туристички патувања во Југославија и во 
странство — од 10 месеци, за купување автомобили 
— од 36 месеци, а за купување на други индустриски 
стоки — од 24 месеци; 

2) потрошувачки кредити можат да се даваат 
до следните износи, и тоа: 

— на работници што го здружуваат својот труд 
на неопределено време — до 1/3 од вкупниот нето-
-износ на личниот доход, пресметан за' времето за 
кое се дава кредитот; 

— на пензионери и инвалиди — до 1/3 од вкуп-
ната пензија, односно инвалиднина, пресметана за 
времето за кое се дава кредитот; 

— на лица од самостојни професии — до 1/3 од 
ВКУПНИОТ износ на кој плаќаат придонес за здрав-
ствено осигурување и придонес за пензиско осигу-
рување, пресметан за времето за кое се дава кре-
дитот; 

— на иматели на приватни занаетчиски дуќани 
— до 1/3 од основицата на која е извршен разрез 
на придонесот односно на данокот од личен доход од 
самостојно вршење на занаетчиски и други стопан-
ски дејности пресметана за времето за кое се дава 
кредитот; 

— на индивидуални земјоделски производители 
— до 3/4 од основицата на која е извршен разрез 
на придонесот, односно на да,нокот од личен доход 
од земјоделска дејност за изминатата година, прес-
метана за времето з^ кое се дава кредитот; 

— на ученици, студенти и други лица што не го 
здружуваат својот труд — до 1.000 динари. 

По одобрувањето на потрошувачкиот кредит а 
пред неговото користење, корисникот на кредитот 
полага во готови пари износ од најмалку 10% од 
височината на одобрениот кредит. Тој износ не се 
полага за кредитите одобрени за купување на ја-
глен, зимница и книги. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
корисникот на кредитот полага во готови пари нај-
малку: 

1) 15% — од височината на одобрениот кредит 
— за купување на машини за перење и сушење ру-
белина, на машини за перење и сушење на садови 
и на фрижидери; 

2) 20% од височината на одобрениот кредит — за 
купување на бојлери, телевизиски приемници во 
боја, мебел, градежна столарија (врати, прозорци), 
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градежни материјали, леани и лимени кади за бањи 
и леани санитарни уреди; и 

3) 30% од височината на одобрениот кредит — За 
купуваше на автомобили. 

Наместо учеството во готови пари од став 2 на 
овој член, давачот на кредитот може од корисникот 
на кредитот да прима, во-целост или делумно, обврз-
ници на федерацијата. Во тој случај како износ на 
учеството се смета цената на обврзницата "во месе-
цот во кој се полага учеството. За истата цел можат 
да се користат и обврзници на републиките и авто-
номните покраини, ако таква можност е предвидена 
со прописите за нивното издавање. 

Условите што организациите на здружениот труд 
ти утврдуваат според одредбите од овој член важат 
за сите корисници на кредити што се даваат за ис-
тите намени. 

Член 8 
На лицата од член 7 став 1 точка 2 алинеја прва 

и втора од оваа уредба давачот на кредитот е дол-
жен да им го обуслови давањето на потрошувачкиот 
кредит со ставање забарна на нивнот личен доход. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на потрошувачите кредити за купување на книги. 

Исплатителите на личните доходи се должни 
ставената забрана уредно да ја спроведуваат и да 
проверуваат вкупно одобрениот кредит на корис-
никот на кредитот да не го преминува износот пред-
виден во член 7 од оваа уредба. -

Ако исплатителот на личните доходи ставањето 
на забраната го обусловува -со надомест на трошо-
ците, трошоците е должен да ги надомести барачот 
на кредитот, во износ што ќе го утврди надлежниот 
орган на исплатителот на личниот доход. 

Член 9 
Банките можат да даваат ,потрошувачки кредити 

во готови пери, со рок за враќање од 12 месеци и 
без сопствено учество за намирување на трошоци 
Ш пораѓање, болест, смртен случај и преселување, 
до износот од 3.000 динари, но не поголем од износот 
предвиден во член 7 од оваа уредба. 

Банките можат да даваат потрошувачки кредити 
на воени инвалиди, на носители на Орден на наро-
ден херој, на носители на „Партизанска споменица 
1941" и на борци од Шпанската националноослободи-
телиа и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
- за купување на автомобили, со рок за враќање 
до 5 години и со сопствено учество од 10% од висо-
чината на одобрениот кредит. 

Член 10 
Ако кор-исниците на кредити истовремено ко-

ристат потрошувачки кредит одобрен од повеќе 
давачи на кредит, вкупниот износ на одобрените 
кредити не може да биде поголем од износите пред-
видени во член 7̂̂  на оваа уредба. 

Давачите на потрошувачки кредити се должни 
при одобрувањето на кредитот, врз основа на пода-
тоците што ги поднесува барачот на кредитот, да 
ги проверуваат износите на вкупно одобрените кре-
дити во смисла на став 1 од овој член. 

Член 11 
Потрошувачите кредити банките ги уплатуваат 

преку чекови издадени според одредбата на член 11 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/75 и 13/76) и вирмански на-
лози, а врз основа на соодветна документација од 
која може да се утврди дека средствата на одобре-
ниот кредит се користат наменски. 

Под датум на издавање на чек, во смисла на 
член 12 став 1 од Законот за обезбедување на плаќа-
њето помеѓу корисниците на општествени средства, 
се подразбира датумот кога корисникот на потрошу-
вачкиот кредит чекот му го врачил на продавачот 
на стоките. 

На чековите и на вирманските налози од став Т 
на овој член можат да' се издаваат само стоки што 
мож/ да се продаваат на потрошувачки кредит и 
тие исправи барачот на кредитот не може да ги 
замени за готови пари. 

Член 12 
Сојузниот секретар за народна одбрана донесува 

поблиски прописи за применувањето на одредбите 
од оваа уредба на потрошувачите кредити што им 
се даваат на помлади офицери, офицери и службе-
ници на Југословенската народна армија, 

V Член 13 
Контрола на правилноста на применувањето на 

оваа уредба вршат Службата, на општественото 
I книговодство и пазарната инспекција, согласно СО 

важечките прописи. 

Член 14 
На барањата за потрошувачки кредити, по кои 

не се склучени договори до денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, ќе се применуваат одред-
бите на оваа уредба. 

Кредитните писма по потрошувачите кредити 
издадени на корисниците до денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, можат да се користат и по 
тој ден за намените за кои се издадени. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за општите услови 
за давање потрошувачки кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр., 14/75, 36/75, 21/76 и 34/76). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 499 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

412. 

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во 
врска со одредбите од Општествениот план на Југ 
гославија за периодот од 1976 до 1980 година („Слу-
Жбен лист на СФРЈ", бр. 33/76), а заради оствару-
вање на целите на економската политика утврдеше 
со Резолуцијата за политиката на остварувањево 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 ,година во 1977 година („Службен 
листа на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА ПАРИЧНА И ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНА-

ТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона, парична и девиз-
на политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика Во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/77) во ,точка 13 став 1 зборовите: 
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„што е искористен до 31 декември 1976 година" се 
заменуваат со зборовите: „од 95% од побарувањата 
што втасуваат до 36 месеци". 

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

Е. п. бр. 494 
15 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

413. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1 
член 376 и член 37д став 1 од Законот за прометот 
на стокил услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член 119 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 
30/75, 32/75, 34/75, 13/76 и 43/76), чие важење е про-
должено со Одлуката за применување до 31 декем-
ври 1977 година на прописите во областите на де-
визното работење, кредитните односи со странство 
и прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лим на СФРЈ", бр. 29/77), во Списокот на сто-
ките за кои се утврдуваат условите за извоз и 
увоз, што е составен дел на таа одлука, во колона 
4 се врши следната измена: 

„Тарифен 
број 

Наименување 
на стоките 

Поранешната 
кратенка за 

стоковниот 
режим на 

увозот 

1 2 3 4 
' 12.04/1 Шеќерна репа ЛБ Д". 

Е. п. бр. 495 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

414. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

СТОКИТЕ ОД УВОЗ 

1. Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со работи на прометот на стоки на големо, 
односно со работи на извоз и увоз или со други на-
дворешнотрговски работи додека не ќе склучат са-
моуправна спогодба за соработка со производствени-
те и други организации на здружениот труд со кои 
потрајно работат заради остварување и распределба 
на вкупниот приход, и додека не ќе влезат во сила, 
тие спогодби, ќе ги применуваат одредбите од оваа 
одлука при формирањето на цените за производите 
од увоз. 

2. Организациите ,на здружениот труд што се за-
нимаваат со увоз, односно со промет на стоки чии 
цени се во надлежност на федерацијата, а не ќе 
склучат самоуправна спогодба од точка 1 на оваа 
одлука, можат за покритие на своите трошоци на 
увозот, односно на прометот на тие стоки од увоз да 
засметаат разлика во цената (во натамошниот текст: 
маржа), и тоа најмногу до: 

Ре
д.

