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Врз основа на членот 50 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за превозот на железни-
ците („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Законо-
давно-правната комисија на Сојузната скупштина 
на својата седница од 6 декември 1965 година го 
утврди долу изложениот пречистен текст на Зако-
HOT за превозот на железниците. 

Пречистениот текст на Законот за превозот на 
железниците го опфаќа Законот за превозот на 
железниците објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/57 и неговите измени и дополненија објавени 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59 и „Службен 
листана СФРЈ", бр. 16/65, во кои е означено времето 
на влегувањето во сила на тој закон и на неговите 
измени и дополненија. 

АС бр. 367 
7 декември 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

(пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Важење на законот 

(1) Со овој закон се уредуваат односите меѓу 
железничките транспортни претпријатија здружени 
во Заедницата на Југословенските железници и 
другите претпријатија во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија што вршат железнич-
ки јавен сообраќај (железницата), од една страна, 
и странките што се користат со услуги од железни-
цата во врска со превозот на патници, багаж и 
стоки, од друга страна. 

(2) Овој закон се применува и на меѓународниот 
сообраќај, доколку со меѓународните конвенции или 
со меѓународните договори не е определено поинаку. 

Член 2 
Посебни случаи на примена на законот 

Овој закон се применува и на: 
1) превозот на патници, багаж и стоки што се 

врши делумно во железничкиот а делумно во ре-
довниот друмски, поморски, речен или воздушен 
сообраќај (мешовит превоз), доколку со посебни та-
рифи за мешовит превоз не е определено поинаку; 

2) превозот чија појдовна односно отправна и 
упатна станица лежат на територијата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и што 

преминува територија на странска држава само во 
провоз' 

а) ако експлоатацијата на пругата по која се 
врши превозот ја вршат железничките транспортни 
претпријатија здружени во Заедницата на Југосло-
венските железници, или 

б) ако експлоатацијата на пругата по која се 
врши превозот не ја вршат железничките транс-
портни претпријатија - здружени во Заедницата на 
Југословенските железници, но заинтересираните 
железници склучиле специјална спогодба според 
која овие превози се сметаат како внатрешни; 

3) превозот меѓу станица во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и станица на 
соседна држава, ако според спогодбата со : :елез-
ничката управа на таа држави, превозот по целиот 
пат го вршат Југословенските железници, а во слу-
ча ј на превоз на стоки, ако испраќачот покрај тоа 
избере југословенски образец на експресен лист или 
на товарен лист за внатрешен сообраќај. 

Плен 3 
Обврски и ограничување на превозот 

(1) Железницата врши превоз: 
1) ако странката ги исполни условите за превоз 

определени со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на него; 

2) ако превозот не е забранет или ограничен врз 
основа на закон или не mу се противи на јавниот 
поредок; / 

3) ако се предметите годни за превоз со оглед на 
постројките или сообраќајните средства на желез-
ниците учеснички во превозот; 

4) ако е превозот можен со редовни превозни 
средства на железницата што ги задоволуваат ре-
довните потреби на сообраќајот; 

5) ако превозот не е оневозможен од околности 
што железницата не можела да ги одбегне ниту да 
ги отстрани. 
" (2) Сојузниот извршен совет може да го запре 

"сообраќајот наполно или делумно, ако тоа го ба-
раат општите интереси. 

(3) Заедницата на Југословенските железници 
може да го запре сообраќајот наполно или делумно, 
во случај на работи на железничкава пруга, несреќа, 
елементарни непогоди и од други слични причини. 

(4) Секое запирање на сообраќајот железницата 
мора да го објави во сите станици, а запирањето 
на сообраќајот од поголема важност железницата 
мора да го објави уште и преку радио и дневниот 

i печат. 

Член 4 
Тарифи 

(1) Тарифите ги содржат превозните цени и дол-
гите услови на превозот, како и сите податоци по-
требни за пресметување на превозните цени и на 
надоместоците за споредните услуги од железни-
цата. 

(2) Тарифите мораат да се објават во посебни 
изданија. Донесувањето, измените, дополненијата и 
престанокот на важењето на тарифите за превоз по 
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Југословенските железници Заедницата на Југосло-
венските железници мора Да ги објави во својот 
службен тарифен весник. 