 б
ро

ј 

Назив на стоките 

пр
и 

ув
оз

от
 

М а р ж а 

во
 п

ро
м

ет
от

 
на

 г
ол

ем
о 

во
 п

ро
м

ет
от

 
на

 м
ал

о 

Се за-
мену-
ва со 

кратен-
ката за 
стоков-

ниот ре-
жим на 
увозот 

2. Оваа одлука ќе се применува на работите 
што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката 

од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
до 31 декември 1977 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

1 Производи што се резултат на 
производство и преработка на 
нафта (масла, мазива и дру-
ги деривати на нафта) 2% 5% 10% 

2 Производи на црната металур-
гија од обичен челик за ши-
рока потрошувачка (валани, 
влечени и ковани производи 
и др.) 2% 6,5% 9% 

3 Благородни и квалитетни че-
лици 2% 8,5% 9% 

4 Валани, пресувани, влечени и 
леани производи и други произ-
води за широка потрошувачка 
од обоени метали и нивни 
легури 2!% 6,5% - 9% 

5 Неметали (тули, керамика од 
сите видови, рамно стакло, 
грубо стакло, садови од пор-
целан, други производи од 
неметали) 3% 6% 10% 

6 Производи на металната ин-
дустрија (машини, возила, апа-
рати, инструменти, уреди) 2% 3% 7% 

7 Алати, арматури. јажиња, син-
џири, санитарни уреди, печки и 
шпорети, амбалажа, возила, 
шрафовски стоки, клинци, садо-
ви) оков и прибор и др. 2% 6% 10% 

8 Производи на електроиндустри-
јата (електрични машини, апа-
рати, инструменти и уреди, ин-
сталациони материјали, печки, 
шпорети, фрижидери, машини за 

1 2 3 4 5 
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рубелина, бојлери и други елек-
трични апарати за домаќинство, 
радио и ТВ апарати, грамофо-
ни, магнетофони, телефони, 
светилки и др.) 

9 Резервни делови и прибор про-
изводите наведени под ред. бр. 
6, 7 и 8 

10 Производи на хемиската индус-
трија (сапуни, детергенти, бои и 

лепила, пласти-

2% 5% 

4% 7% 

10% 

15% 

ка и др.) 3% 6% 12% 
11 Лекови 3% 7% 15% 
12 Цемент 2% 7% 9% 
13 Производи на дрвната индус-

трија (фурнири, плочи, паркет, 
амбалажа, мебел, школски при-
бор и др.) 2% 6% 

14 Производи на индустријата на 
хартија (хартија, картони, ле-
пенка, амбалажа и др.) 2% 6% 

15 Производи на индустријата на 
текстил (ткаенини, облека, рубе-
лина, теписи и др.) 3% , 6% 

16 Производи на индустријата на 
кожа, гума и обувки (облека, 
обувки, конфекција и др., од 
природна односно вештачка ко-
жа, гума и сл.) 3% 6% 14% 

12% 

12% 

14% 

Во транзитниот промет за стоките од став 1 од 
оваа точка може да се засметува вкупна маржа 
до 3%. 

Маржите во прометот на големо и мало за сто-
ките од увоз не можат да бидат поголеми од нивото 
на маржите во апсолутен износ за исти и сродни 
производи на домашното производство. 

3. Маржата за покритие на трошоците на уво-
зот, организацијата на здружениот труд што се за-
нимава со увоз ја засметува врз набавната цена 
франко југословенска граница вклучувајќи ја и 
царината и другите пропишани давачки' при увозот. 

Организациите 'на здружениот труд што се за-
нимаваат со увоз можат во набавната цена од точка 
1 на оваа одлука да засметуваат звисни трошоци 
до складот во кој се врши царинење на стоките. 

4. Маржата за покритие на трошоците во про-
метот на големо и. на мало на стоки од увоз се за-
сметува врз набавната цена на производите. 

Под набавна цена во натамошниот промет (на 
големо и на мало), во смисла на оваа одлука, се 
подразбира нето фактурната цена на добавувачот, 
зголемена за зивисните трошоци. 

Под нето фактурна цена на добавувачот, во сми-
сла на оваа одлука, се подразбира нето крајниот 
износ засметан ,во фактурата на добавувачот. 

Маржата не содржи данок на промет на стоки 
на мало. 

5. Под зависни трошоци, во смисла на оваа од-
лука, се. подразбираат трошоците за натовар и исто-
вар, трошоците на транспортот франко југословен-
ска граница или стовариште на добавувачот до сто-
вариште на купувачот, осигурување на стоките во 
транспортот, транспортно кало, крш и расипување 
на стоките, посебни трошоци за пакување и транс-
порт на стоките, како. и трошоци за натамошен 
транспорт од складот на купувачот до неговите про-
давници ако се оддалечени повеќе од 10 к т . 

Како зависни трошоци можат да се засметаат 
фактичните трошоци што ги извршила и фактури-
рала друга организација на здружениот труд и тро-
шоците што купувачот — трговијата ќе ги изврши 

со сопствен транспорт, ако има основна организа-
ција на здружениот труд за вршење на тој транс-
порт или ако сопствениот транспорт го пресметува 
самостојно. Трошоците на сопствениот транспорт 
можат да се засметаат до височината на тарифите 
во јавниот сообраќај според важечките прописи. - -

6. За одделни видови на промет (увоз, промет 
на големо, промет на мало) може да се засмета само 
една маржа од точка 2 на оваа" одлука (вкупна мар-
жа). Ако во одделни видови на промет учествуваат 
повеќе организации на здружениот труд, тие поме-
ѓу себе ја делат пропишаната вкупна маржа, со тоа 
што секоја организација на ""здружениот труд -
учесник во тој вид на промет, мора во фактурата 
за продажбата посебно да искаже кој дел од вкуп-
ната маржа го засметала.. 

Ако организацијата на здружениот труд засме-
тала транзитна маржа, не може, да засмета и полн 
износ на маржата во прометот на големо, туку од 
маржата во прометот на големо се намирува и тран-
зитната маржа. 

Ако организацијата на здружениот труд оддел-
ни стоки увезува и врши промет на големо, промет 
на мало, односно транзит, може за секоја од тие ра-
боти на прометот да засмета маржи според одред-
бата на точка 2 од оваа одлука ако за вршењето на 
таквиот промет има основано основна организација 

4 на здружениот труд или деловна единица. 
7. Не се смета како зголемување на маржата 

износот на позитивната разлика во цената што ор-
ганизацијата на здружениот труд ја засметува како 
разлика помеѓу постојната продажна цена на сто-
ките на залихи и продажната цена на стоките од 
ист вид и квалитет што се подоцна купени, ако таа 
разлика во цената се пресмета и внесе на посебна 
сметка на разграничувањето. Таа разлика во цената 
може во текот на годината да се користи само за по-
кривање на негативната разлика во цената на исти 
или други стоки на залихи, а во наредната година 
може да се внесе во деловниот фонд на организа-
цијата на здружениот труд. 

8. По исклучок од одредбата ца точка 2 од оваа 
одлука, организацијата на здружениот труд што се 
занимава со увоз односно натамошен промет може 
маржата, односно продажната цена да ја формира 
според условите па пазарот за: 

1) накит, бижутерија и други слични производи 
од злато, други благородни метали и други суровини 
за широка потрошувачка; 

2) производи на галантерија, играчки, украсни 
стоки, фигури и слични ситни изработки од сите 
видови материјали (метал, текстил, кожа, пластика, 
стакло, кристал и др.); 

3) козметички, парфимериски и други слични ^ 
производи; 

4) фото и кино апарати, филмови и прибор за 
нив; 

5) музички инструменти, спортски и ловечки ре-
квизити и прибор за нив; 

6) други производи за широка потрошувачка 
што не се од значење за снабденоста на пазарот и 
за стандардот на потрошувачите. 

Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, 
по потреба, да дава објасненија, кои производи спа-
ѓаат во групите на производите од став 1 на оваа 
точка. 

9. Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со увоз не можат да договараат поголема, 
односно да ја зголемуваат постојната цена (прови-
зијата) за услугите на увозот на суровини, полупро-
изводи, опрема и други слични производи, ако ги 
увезуваат за сметка на купувачи како непосредни 
потрошувачи на тие производи. 

1 2 3 4 5 
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10. Организациите на здружениот труд — за-
стапници на странски претпријатија, што продаваат 
стоки од увоз од консигнациони складови, можат 
врз набавната цена на тие производи да засметаат 
маржа за покритие на своите трошоци, и тоа: 

1) за средствата на транспортот и врс-
ките, машините, уредите, инсталациите, 
опремата и крупниот алат — — - - до 1.5% 

2) за суровините и другите репродук-
циони материјали — — — - — — до 2% 

3) за резервните делови, гумите за мо-
торни возила и за другите производи од 
увоз што не се опфатени со Одредбите под 1 
и 2 од оваа точка — — — — - -- —до 2.5% 

11. Одредбите на точ. 1 до 10 на оваа одлука се 
однесуваат на формирањето на цените, односно мар-
жата при увозот и во прометот на стоки чии цени 
се во надлежност на федерацијата. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа од« 
лука престануваат да се применуваат врз увозот и 
прометот на стоки од увоз одредбите од Одлуката 

- за маржите во прометот на одделни производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70) и Одлуката за 
маржите во прометот на одделни производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 49/70), доколку се однесуваат 
на увозот на стоки. 

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

Е. п. бр. 485 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. - р. 

415. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28 
од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА БРОЈОТ НА ПОСРЕДНИ-

ЦИ ВО ПРОМЕТОТ 

1. Во вкупниот промет на големо, односно во 
вкупниот промет најмало на одделни стоки, може 
да се засмета само една маржа во прометот на го-
лемо и една маржа во прометот на мало 

Маржата во транзит е вклучена во маржата на 
прометот на големо. 

За стоки од увоз, се засметува и маржата -на 
увозникот, според важечките прописи. 

2. Ако во прометот на големо, односно во про-
метот на мало учествуваат повеќе трговски органи-
зации на здружениот труд, во таквиот промет може 
да се засметува само маржата на првиот учесник во 
тој промет, како вкупна маржа. 

3. Првиот учесник во прометот на големо, однос-
но во прометот на мало, е должен, во својата фак-
тура за продажбата на стоките, посебно да го иска-
же делот на својата маржа што го пресметал и делот 
на маржата што му останува на следниот учесник 
во тој промет. 

4. Поблиски објаснувања за тоа на кои учесници 
во прометот и на кој дел од маржата се однесуваат 
одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука дава, по 
потреба, Сојузниот секретаријат за пазар и цени. 

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

Е. п. бр. 492 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

416. 

Врз основа на точка 8 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТО-
КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА \ 

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар 
А цени, а по претходно прибавено мислење од Со-
јузниот комитет за земјоделство и од Стопанската 
комора на Југославија, ги утврдува количествата 
(стоковен контингент) до кои можат да се увезуваат 
следните стоки: 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Т
ар

иф
ен

 
бр

ој
 

Наименување 

1 02.01/36-1 Месо свинско со масни делови, све-
жо и ладено 

2 02.01/36-2 Месо свинско со масни делови, 
смрзнато 

3 02.01/Зв-З Месо свинско без масни делови, 
месести свињи, свежо и ладено . 

4 02.01/Зв-4 Месо свинско без масни делови, 
месести свињи, смрзнато 

5 04.03/1 Путер, свеж 
6 00.01/1 Кафе и замена за кафе што содр-

жи кафе 
7 10.01/16-2 Пченица, друга 
8 10.0Р/1а-2 Ориз во лушпа, друг 
9 10.06/16 Ориз, излупен 

10 10 06/2 Ориз, друг -
11 15 01 /1а и б Маст свинска, сурова и пресувана 
12 17.01/1 Шеќер, суров 
13 17 01 /За Шеќер од шеќерна репа и од ше-

ќерна трска, друг, рафиниран 
14 17 01/36 Шгќер од шеќерна репа и од ше-

ќерна трска, друг, кандиран 

2. За' увозот на стоките од точка 1 на оваа од-
лука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе ia утврди, водејќи сметка за склучените тр-
говски и други економски спогодби, земјата од која 
се врши УВОЗОТ И динамиката на користењето на сто-
ковниот контингент. 
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3. Носител на стоковниот контингент за увозот 
на стоките од точка 1 на оваа одлука е Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, ако е во прашање увоз на стоки произведени 
во сопствени или мешовити претпријатија основани 
во земјите во развој врз основа на одредбите од За-
конот за вршење на стопански дејности во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), стоков-
ниот контингент за увоз на стоките од точка 1 на 
оваа одлука може да и се утврди на организацијата 
на здружениот труд за увоз на стоки произведени 
во тие претпријатија. 

4. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, како носител на стоковниот кон-
тингент за увоз на стоките од точка 1 на оваа од-
лука, може тие стоки да ги увезе непосредно или 
со избор на најповолен увозник врз основа на одр-
жано јавно наддавање, односно врз основа на прет-
ходно извршено присобирана на понуди од најмал-
ку три понудувачи. На избраниот најповолен увоз-
ник Сојузната дирекција ќе му издаде решение за 
увоз на определените стоки од стоковниот контин-
гент. На избраниот увозник му припаѓа надомест за 
извршената услуга за увозот на стоките во износот 
утврден во договорот склучен со Сојузната дирек-
ција. Со увезените стоки4 располага Сојузната ди-
рекција во согласност со важечките прописи. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат Одлуката за определу-
вање на стоките за кои стоковните контингенти ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и одред-
бата на точка 1 под в) под 20 од Одлуката за при-
менување до 31 декември 1977 година на прописите 
во областите, на девизното работење, кредитните од-
носи со странство и прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/77). 

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

Е. п. бр. 498 
16 јуни 1977 година -

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Веселин Ѓурановиќ,1 с. р. 

417. 

Врз основа на член 133 ст. 3, 5 и 6 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАПЛАТА НА ПРЕМИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ЗА ДРУГИТЕ ПЛАЌА-
ЊА ВО ДЕВИЗИ ОД РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУ-

ВАЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Заедниците на осигурување и заедниците на 
реосигурување наплатуваат премии за осигурува-
ње, односно премии за реосигурување и вршат дру-
ги наплати по работите на осигурувањето и реоси-
гурувањето "од домашни лица во динари а од 
странски лица во девизи или во динари, ако со 
оваа одлука не е определено поинаку. 

Заедниците на осигурување и заедниците на 
реос,игурување премијата за осигурување, односу 
премијата за реосигурување од домашни лица ја 
наплатуваат во динари и за осигурувања на стран-
ски лица во Југославија, и тоа; 

1) за задолжителни осигурувања на патници во 
јавниот превоз; 

2) за доброволни осигурувања без назначување на 
имињата на осигурените лица (хотелски, бањски и 
капалишни гости и посетители на спортски и дру-
ги приредби) и други групни осигурувања. 

2. Заедниците на осигурување, односно заедни-
ците на реосигурување премијата за осигурување, 
односно премијата за реосигурување од даглашни 
лица ја наплатуваат во девизи: 

1) ако осигуруваат имот за сметка на странски 
сопственик; 

2) ако осигуруваат или реоеигуруваат стоки во 
реекспорт; 

3) ако осигуруваат или реосигуруваат имоти и 
лица во странство и странски лица во Југославија; 

4) ако организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со давање лучки услуги во Југосла-
вија осигуруваат стоки на странски сопственик. 

Под лица во странство, во смисла на одредбата 
на став 1 од оваа точка', се подразбираат и домаш-
ни лица што работат во странство или таму прес-
тојуваат постојано. 

3. Заедниците на осигурување можат премијата 
за осигурување да ја наплатуваат од организаци-
ите на здружениот труд и други општествени прав-
ни лица во девизи: 

1) за осигурувања на југословенски воздухо-
плови што се набавени во странство; 

2) за осигурувања на југословенски бродови што 
пловат вон од крајбрежното море и внатрешните 
пловни води на Југославија за кои надоместот на 
штета во девизи е договорен при склучувањето на 
осигуру в ањет о; ^ 

3) за осигурувања од одговорност на југосло-
венски поморски и воздушни возари во меѓународ-
ниот превоз за штети сторени на странски лица и 
странски имот, како и за трошоци во девизи што им 
се покриени со-тие осигурувања. 

Заедниците -на реосигурување премијата за ре-
осигурување можат да ја наплатуваат од заедници-
те на осигурување во девизи во случаите од став 
1 на оваа точка. 

4. Заедниците на осигурување и заедниците на 
реосигурување исплатуваат штети (надомести на 
штети, осигурени износи и трошоци) и вршат дру-
ги чплаќања по работите на осигурувањето и реоси-
гурувањето на домашни лица во динари, а на 
странски лица во девизи или во динари, ако со 
оваа одлука не е определено поинаку. 

5. Заедниците на осигурување можат на орга-
низациите на здружениот труд и на други домаш-
ни лица да им исплатуваат штети и да им вршат 
други плаќања по работите на осигурувањето во . 
девизи во случај; 

1) на осигурување на стоки во извоз и осигу-
рување наплата на побарување за стоки и услуги 
извезени на кредит — за надомест на штета од оси-
гурувањето, како и за трошоци покриени со осигу-
рувањето што осигуреникот го платил со девизи; 

2) на осигурување на стоки во увоз - за на-
домест на штета на стоките од осигурувањето, ос-
вен за стоките чиј увоз е слободен, како и за тро-
шоците покриени со осигурувањето што осигуре-
никот го платил со девизи; 

3) на осигурување на југословенски воздухо-
плови што се набавени во странство; 

4) на осигурување на југословенски бродови 
што пловат вон од крајбрежното море и внатреш-
ните пловни води на Југославија, ако надоместот 
во девизи е договорен при склучувањето на осигу-
рувањето; , 

5) на осигурување од одговорност на југосло-
венски возари во меѓународниот превоз и органи-
зациите на здружениот труд што даваат лучки ус-
луги — за надомести на штета Сторена на странски 
лица и странски имот, како и за трошоците во де-
визи покриени со тоа осигурување; 

6) на други осигурувања од, одговорност - за 
надомести на штета сторена на странски лица ж 
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странски имот, како и за трошоциве во девизи по-
криени со тоа осигурување; 

7) на осигурување на моторни возила (каско) 
— за трошоците на нужната поправка и превлеку-
вање на хаварирани осигурени моторни возила 
оштетени во странство; 

8) на осигурување на странските лица од точ-
ка 1 став 2 на оваа одлука; 

9) на осигурувањата од точка 2 на оваа одлука; 
10) на осигурувања кај кои полисите на осигу-

рувањето на домашни лица се пренесени на стран-
ски лица. 