(3) Покачувањето на превозните цени мора да 
биде објавено најдоцна на три месеци пред нивното 
применување, а покачувањето на надоместоците за 
споредни услуги и другите измени и дополненија на 
тарифата, со кои се отежнуваат условите на прево-
зот за странките — најдоцна на 30 дена пред нивно-
то применување. 

(4) Заедницата на Југословенските железници и 
Државниот секретаријат за народна одбрана спогод-
бено го определуваат начинот на објавување на та-
рифите за воени превезувања, 

(5) На барање од странките железницата е дол-
жна да им ги стави на увид во секоја станица во 
редовното работно време тарифите што важат за 
таа станица. 

Член 5 
Наплата на помалку наплатените износи од страна 

на железницата 
(1) Железницата има право дополнително да ги 

наплати превозните цени, надоместоците за споредни 
услуги, возаринските додатоци и други трошоци, што 
пропуштила да ги наплати или ги наплатила во по-
мал износ отколку што имала право. 

, (2) Плаќањето од ставот 1 на овој член е должен 
да го изврши патникот односно испраќачот, а при-
мателот само тогаш кога според товарниот лист бил 
должен да ги плати превозните трошоци. 

(3) Заради наплата на побарувањата од ставот 
1-на овој член железницата е должна писмено да 
ја повика странката да го плати должниот износ. 
Ако странката не го плати должниот износ во рок 
од 30 дена од денот на доставата на писмената 
покана, железницата може да бара. врз основа на 
изводот од своите книги и други исправи, издавање 
на платен налог од суд 

(4) На побарувањата на железницата од ставот 
1 на овој член странките плаќаат законски затезен 
интерес. Интересот тече на побарувањата од ставот 
1 на овој член од денот на доставата до странката на 
писмената покана за плаќање, а ако странката го 
уплати должниот износ во рок од 30 дена од таа 
покана, интерес не се наплатува. 

Член б 
Враќање на повеќе наплатените износи од 

страна на железницата 
(1) Странката има право да бара од железницата 

враќање на повеќе наплатените превозни цени, на-
доместоци за споредни услуги, возарината додатоци 
и други трошоци. 

(2) Заради наплата на побарувањата од ставот-1 
на овој член странката е должна да И поднесе на 
железницата писмена рекламација. Рекламацијата 
мора да фиде образложена и кон неа мораат да се 
поднесат исправите со кои се утврдува побарува-
њето. 

ЃЗ) Кога рекламацијата не ја поднесува лицето 
што го извршило плаќањето, подносителот мора да 
приложи исправа со која се утврдува дека поба-
рувањето преминало врз него. 

(4) Ако железницата не ја изврши бараната 
исплата во рок од 30 дена од денот на .доставата 
на рекламацијата до железницата, странката има 
право да поднесе тужба за наплата на своето по-
барување, 

(5) Враќање на повеќе платените трошоци мо-
же да се бара само од железницата што ја изврши-
ла наплатата. 

(6) На побарувањата на странката од ставот 1 
на овој член железницата плаќа законски затезен 
интерес. Интересот тече од денот на доставата на 
рекламацијата до железницата, а ако железницата 
го плати должниот износ во рок од 30 дена од 
денот на доставата на рекламацијата, интерес не 
плаќа. 

Член 7 
Остварување на други права на странките спрема 
железницата и на железницата спрема странките 

(1) Побарувањата од договорот за превоз, освен 
побарувањата од членот 6 на овој закон, странката 
може да ги остварува со поднесување писмена 
рекламација до железницата, а може и да поднесе 
тужба до суд, без оглед дали поднесла рекламација. 

(2) Рекламацијата мора да биде образложена 
и во неа мора да се означи износот на побарува-
њето. 

(3) Кон рекламацијата мораат да се приложат 
превозните и други исправи со кои се докажува 
правото на побарување. Кога рекламациј ата во слу-
чај на превоз на стоки ја поднесува испраќачот, 
КОН рекламацијата тој мора да го приложи дупли-
катот од товарниот лист, а ако го нема, мора да 
докаже дека примателот дал согласност испраќачот 
да. поднесе рекламација или дека примателот го 
одбил приемот на стоките. Кога рекламацијата ја 
по,днесува примателот, тој мора да го приложи 
товарниот лист. 

(4) ^Исправите од ставот 3 на овој член можат 
да се поднесат и во препис, но железницата може 
да бара, при исплатата на побарувањето, да и се 
поднесат исправите во оригинал 

(5) На барање од странката железницата плаќа 
законски затезен интерес. Интересот тече од денот 
на доставата на рекламацијата до железницата, 
односно од денот на поднесувањето на тужбата. 
Ако железницата врз основа на рекламацијата го 
плати должниот износ во рок од - 30 дена од под-
несувањето на рекламацијата, интерес не плаќа. ̂  

(6) На побарувањата на железницата, освен 
побарувањата од членот 5 на овој закон, интересот 
тече од денот на поднесувањето на тужбата. 

(7) Ако е предметот на превозот осигурен, а 
за исплатата на побарувањето е обврзан заводот 
за осигурување, странката заради остварување на 
своето побарување спрема тој завод поднесува пи-
смена рекламација според прописите за осигуру-
вање или тужба. 

(8) Ако врз основа на посебни прописи заводот 
за осигурување има право на регрес спрема желез-
ницата за износите на исплатените побарувања во 
смисла на ставот 7 на овој член, тој може спрема 
железницата тој регрес да го остварува во обемот 
во кој странката би имала право според одредбите 
од овој закон и во роковите предвидени со овој за-
кон, сметајќи од денот на исплатата, со тоа што 
да не можат да поминат повеќе од три години од 
денот од кој се смета застареноста според членот 
10 од овој закон. 

Член 8 
Лица овластени на рекламација и тужба 
(1) Право на рекламација и тужба за побару-

вањата од членот 7 на овој закон има: 
1) патникот, ако е во прашање превоз на 

патник; 
2) испраќачот, додека има право да располага 

со стоките, а примателот од моментот на приемот 
на товарниот лист односно од моментот кога стапил 
во договорен однос со железницата во случај на 
други превози; 

3) испраќачот, ако е во прашање побарувања 
од основот на доплата. 

(2) Кога рекламацијата или тужбата не ја под-
несува лице што е овластено на тоа според ставот 
1 од овој член, односно неговиот полномошник, 
подносителот на рекламацијата односно на туж-
бата мора да приложи исправа со која се утврдува 
дека побарувањето преминало врз него. 

Член 9 
Престанок на побарувањата спрема железницата 

по договорот за превоз на стоки и багаж 
(1) Правото на побарување спрема железницата, 

кое произлегува од договорот за превоз на стоки и 
багаж, престанува со приемот на пратката. 
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(2) По исклучок, правото на побарување според 
ставот 1 од овој член не престанува: 

1) ако имателот на правото докаже дека ште-
тата е предизвикана злонамерно или поради крајна 
небрежност на железницата; 

2) во случај на пречекорување на рокот за 
испорака, ако е барањето поднесено во рок од 30 
дена од денот на издавањето на стоките не сметај-
ќи го во тој рок денот на издавањето; 

3) во случај на делумна загуба или оштету-
вање: 

а) ако делумната загуба или оштетувањето е 
утврдено според членот 77 од овој закон пред да ја 
примил пратката имателот на правото; 

б) ако е утврдувањето што требало да се 
изврши според членот 77 од овој закон, пропуште-
но само по кривица на железницата; 

4) ако оштетувањето или делумната загуба не 
можеле однадвор да се забележат, а се утврдени 
дури по приемот на пратката од страна на имате-
лот на-правото, но само: 

а) ако барањето за утврдување на оштетува-
њето односно на делумната загуба според членот 
77 од овој закон, било ставено за багаж и експре-
сни стоки- во рок од три дена, а за други стоки 
во рок од седум дена по приемот на пратката од 
страна на имателот на правото, но веднаш по от-
кривањето на оштетувањето односно на делумната 
загуба, и 

б) ако имателот на правото докаже дека ште-
тата се случила во времето меѓу приемот на пре-
воз и издавањето на пратката; 

5) ако побарувањето се однесува на враќање 
на платените износи или на доплати. 