Заедниците на реосигурување можат на заед-
ниците на осигурување да им исплатуваат штети и 
да им вршат други плаќања во девизи по работите 
на реосигурувањето во случаите од став 1 на оваа 
точка. 

6. Заедниците на осигурување можат во деви-
зи да исплатуваат надомести на штети непосредно 
на странски лица. 

7. Заедниците на осигурување и заедниците на 
реосигурување вршат плаќања во девизи во сми-
сла на оваа одлука, како и други плаќања пб ра-
ботите на осигурувањето и реосигурувањето со 
странство врз основа на посебни сојузни прописи, 
во динари и девизи од член 122 на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство. 

8. Организациите на здружениот труд и други-
те општествени правни лица можат, во смисла на 
член 133 став 5 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство, да купат девизи 
кај овластената банка во височина на износите на-
платени во динари на име надомест на штета по 
основ на осигурување, ако надоместот на штета е 
остварен од осигурување на општествени средства 
што се набавени од увоз и ако нивната замена не 
може да се изврши во Југославија. 

Девизите од став 1 на оваа точка се купуваат 
кај овластената банка врз основа на доказ што го 
издава надлежниот орган на републиката, односно 
автономната покраина, и тоа според курсот што 
важи на денот на купувањето на девизите. 

Заедниците на осигурување и заедниците на 
реосигурување се должни да ја чуваат документа-
цијата врз основа на која е извршено плаќање на 
надоместот на штета и да овозможат таа докумен-
тација да им биде достапна на контролните органи. 

9. Наплатениот надомест на штета по основ на 
осигурување во работите на извозот на стоки и 
услуги во организациите на здружениот труд и 
други општествени правни лица, по основот од 
точка 5 на оваа одлука, се смета во смисла на член 
133 став 6 од Законот за девизното -работење и 
кредитните односи со странство како наплата ос-
тварена со извршен извоз. 

Надоместот на штети што организациите на 
здружениот труд ги наплатуваат во динари од 
Фондот за кредитирање и осигурување на извозни 
работи по основ на осигурување на побарувања по 
кредити одобрени на странски лица за извоз на 
стоки и изведување на инвестициони' работи во 
странство, се смета како наплата остварена со из-
вршен извоз, ако осигурувањето е извршено на 
фактурната вредност изразена во девизи. 

10. Надоместот на штета, осигурени износи и тро-
шоци по сите видови осигурување и реосигурување 
по кои премијата е наплатена до денот на Влегува-
њето во сила на оваа одлука, заеднициве на осигу-
рување и заедниците на реосигурување го исплату-
ваат според одредбите од Одлуката за наплата на 
премиите и за плаќање во девизи на надоместокот 
на штета, на осигурените износи и на трошоците од 
работите на осигурувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/72 и 12/74). 

11. Одредбите на оваа одлука сообразно се при-
менуваат и врз здружението на заедниците на оси-
гурување и на заедниците на реосигурување. 

12. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за на-
плата на премиите и за плаќање во девизи на надо-
местокот на штета, на осигурените износи и на тро-
шоците од работите на осигурувањето („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 69/72 и 12/74). 

13. Оваа одлука ќе се применува почнувајќи од 
1 јануари 1978 година. 

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

Е. п. бр. 483 
16 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р: 

418. 

Врз основа на член 137 став .3 од Законот за де-
визното работење и кредитните односу со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИС-
ТАТ И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАН-
СТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

СО СТРАНСТВО 

1. Организациите на здружениот труд можат 
трошоците за деловни патувања и раклами во стран-
ство, трошоците за вршење на стопански дејности 
во странство преку деловни единици, трошоците за 
стручно усовршување на работниците во стран-
ство, таксите и давачките, членарините и котиза-
циите, како и другите трошоци во врска со работе-
њето со странство, да ги плаќаат со средствата од 
член 122 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, 

2. Деловните заедници, банкарските организа-
ции, задругите, коморите и другите општи здруже-
нија, самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници, општествено-
-политичките и други општествени организации, 
здруженијата на граѓани и други правни лица мо-
жат трошоците за службени патувања во странство, 
таксите,, давачките, членарините и котизациите, ка-
ко и другите трошоци во странство во врска со вр-
шењето на својата дејност, да ги плаќаат со сред-
ствата од член 122 на Законот за девизното работе-
ње и кредитните односи со странство. 

3. Трошоците од точ. 1 и 2 ед оваа одлука мо-
жат да се користат и плаќаат под следните услови: 

1) патувањето во странство, рекламата во стран-
ство, како и членарините и котизациите, да се нуж-
ни за извршувањето на производствени и други 
планови и да се во согласност со прописите, однос-
но со самоуправните акти со кои се регулираат 
службените патувања и рекламите, како и начинот 
на подмирување на трошоците за тие намени; 

2) стручното усовршување на работниците во 
странство да е во согласност со плановите и програ-
мите на развојот и дејноста на органите и органи-
зациите со актите со кои се регулира образованието 
на кадрите во органите и организациите, како ти 
стручното усовршување на работниците да не мо-
же со успех да се изврши во Југославија; 

3) претставништвото или деловната единица ВО" 
странство да е основана, односно делегатите во 
странство да се определени со решение на Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија во согласност 
со Законот за вршење на стопански дејности во 
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77). 
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Под трошоци на претставништвата и делега-
тите во странство се подразбираат: личните доходи 
на персоналот на претставништвата и на делегатите, 
закупнината за деловните простории, трошоците во 
врска со користењето и одржувањето на тие просто-
рии, трошоците за поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги, патните трошоци на персоналот 
на претставништвата.и делегатите и другите трошо-
ци што според важечките прописи се сметаат како 
материјални трошоци. 

Трошоците од став 2 на оваа одредба се пла-
ќаат преку документарен акредитив во странство, 
со поднесување на соодветната документација (плат-
ни списоци, фактури, сметки за ПТТ, закупнина и 
ДР): 

4) трошоците на таксите и давачките што се 
плаќаат во странство да се предвидени со ' пропи-
сите на земјата во која определена работа се врши 
или е во врска со работењето со таа земја. 

Под условите од став 1 на оваа точка можат да 
се користат и плаќаат и други трошоци што ќе на-
станат во врска со работењето, односно со вршењето 
на дејноста во странство, како што се трошоци за 
експертизи во текот на водењето на надворешнотр-
говски спор, трошоците на арбитражата во стран-
ство и извршувањето на пресуди на домашни судови. 

4. Ако трошоците на работењето во странство се 
плаќаат во готови пари треба да се обезбеди доказ 
за извршената замена на пресметковни долари или 
конвертибилни девизи за национална валута кај 
банка или кај друга парична установа на однос-
ната земја. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат Одлуката за плаќање 
одредени трошоци во странство од страна на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/72, 67/73 и 65/74) и Одлуката за 
плаќањето на трошоците на претставништвата и 
делегатите на организациите на здружениот труд 
во странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 60/72 
и 62/73) 

6 Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
19^3 година 

Е. п. бр 497 
9 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

419. 

Врз основа на член 132 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО ШТО ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ДАВА-
ЊЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН 
И ПАТНИЧКИ, ПРОМЕТ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Под трошоци на работењето' во странство на 
организациите на здружениот труд што се занима-
ваат со давање услуги во меѓународниот стоковен и 
патнички промет, во смисла на' оваа одлука, се под-
разбираат трошоците сторени ва странство што ос-
новните организации на здружениот труд според 
важечките прописи можат да ги засметаат во мате-
ријалните трошоци на работењето, односно да ги на-
доместат од доходот — во делот што се однесува на 
работите по основ на кои е остварен вкупен приход 
во девизи. 

2. Упатства за применување на оваа одлука да-
ва претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии. 

3. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престануваат да важат" Одлуката 
за плаќањата во странство што ги вршат организа-
циите на здружениот труд за давање услуги з о ме-
ѓународниот стоковен и патнички промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/72) и Наредбата за трошоците 
на работењето што организациите на здруже-
ниот труд за давање услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет можат да ги плаќаат во 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/73, 60/73 
и 1/75). 

4. Оваа одлука ,ќе се црименува од 1 јануари 
1978 година. 

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

Е. п. бр 490 
16 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен сорет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

420. 
Врз основа на член 101 став 3 од Законот за 

девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕПРЕРАБО-

ТЕНО ЗЛАТО 

1. Организациите на здружениот труд што ко-
ристат злато во рамките на својата редовна деј-
ност и државните органи што користат злато за 
определени потреби (во натамошниот текст: корис-
ниците на злато) можат да купуваат непреработе-
но злато од производителите на злато во Југосла-
вија иЗш во странство — до количествата опреде-
лени за секоја година со решение на Сојузниот из-
вршен совет (стоковен контингент). 

2 Барања за определување на стоковниот кон-
тингент корисниците на злато поднесуваат до 1 
„ноември тековната година за наредната година, и 
тоа: научните установи и организации - до над-
лежниот републички, односно покраински орган, 
здравствените организации на здружениот труд — 
до Сојузниот комитет за здравство и спирална 
заштита, државните органи —. до Сојузниот секре-
тари ј ат за финансии, а индустриските занаетчиски 
и други организации на здружениот труд — пре-
работувачи на злато — до Стопанската комора на 
Југославија. 

Барањата за определување на стоковниот кон-
тингент органите од став 1 на оваа точка и Сто-
панската комора на Југославија ги доставуваат до 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за финансии. 

3. Предлог за определување на стоковниот кон-
тингент 'на одделни групи корисници на злато му 
дава на Сојузниот извршен совет Сојузниот секре-
таријат за финансии, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија, со Сојузниот 
комитет за енергетика и и-ндустрија и со Народна-
та банка на Југославија, по претходно прибавено 

-мислење од органите, односно од комората од точ-
ка 2 на оваа одлука и од Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство 

4. Распределбата на стоковниот контингент оп-
ределен за одделни групи корисници на злато ја 
вршат корисниците на злато договорно. Сојузниот 
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словенските железници во динари по одобрение од 
надлежниот републички, односно покраински орган, 
и тоа: 

- ако појдовната и крајната станица се во 
странство - само ако е во прашање релација што е 
продолжение на релацијата со тргнување од Југо-
славија со друго превозно средство; 

— ако појдовната станица е во странство а 
крајната во Југославија - само за враќање во Ју-
гославија; 

3) купување на бонови кај Авто-мото сојузот на 
Југославија за плаќање до 200 литри бензин во 
странство, и тоа еднаш годишно за приватно патува-
ње со сопствено моторно возило. Ова количество се 
намалува за една половина за патување со мото-
цикл, на една четвртина - за патување со мопед,. 

2. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за пла-
ќање на услугите во меѓународниот патнички про-
мет што ги вршат странски лица („Службен' лист 
на СФРЈ", бр. 14/76). 

3. Оваа одлука ќе се применува почнувајќи од 
1 јануара 1978 година. 

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

,секретаријат за финансии може да го определи на-
чинот и роковите за распределбата на стоковниот 

контингент. 
За распределба на стоковниот контингент орга-

ните, односно комората од точка 2 на оваа одлука 
поднесуваат извештај до Сојузниот секретаријат 
за финансии, кој во рок од 15 дена од денот на 

приемот на извештајот, на секој корисник на зла-
то му издава решение за доделениот стоковен кон-

тингент. ^ 
Во распределбата на стоковниот контингент мо-

Ѕкат да учествуваат само корисниците на злато, 
што врз основа на точка 2 од оваа одлука навре-
мено поднеле барање за определување на стоков-
ниот контингент. 

„ Ако корисниците на злато не постигнат спо-
годба за распределба на стоковниот контингент, 
органите односно комората од точка 2 на оваа од-
лука ќе го извести за тоа Сојузниот секретаријат 
за финансии, кој распределбата на стоковниот кон-
тингент на одделни корисници на злато ќе ја извр-
ши во рок од 30 дена од денот на приемот на из-
вештајот. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престапува да важи Одлукава за постапката 
за распределба на стоковниот коотингент за купу-
вање на злато („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

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

Е. п. бр. 487 
16 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

421. 

Врз основа на член 87 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство -(„Служ-
е н лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

1 . О Д Л У К А 
ЅА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАН-
СКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ СО ДИНАРИ ДА 
ЅрШАЌААТ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ШТО ГИ КО-

РИСТАТ ВО СТРАНСТВО 
1. Граѓани и граѓански ,правни лица можат со 

динари да плаќаат во Југославија определени услу-
ги што ги користат во странство врз основа на един-
ствените критериуми утврдени во проекцијата на 
платно-биланската и девизно-билансната позиција 
на републиката, односно автономната покраина под 
следните услови, и тоа: 

1) услуги на туристички агенции за групни и 
поединечни туристички патувања во странство; 

2) услуги во меѓународниот патнички промет 
што ги вршат странски лица, преку соодветната ор-
ганизација на здружениот труд — застапник на 
странско лице - : ачко: 

— во областа на воздушниот сообраќај врз осно-
ва на меѓудржавен договор за воздушниот сообраќај 
е склучен договор за заедничко користење на воз-
душни линии (РООХј) или договор за деловно-комер-
цијална соработка; 

— во областа на поморскиот и друмскиот сообра-
ќај врз основа на меѓународен договор заснован врз 
заемност е склучен договор за деловно-комерци-
јална соработка; 

— во железничкиот сообраќај за странски рела-
ции појдовната станица е во Југославија. 

Ако пој доената станица е во странство возната 
карта граѓаните можат да им ја плаќаат на југо-

в, п. бр, 486 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

422. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", 15/77), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ АГГО ГРАЃАНИ 
И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА 
ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН 

ВЛОГ / 

1. Девизите што ќе ги внесат или ќе ги примат 
од странство граѓани и граѓански правни лица мо-
жат да п ги продадат на овластената банка и на 
овластениот менувач или да ги стават на девизна 
сметка или на девизен штеден влог кај овластена 
банка. 

Девизните сметки и девизните штедни влогови 
гласат на име. 

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги ко-
ристат девизите од девизната сметка или од девиз-
ниот штеден влог во оној вид на девизи во кој ги 
депонирале. 

На барање на граѓаните и граѓанските правни 
лица овластената банка може да изврши замена на 
една конвертибилна валута во друга за потребите на 
плаќањето во странство и за трошоците за патување 
во странство. 

На барање од граѓаните и граѓанските правни 
лица девизната сметка или девизниот штеден влог 
во конвертибилна валута може да.се води и во ди^ 
нарска противвредност на таа валута (конверти-
билни динари), со право на купување на која и да 
било конвертибилна валута за потребите на плаќа-
њето во странство и за трошоците за патување во 
странство. 

3. Девизите ставени на девизна сметка или на 
девизен штеден влог граѓаните и граѓанските прав-
ни лица можат да ги користат: 
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1) за плаќања во странство што се однесуваат 
на увозот на стоки и за други плаќања за лични 
потреби на сопственикот на девизната сметка. и за 
потребите на членовите на неговото семејство (брач-
ниот; другар, децата, родителите, браќата и сестрите); 

2) за купување на хартии од вредност што ор-
ганизациите на здружениот труд ги издаваат во 
смисла на член 89 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство. 

4. Корисниците на дознаки што се исплатени 
преку меѓународни поштенски или банкарски упат-
ници во динари, можат во рок од 30 дена од денот 
на приемот на динарската противвредност, примени-
те динари да и ги предадат на овластената банка 
која на девизната сметка или на девизниот штеден 
влог ќе им го положи девизниот износ на кој гласи 
упатницата. 

5. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за распо-
лагање со девизите што ќе ги остварат граѓани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/72 и 63/74). 

6. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1973 година. 

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

Е. п. бр. 491 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

423. 

Врз основа на член 121 од Законот за девизно-
то работење и, кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ НА СТЕКНУВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДИНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА СТРАН-

СКИ ЛИЦА 

1. Динарските побарувања на странски лица 
што потекнуваат од авторски хонорари, уметнички 
приредби, надомести од работен однос, пензии, ин-
валиднини, надомести, отштети, примања по основ 
на одликувањето Орден на народен херој и али-
ментација, можат да се држат на сметка кај овла-
стените банки и да се користат за нестоковни 
плаќања и за плаќање на трошоците на престој во 
Југославија. 

Средствата од став 1 на оваа точка можат да се 
Пренесуваат на друго странско лице и да се тран-
сферираат во странство под следните услови, и тоа: 

1) авторските хонорари и хонорарите од умет-
нички приредби —ако домашно правно лице се об-
врзало со договор склучен со странско лице дека 
авторскиот хонорар ќе го трансферира во стран-
ство и ако можноста за трансфер е предвидена со 
Меѓународен договор или трансферот е заснован врз 
заемност; 

2) надоместите од работен однос — ако догово-
рот со странско лице ,е склучен во смисла на про-
писите за вработување на странски државјани во 
организации на здружениот труд или други орга-
низации; 

3) пензиите, инвалиднините и примањата по 
основ на одликувањето со Орден на народен херој 
- ако надлежниот орган, односно надлежниот за-

вод за социјално осигурување донел решение за 
тие исплати во странство; 

4) алиментациите — ако за плаќање на алимен-
тација постои извршна судска пресуда на домашен 
суд или легализирана пресуда на странски суд; 

5) надоместите, односно отплатите — ако за 
тие плаќања на странско лице постои извршна 
судска пресуда на домашен суд или легализирана 
пресуда на странски суд, односно решение на заед-
ница на осигурување или на заедница на реосигу-
рување. 