Член 10 
Застареност на побарувањата 

(1) Побарувањата на железницата спрема 
странката, како и побарувањата на странката спре-
ма железницата, застаруваат, и тоа: 

(1) побарувањата поради повеќе односно по-
малку наплатените превозни цени, надоместоци за 
споредни услуги, возарински додатоци или други 

i трошоци — во рок од шест месеци; 
2) други побарувања — ,во рок од една година, 
(2) Застареноста почнува да тече: 
1) кај превозот на патници — од денот на исте-

кот на рокот на важењето на возната исправа; 
2) ка ј побарувањата поради делумна загуба или 

оштетување, како и поради пречекорување на рокот 
за испорака — од денот на издавањето на стоката 
односно багажот; 1 

3) кај побарувања поради потполна загуба на 
стока — по истекот на триесет дена од денот кога 
истекол рокот за испорака; 

4) ка ј побарувањата поради потполна загуба на 
багажот — по истекот на четиринаесет дена од 
денот кога истекол рокот за испорака; 

5) ка ј побарувањата на повеќе или помалку 
платените износи — од денот на плаќањето, а ако 
немало плаќање - од денот на издавањето на прат-
ката. Ако испраќачот положил износ на име 
превозни трошоци кои не можат точно да се ут-
врдат при предавањето на стоката на превоз туку 
дополнително се пресметуваат — од денот на из-
вршеното пресметување на железницата со испра-
ќачот; 

6) ка ј побарувањата на железницата на изно-
сот што примателот го платил наместо испраќачот 
или што го платил испраќачот наместо примателот 
и кој железницата треба да му го врати на имате-
лот на правото - од денот на поднесувањето на 
барањето за враќање; 

V) кај побарувањата кои се однесуваат на до-
плата — по истекот на четиринаесет дена од денот 
кога истекол РОКОТ за испорака; 

8) ка ј побарувањата на вишок кој во случај 
на продажба на стоките од страна на железницата 
ќе преостане по измерувањето на нејзиното поба-
рување — од денот кога е извршена продажба; 

9) ка ј побарувањата настанати поради тоа што 
исплатата за странката железницата му ја извр-
шила на царинскиот орган — од денот на изврше-
ната исплата; 

10) во сите други случаи — од денот кога на-
станало побарувањето. 

(3) Денот назначен како почеток на рокот на 
застареноста не се смета во тој рок. 

(4) Текот на застареноста се спречува со до-
ставување до железницата на писмена рекламација 
со потребните исправи. Застареноста натаму тече 
од денот кога на странката и е доставен писмен 
одговор на рекламацијата и кога и се вратени 
исправите приложени кон рекламацијата. Ната-

мошните рекламации по ист предмет не го спре-
чуваат текот на застареноста. 

(5) За прекинот на застареноста важат одред-
бите од Законот, за застареноста на побарува-
њата. 

И. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
Член И 

Ред на возењето. Посебни возови. Ценовник 
(1) За превоз на патници служат возовите 

предвидени за превоз на патници во редот на во-
зењето. 

(2) Извод од редот на возењето мора да се 
истакне на видно место во секоја станица. Во него 
треба да се означи видот на возовите, разредите и 
времето на поаѓањето на возовите од таа станица, 
а за поголемите' преодни станици и за крајните 
станици мораат да се означат и времето на доаѓа-
њето на возовите и поважните приклучоци. 

(3) Условите под кои се нарачуваат посебни 
купиња, посебни коли или посебни возови се опре-
делуваат во тарифата. 

(4) Во секоја станица мора да се изложи це-
новник кој ги содржи возните цени од таа ста-
ница до станиците до кои превозот на патници е 
најчест. 

Член 12 
Возни исправи 

(1) Секој патник е должен да се снабде со возна 
исправа пред да го -отпочне патувањето. Ако ста-
ницата нема патничка благајна, издавањето на во-
зните исправи се врши во возот. 

(2) Патникот е должен на барање од овласте-
ниот работник на железницата да ја покаже воз-
ната исправа. 

(3) Возните исправи мораат да содржат: назив 
на појдовната и упатната станица, разред и вид на 
возот, возна цена, прв ден на важењето, рок на 
важењето, а според потребата и превозен пат. 

(4) Ако превозниот пат не е означен на возна-
та исправа, возната исправа важи за најкраткиот 
пат. 

Член 13 
Рок на важењето на возните исправи 

(1) Рокот на важењето на возните исправи се 
определува со тарифата. 

(2) Рокот на важењето на возната исправа по-
чнува да тече с,о денот на нејзиното жигосување, 
а за возните исправи што не се жигосуваат, со де-
нот на првиот преглед. Возните исправи за возот 
кој поаѓа според редот на возењето во 24 часот се 
жигосуваат со датумот од денот што настанува. 