2. На странски изведувач на инвестициони ра-
боти во Југославија за кои е добиен заем од Меѓу-
народната банка за обнова и развој, односно од Ме-
ѓународната финансиска корпорација (ПГС), добивка-
та во динари остварена со изведувањето на тие рабо-
ти, намалена за износот на данокот на добивка и 
другите давачки, домашниот инвеститор, од располо-
живите средства на добиениот заем од тие банки 
може да ја положи на динарска сметка што стран-
скиот изведувач ја има кај овластената банка или 
да му ја трансферира во странство. , 

3. Вкупниот износ на динарските средства за 
плаќање на изведување на културно-забавни, 
спортски и други приредби на групи или поединци 
од странство, го утврдуваат за секоја година и го 
распоредуваат на организаторите на тие приредби 
надлежните органи во републиката, односно авто-
номната покраина. 

Од вкупно исплатените износи според став 1 
од оваа точка, странското лице може 10% да тран-
сферира во странство или да држи на динарска 
сметка што странското лице ја има кај овластена-
та банка.' 

4. Другите динарски побарувања што странски 
лица ќе ги остварат по други основи (продажба 
на недвижности на странци и приходи од недвиж-
ности, наследство и др.), како и динарските поба-
рувања од оваа одлука што не можат да се тран-
сферираат во странство, странските лица можат да 
ги стават на посебна сметка кај овластените банки 
и можат да ги користат само за плаќање на трошо-
ци за престој и други нестоковни плаќања во Ју-
гославија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка Сојузниот секретаријат за финансии може 
да одобри трансфер на парични средства што стран-
ски државјани ќе ги остварат со реализација на 
наследен имот во Југославија, во земји со конвер-
тибилна валута и во земји со кои постои конверти-
билен начин на плаќање, под услов на заемност во 
наследување и трансфер. 

Динарските побарувања на странски лица ос-
тварени по основ на вложувања во домашни орга-
низации на здружениот труд, што според важеч-
ките прописи не можат да се трансферираат, стран-
ските лица можат да ги стават на- посебна сметка 
кај овластените банки и да ги користат за несто-
ховни плаќања во Југославија. 

На средствата ставени на посебната сметка од 
ст. 1 и 3 на оваа точка не се плаќа камата. 

5. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за ус-
ловите и начинот на стекнување и користење на 
динарските побарувања на странски лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/72). 

6. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

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

Е. п. бр. 489 
16 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 
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424, 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за намалување на царината 
на увозот на специфичната опрема што се користи 
за производство на основни земјоделски производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/73, 64/73, 39/74, 
28/75 и 61/75) во точка 1 се вршат следните допол-
ненија: 

1) по тар. број 84.10/2 се додаваат два нови та-
рифни броја, кои гласат: 

„84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи од не'рѓосувачки 
челик, со или без варијатор за филтри-
рање на вино, со капацитет 6.000 l/hr; 

84.17/IB Машини и уреди за стерилизација и па-
стеризација 
Ех. 
Комбинирани уреди за пастеризација и 
сатурација на вино со можност за дода-
вање на SO2 и N"; 

2) по тар. број 84.17/1д се додаваат шест нови 
тарифни броја, кои гласат: 

„84.18/26 Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течности и гасови 
Ех. 
Уреди од не'рѓосувачки челик за стерилно 
филтрирање на вино, со влошки од- аз-
бест 

84.19/3 Машини за миење, чистење и сушење ца, 
шишиња 
Ех. 
Автоматски машини за континуирано мие-
ње, чистење и сушење на шишиња, капа-^ 
цитет над 3.000 шишиња/час, максимален4 

пречник на шишињата од 115 mm и мак-
симална височина од 375 mm . 

84.19/4 Машини за затворање и етикетирање 
Ех. 
— Автоматски машини за затворање на 

шишиња со затка од плута 
— Автоматски машини за затворање на 

шишиња со крунска затка 
— Автоматски машини за затворање на 

шишиња со пластична-шампањ затка 
— Автоматски машини за етикетирање 

на полнети шишиња 
84.19/9 Други машини и апарати 

Ех. 
— Машини за полнење на шишиња со 

или без уред за газирање и со водил-
ки за разни типови шишиња 

— Автоматски стегачи на алуминиумски 
капчиња на полни шишиња 

— Автоматски уреди за миење на плас-
тични сандаци 

84.22/5д Други машини и апарати за дигање, ман 
копулација, натовар и истовар и др. 
Ех. 
- Пневматски уреди за вадење шишиња 

од пластични сандаци 
- Пневматски уреди за ставање полни 

шишиња во пластични сандаци 
- Членести транспортери, изработени од 

не'рѓосувачки челик, за транспорт на 
шишиња во процесот на миењето и 
полнењето на шишињата 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати (ко-
мандни, разводни и сигнални табли, пул-
тови и сл.) 
Ех. 
Командни и разводни уреди за управува-
ње со процесот на работата во полнил-
ници 

Забелешка: Намалувањето на царинските стап-
ки за командни и разводни уреди наведени во овој 
тарифен број, ќе се применува само ако тие се 
увезуваат во рамките на испорака на комплетна 
опрема, односно машини што се користат во проце-
сот на полнењето, без оглед дали се увезуваат за-
едно (истовремено) со тие увозни машини или по-
себно". 

2. Ова решение ќе се применува / врз увозот 
што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 го-
дина. 

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

Е. п бр. 488 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

425. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ И ЗА 

ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на неметали („Службен лист ана 
СФРЈ", бр. 7/74. 39/74, 28/75, 61/75 и 30/76) во точка 
1 се вршат следните дополненија: 

1) по тар. број 40 11/е се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„73.22/16 Други цистерни и резервоари 
Ех. 

' Силоси за сместување на пречистена сол, 
изработени од комбиниран материјал (че-
лик-дрво) обложени од внатрешната стра-
на со лим од не'рѓосувачки челик за про-
изводство на сол"; 
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2) во тар. број 84.10/3 по петтата алинеја се до-
дава нова алинеја која гласи: 

„— Центрифугални пумпи со капацитет од 
90m3/h со максимален напон 15 at, од 
не'рѓосувачки челик"; 

3) во тар. број 84.19/8 по првата алинеја се до-
даваат две НОЕИ алинеи, кои гласат: 

„ — Полуавтоматски машини за дозирање  
и пакување на готова сол и за поеди-
нечни пакувања од 25 kg 

— Автоматски машини за дозирање и па-
кување на готова сол во пакувања од 
1 kg и за збирно пакување во кутии"; 

4) по тар. број 84.19/8 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.21/4е Други атомизери и слични прскалки 
Ех. 
Уреди за јодирана на сол, со распрску-
вање"; 

5) во тар. број 84.22/5д по петтата алинеја се 
додаваат четии нови алинеи, кои гласат: 

,,— Вертикални елеватори со уред за до-
зирање и со снабдувачки бункер за 
сол, со работни површини изработени 
од нерѓосувачки челик во производ-
ството на сол 

— Полжавести транспортери за транс-
порт на кристална сол во заситена со-
лена вода, со работни површини изра-
ботени од нерѓосувачки челик 

— Полжавеста транспортери за транс-
порт на сол, со работни површини из-
работени од нерѓосувачки челик 

— Вертикални кофичести елеватори за 
сува сол, со работни површини израбо-
тени од не'рѓосувачки челик"; 

6) во тар. број 84.23/3 по втората алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„ - Натоварувачи на сурова сол со гуме-
ни тркала и со натоварна и истоварна 
лажица, со работни површини израбо-
тени од не'рѓосувачки челик"; 

7) во тар. број 84.56/7 по дваесет и деветтата 
алинеја се додаваат девет нови алинеи, кои гласат: 

„— Мелници со озабени валјаци за грубо 
мелење на сурова сол, со работни по-
вршини изработени од не'рѓосувачки 
челик 
Ротациони цилиндрични уреди — сита 
за одвојување на сурова сол од меха-
нички нечистотии, со полжавест дода-
вач со работни површини изработени 
од не'рѓосувачки челик 

— Мелници чеканари за раздвојување 
грутки на кристали на сол, со мокра 
постапка, со работни површини изра-
ботени од не,рѓосувачки челик 

— Уреди за хидромеханичко перење на 
сол и за одвојување на сол од меха-
нички нечистотии врз база на специ-
фична - тежина, со работни површини 
изработени од не'рѓосувачки челик 

— Уреди за одвојување на сол од вода по 
хидродинамички пат, со работни повр-

шини изработени од не'рѓосувачки че-
лик ^ 

— Уреди за издвојување ситни честици 
на сол од топол воздух на сушалница, 
со работни површини изработени од 
не'рѓосувачки челик 

— Вибрациони хоризонтални уреди — 
сита за просевање на сол, со работни 
површини изработени од иерѓосувачки 
челик 

— Мелници со два чифта валјаци за фи-
но мелење на пречистена сол, со ра-
ботни површини изработени од не'рѓо-
сувачки челик 

— Уреди за мешање на сол и за додава-
ње средства против згрутчување на 
сол"; 

8) по тар. број 84.56/7 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.59/21 Други машини и механички уреди 

Ех. 
Уреди за дозирање на сол за сушилници 
со работни површини изработени од не'р-
ѓосувачки челик"; 

9) во тар. број 85.19/5 по четвртата алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Команден пулт со уреди за задвижу-
вање п прекинување на работата на 
одделни уреди, рачно и автоматски, со 
синоптичка табла за управување со 
процесот на работата во производство-
то на сол". 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот 
што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 го-
дина. " 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
-СФРЈ". 

Е. п. бр. 484 
16 јуни 1977 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател. 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

426. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ ЈНА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ 
КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШ-

НАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Банките и другите финансиски организации од 

член 1 на Уредбата на контниот план и за биланси-
те за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77) 
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ги пополнуваат обрасците Биланс на состојбата, 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите и Заклучен лист, и до-
ставуваат периодични пресметки и завршеа сметка, 
како и податоци и документација кон периодичната 
пресметка и завршната сметка - на начинот предви-
ден со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник, во поглед, на содржината на оддел-
ни конта Ц1ТО се означени во колона 2 на тие обрас-
ци, банките и другите финансиски организации по-
стапуваат според одредбите на Правилникот за со-
држината на одделни конта во контниот план за 
банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/77), а во 
поглед на содржината на одделни позиции во тие 
обрасци — според одредбите на овој правилник. 

Член 3 
Паричните вредности во сите обрасци од член 1 

до овој правилник се искажуваат во полни износи 
(динари со пари). 

Член 4 
Банките и други финансиски организации доста-

вуваат до надлежната служба на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: службата) пе-
риодична пресметка и завршна сметка на обрасците 

од член 1 на овој правилник, како и податоци и до-
кументација што се доставуваат кон периодичната 
пресметка односно завршната сметка пропишани со 

овој правилник. 
Банката ,односно друга финансиска организаци-

ја како основач или учесник во основање на банка 
и друга финансиска организација во странство, 

доставува до службата за тие и други финансиски 
организации периодична пресметка и завршна смет-
ка на обрасците од член 1 на овој правилник, како 

и податоци и документација што се доставуваат кон 
периодичната пресметка, односно завршната сметка 
пропишани со овој правилник. 

Член 5 
Банките и други финансиски организации 

доставуваат до службата, во смисла на член 35 став 
3 и член 36 став 2 од Законот за книговодството, об-

расци Биланс на состојбата и Приходи и расходи во 
текот на годината — Биланс на приходите и расхо-

дите, во по три примероци, а Образецот Заклучен 
лист — во еден примерок. 

Банката, односно друга финансиска организаци-
ја доставува периодична пресметка, односно за-
вршна сметка До службата кај која се води нејзи-
ната жиро-сметка во роковите определени во член 
37 од Законот за книговодството. 

Банката, односно друга финансиска организаци-
ја како основач или учесник во основање на банка 
и друга финансиска организација во странство до-
ставува до службата кај која се води нејзината жи-
ро-сметка, посебно за секоја од тие банки и други 
финансиски организации, периодична пресметка, од-
носно завршна сметка на начинот од ст. 1 и 2 на 
овој член. 

И. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Биланс на состојбата 

Член 6 
Биланс на состојбата се составува врз основа 

на книговодствените податоци. 
Во Образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 

1 до 551 се внесуваат податоци од соодветните кон-
та означени во колона 2 на тој образец, така што во 
колона 4 се внесуваат податоци од завршната смет-
ка на претходната година, а во колона 5 - податоци 
за годината, односно за периодот за кој се соста-

вува завршна сметка, а според состојбите искажани 
на одделни конта на крајот на годината, односно на 
крајот на периодот за кој се поднесува завршна 
сметка (статусна промена). 

Член 7 
На позициите во Образецот Биланс на состојба-

та што се дадени по вкупна актива, односно вкупна 
пасива - вонбилансна евиденција — активни конта 
и вонбилансна евиденција - пасивни конта, се ис-
кажуваат состојбите на вонбилансната евиденција, 
освен вредностите на предметите од основните сред-
ства и од обртните средства и изворите на тие сред- -
ства за народна одбрана. 

III. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 

на приходите и расходите 

Член 8 
Образецот Приходи и расходи во текот на го-

дината -^ Биланс на приходите и расходите се со-
ставува врз основа на книговодствени податоци. 

Член 9 
Во Образецот Приходи и расходи во текот на 

годината — Биланс на приходите и расходите, во 
колона 4 се внесуваат податоци од завршната смет-
ка за претходната година, а во колона 5 — подато-
ци од соодветните конта назначени во колона 2 на 
тој образец за годината, односно за периодот за кој 
се составува завршна сметка. 

Член 10 
Во текот на деловната година за периодите ја-

нуари—март, јануари—јуни и јануари—септември 
во Образецот Приходи и расходи во текот на годи-
ната — Биланс на приходите и расходите, во колона 
4 се внесуваат податоци за истиот период на прет-
ходната година, а во колона 5 — податоци од со-
одветните конта назначени во колона 2 на тој об-
разец за тековната година. 

Член И 
При изработката на периодичните пресметки за 

периодите јануари—март, јануари—јуни и јануари— 
—септември банките и други финансиски организа-
ции не внесуваат податоци под ред. бр. 79 до 82 на 
Образецот Приходи и расходи во текот на годината 
— Биланс на приходите и расходите. 

IV. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Заклучен лист 

Член 12 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 де-

кември, односно на денот под кој се спроведува ста-
тусната промена во деловните книги на банката и 
друга финансиска организација. 

Во образецот од став 1 на овој член се внесу-
ваат хронолошки сите конта на кои банката, однос-
но друга финансиска организација во текот на годи-
ната вршела книжења во деловните книги. 

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член 
се внесува збирот на износите од колони 4 и 6, во 
колона 9 — збирот на износите од колони 5 и 7, а 
во колони 10 и 11 - салдата од сите конта. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 13 
При статусните промени во текот на годината 

банката, односно Друга финансиска организација со-
ставува и доставува до службата завршна сметка во 
рок од 60 дена од денот на настанатата статусна 
промена. Како ден на настанувањето на статусната 
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промена, во смисла на овој правилник, се смета де-
нот под кој статусната промена се спроведува во де-
ловните книги на банката, односно друга финансиска 
организација. . 

Ако статусната промена настане на 31 март 30 
јуни или 30 септември, банката, односно друга фи-
нансиска организација што во врска со тие промени 
составува и поднесува завршна сметка не е должна 
за тие периоди да составува и поднесува до надлеж-
ната служба периодична пресметка. 

Член 14 
При изработката на периодичната пресметка и 

завршна сметка за 1977 година банките и други фи-
нансиски организации во колона 4 на Образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите, внесуваат податоци 
приспособени кон податоците од колона 5 на тој об-
разец користејќи го Споредбениот преглед на кон-
тата по Контниот план за банките и контата по по-
себниот Основен ,контен план за банките, што е со-
ставен дел на Правилникот за содржината на оддел-
ни конта во контниот план за банките. 

Член 15 
При утврдувањето на резултатите од работење-

то за 1977 година, банките и други финансиски ор-
ганизации, ако не располагаат со соодветните пода-
тоци, во колона 4 на Образецот Приходи и расходи 
во текот на годината —' Биланс на приходите и рас-
ходите ги искажуваат, и тоа: 

1) каматите на примените кредити и други сред-
ства под ред број 10; 

2) приходите по основ на учество во заеднички 
остварен доход под ред број 41; 

3) каматите на дадените кредити под ред, број 
61; 

4) надоместите за вршење банкарски услуга под 
ред. број 61; 

5) распоредот на заедничкиот доход на члено-
вите на банката и на други учесници под ред. 
број 77. 

Во случајот од став 1 на овој член, банките и 
други финансиски организации не искажуваат по-
датоци под ред. бр. 1 до 9, 37 до 40, 42 до 50. 52 До 60 
и 69 до 76 во колона 4 на образецот од тој став. 

Банките и други финансиски организации, при 
утврдувањето на резултатите од работењето во те-
кот на 1977 година, го искажуваат под ред. бр. 1 до 
7 на одделот Посебни податоци во волона 4 на обра-
зецот од став 1 на овој член износот по периодич-
ните пресметки за 1976 година според структурата 
ћа распределбата извршена по завршната сметка за 
1976 година. 

Член 16 
Банките и други финансиски организации иска-

жуваат податоци во билансот на состојбата и 
приходите и расходите во текот на годината — во 
билансот на приходите и расходите на обрас-
ците што овозможуваат механографска обработка 
на податоците, а чиј облик го определува Службата 
на општественото книговодство на Југославија. 

Член 17 
Банките и други финансиски организации ги 

применуваат одредбите од овој правилник и за 
банките и други финансиски организации во стран-
ство што ги основале или во кои учествуваат со 
свои средства. 

Одредбите од овој правилник се применуваат и 
врз банките и други финансиски организации 
во основање. 

Член 18 
- Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за содржи-
ната на одделни позиции во, билансите на банките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/69). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-6238/1 
10 јуни 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

427. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68, 27/68 и 
30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во "Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74 
65/74, 23/75, 15/76, 26/76, 58/76, 5/77, 14/77 и 
19/77) во точка 1 одредбата под 19 се менува и гласи: 
"19) 04.05/1а Јајца во лушпа, кокошкини, свежи 

во износ од 0,19 динари за 1 парче;". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Белград 
9 јуни 1977 година 

Бр. 3507/1 
Сојузен секретар 
за пазар и цени, 

Имер Пуља, с. р. 

428. 

Врз основа на член 59 етав 1, во врска со член 1 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
,ирански средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Der Spiegel", број 22 
од 23 мај 1977 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/527 
8 јуни 1977 година / 

Белград 
Заменик сојузен се-

кретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Уредбата за 
контниот план и за билансите за организациите на 
здружениот труд, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/77, се поткрале долунаведените гре-
шки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИ-
ЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 
1. Во Образецот Деловен резултат во текот на 

годината — биланс на успехот од 1 јануари до 
19 година, што сочинува составен дел на Уред-
бата за контниот план и за билансите за организа-
циите на здружениот труд, под редниот број 17 во 
колона 3 наместо зборовите; „Доход (ред. број 35 
минус ред. број 16)" треба да стои: ,.Доход (ред. број 
35 минус ред. број 16=38 + 39+40+41 + 81)". 

Под редниот број 44 во колона 3 наместо зборо-
вите: „Заеднички доход" треба да стои: „Заеднички 
доход (ред. број 44 = ред. број 43)". 

Под редниот број 85 во колона 2 наместо бројот: 
„890" треба да стои: „дел 890". 

Под редниот број 86 во колона 3 наместо збо-
рот: (минус)" треба да стои: „(плус)". 

Под редниот број 94 во колона 3, во заграда, 
наместо бројот: „85" треба да стои: „95". 

Под редниот број 95 во колона 3 наместо зборот: 
„Загуба" треба да стои: „Загуба (ред. број 36 плус 
ред. број 85)". 

2. Во Образецот посебни податоци кон деловниот 
резултат во текот на годината од 1 јануари до 
19 година, под редниот број 38 во колона 2 на-
место бројот: „90" треба да стои: „90 без 90^". 

Од Сојузниот извршен -совет, Белград, 2 јуни 
1977 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за гаран-
тираните цени за пченица од родот на 1977 година, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/76, се 
потерала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА 
Во точка 4 став 3 наместо: „15%" треба да 

стои: „5%". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 јуни 

1977 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ГАНА 

I 
Се отповикува 
д-р Здравко Печар од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Гана. 

II 

Се назначува 
Ласло Бала, амбасадор во Сојузниот секретари-

јат за надворешна работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социј а листичка Федеративна 
Република Југославија во Република Гана. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
9 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОПИ,! А ЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА КОМОРИ 

I 

ч Се назначува 
Гуза Радовиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Република Мадагаскар, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Комори. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 11 
9 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 
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Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Липковски Александра Трајко; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Вучинић Влаже Гаврило; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђуракић-Фехимовић Милована Радојка, Лазић 
Косте Душан, Милошевић Светозара Борислав; 

— за заслуги и постигнати успеси уво работата 
од значење за .напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Милошевић Богдана Жарко; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Пајић-Жуковец Јоже Наташа; 

Од СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Уводић Јерка Анте: 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Брдз Љубомира Иван, Паветић Томе Владимир; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брадић Антона Љубица, Шарић Ивана Ђуро, 
Жупанчић Јосипа Зденко;, 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бручић -Еде Жељко, Чудина Марка Фрањка, 
Домазет Иве Антун, Фулгоси Казимира Сергије, 
Групковић Јована Комнен, Херак Јосипа Миа, Јесих 
Рудолфа Рудолф, Корица Петра Владимир. Мару-
шић Мате Здравко, Перачић Анте Иво, Плевко 
Стјепана Стјепан, Туркаљ Јосипа Милка, Ураић 
Ђуре Божена, Вукелић Павао Младен, Златарић 
Винка Станко, Жупан Јосипа Анте; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ковачић Стјепана Аугуст, Лабетић Амброза 
Осеја: 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Флањак Антуна Ђурђа, Јаковаћ Терезије Дра-

гица, Су на ра Крсте Крсто, Змајевић Марио Марио; 

Од СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Средовски Јована Љубиша; 
— за особени заслуга и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дамјановски Аритон Стојче, Јаневски Трајан 

Стојко; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба -на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА, 
ЅВЕЗДА 

Станиновски Димитар Кирил; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чукалковски Мише Јован, Дамјанов Стојче Ду-
шан, Дапчевски Бориса Никола, Димовски Бориса 
Благоја, Ејуповски Асана Аки, Гаџовски Живка 
Васко, Груевски Нешо Милан, Кипровски Каранфил 
Тодор, Мојсов Томо Михајло, Николов Нако Коста-
дин, Павлаковић Павле Миодраг, Пешевски Илија 
Тодор, Петрески Ристе Серафим; 

Од С Р Сл о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цвелбар Антона Антон. Рупник Ивана др Виљем; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето н̂а братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
. ВЕНЕЦ 

Клинар Јакоба Јанез, Розман Ивана Антон, 
Штукељ Јожета Полде; 

— за особени заслуги и постигнати успеси со 
работата од значењ-е за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кержан Јосипа инж. Хуго, Клеменчич Ивана 
Владимир, Краигхер Ивана Данило, Наглич-Јелен-
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шч Фредерика Ева, Ујчич Андреј, Вахен Михаела 
рудолф; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
соја се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Гачник-Легат Алојза Иванка, Ловше Леополда 
Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хабјанич-Волк Емила Иванка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Апжић-Чрнологћр Јанеза Павла, Боршнек-Томц 
Франца Јусти. Фистер Франца Ема, Хвале Макса 
Станко. Хвастија Хенрика Хенрик, Кернел-Кравцар 
Јоже Милка, Кобав Емилија Борут. Краџктец Вла-
димира Владимир, Н\'чич Слабе Франца Дана, Пет-
р и ^ Пожун Рудолфа Марта , Савић Петера Стане, 
Сладпч Франце Франц; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
\ 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрев Леополда Борис. 

Бр. 129 
13 декември 1976 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

409. Уредба за контниот план и за билансите 
за органите на општествено-политичките 
заедници — — — — — — — — 1321 

410. Уредба за Контниот - план и за билансите 
за заедниците на осигурување — — — 1330 

411. Уредба за општите услови за давање 
потрошувачки кредити — — — — — 1343 

412. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона парична и девизна поли-
тика и на заедничките основи на креди-
тната политика во 1977 година — — — 3.345 

413. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — 1346 

414. Одлука за начинот на формирање на це-
ните на стоките од увоз — — — — 1348 

Страна 
415. Одлука за начинот на формирање на це-

ните при зголемувањето на бројот на по-
средници во прометот — — — — — 1348 

416. Одлука за определување на стоките за 
кои стоковните контингенти ги утврдува 
Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија — — — — — — — — 1348 

417. Одлука за наплата на премиите и за пла-
ќање надомест на штета и за другите 
плаќања во девизи од работите на оси-
гурувањето и реосигурувањето — — — 1349 

418. Одлука за условите под кои можат да се 
користат и да се плаќаат трошоците на 
претставништвата и делегатите во стран-
ство и другите трошоци на работењето со 
странство — — — — — — — — 1350 

419. Одлука за трошоците на работењето што 
организациите на здружениот труд за да-
вање услуги во меѓународниот стоковен 
и патнички промет можат да ги плаќаат 
во странство — — — — — — — 1351 

420. Одлука за условите за купување на не-
преработено злато — — — — — — 1351 

421. Одлука за условите под кои граѓани и 
граѓански правни лица можат со динари 
да плаќаат определени услуги што ги ко-
ристат во странство — — — — — 1352 

422. Одлука за користење на девизите што 
граѓани и,, граѓански правни лица ги др-
жат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог — — — — — — — 1352 

423. Одлука за условите на стекнување и ко-
ристење на динарски побарувања на 
странски лица — — — — — — — 1353 

424. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земјоделски 
производи — — — — — — — — 1354 

425. Р,ешение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема за рудниците и за 
облагородување на неметали — — — 1354 

426. Правилник за содржината на одделни по-
зиции во обрасците на периодичната 
пресметка и завршната сметка, за начи-
нот на доставување на периодичната 
пресметка и на завршната сметка и за 
податоците и документацијата што се до-
ставуваат кон периодичната пресметка и 
завршната сметка за банките — — — 1355 

427. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чинава на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи , — — — — — — — — 1337 

428 Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 1357 

Исправка на Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здруже-
ниот труд — — — — — — — — 1358 

Исправка на Одлуката за гарантираните цени 
за пченица од родот на 1977 година — 1358 

Укази — — — — — — — — — 1358 
Одликувања — — — — — — — — — 1358 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федератнваа Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226, — Директор и главен и одговорен уредите 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати/Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Милкина бр. 17. 