(3) Патувањето може да се отпочне во кој и 
да е ден во рокот на важењето на возната исправа. 
Првиот ден од важењето се смета како полн ден. 
Патувањето мора да се заврши најдоцна со возот 
кој пристига во упатната станица според редот на 
возењето до 24 часот од последниот ден на рокот 
на важењето на возната исправа. 

(4) Исклучоци од одредбите на ставот 3 од 
овој член можат да се определат со тарифата. 

(5) Возните исправи што важат само за опре-
делени возови или денови, или за определено вре-
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ме, можат да се употребат само за тие возови, во 
тие денови, односно во тоа време. 

Член 14 
Издавање на возните исправи 

(1) Железницата е должна да издаде возна ис-
права до станицата до која патникот бара. 

(2) Патничките благајни мораат во работното 
време на станицата да се отворат најдоцна поло-
вина час пред поаѓањето на возот предвидено со 
редот на возењето, а и порано ако е тоа потребно 
за да ,се снабдат патниците на време со возните 
исправи. / 

(3) Правото на патникот да му се издаде возна 
исправа на патиичката благајна престанува на пет 
минути пред поаѓањето на возот. 

(4) Ако во станица чија благајна не е отворена 
непрекинато не може на патникот да му се издаде 
возна исправа, без негова кривица, на пет минути 
пред поаѓањето на возот, од ^таквиот патник не 
можат да се наплатат додатоци. Станицата е дол-
жна за тоа да ги извести патниците. 

(5) Приговор дека издадената му возна исправа 
не одговара на неговото барање, како и дека не му 
е точно вратен остатокот од парите, патникот може 
да стави само при приемот на возната исправа. 

(6) Препродажба на возни исправи не е до-
пуштена. 

Член 15 
Повластици за деца 

(1) Децата до наполнетата четврта година во-
зраст за кои не се бара седиште, се превезуваат 
бесплатно, без возна исправа. 

(2) За децата од наполнетата четврта до на-
полнетата десетта година возраст, како и ^а по-
малите деца за кои се бара седиште се плаќа по-
ловина од редовната возна цена. ако за тие деца 
по некој друг основ не постои поповолна повла-
стица. 

(3) Сојузниот извршен совет може да определи 
повисока граница на возраста за користење на 
повластиците од ставот 2 на овој член. 

Член 16 
Чекални 

(1) Чекалните мораат да се отворат најдоцна на 
еден час пред поаѓањето на возот според редот на 
возењето. 

(2) Чека дните мораат да бидат осветлени и за-
топлена според месните и временските прилики. 

(3) На преодните станици им е д^буштено на 
пристигнатите патници да се задржзраат, до поа-
ѓањето на возот со кој го продолжуваат патува-
њето, во чекалната на онаа железница со која го 
продолжуваат ,патувањето. Патниците не можат 
да бараат заради нив чекалната да се држи от-
ворена во времето од 23 до 6 часот. Но, ако е вре-
мето од доаѓањето на последниот воз до поаѓање-
то на наредниот воз пократко од 6 часови, за 
патниците на тие возови чекалните мораат да би-
дат ^ отворени од доаѓањето на последниот воз до 
поаѓањето на наредниот воз. 

Член 17 
Исклучување од превозот. Превоз со посебни услови 

(1) Лицата што се заразени или за кои постои 
сомневање дека се заразени од чума, големи си-
паници, колера или пегавец, не смеат да се пре-
везуваат. 

(2) Патникот на кој за време на возењето ќе се 
појават знаци на некоја 'од болестите наведени во 
ставот 1 на овој член железницата веднаш ќе го 
смести во одделно затворено купе на колата, ќе го 
превезе до првата станица на место во кое постои 
здравствена установа што е во можност на болниот 
да му даде потребна нега и ќе го предаде на таа 
установа, 

i3) Лицата што боледуваат од губа (лепра), 
жолта треска, тифус (цревен тифус, паратифус), 

дифтерија, дизентерија, шарлах (скрлет), мали си-
паници, голема кашлица, воспаление на ушните 
жлезди (заушки) или друга заразна болест што ќе 
ги определи сојузниот санитарен орган, мораат да 
се превезуваат во одделни затворени купиња со 
засебен нужник и мораат да имаат придружник. 

, Член 18 
Заземање и определување на седиштата 

(1) Патникот има право да зафати седиште во 
оној разред на возот за кој има возна исправа. На 
седиште имаат право во прв ред оние патници 
што имаат возна исправа за тој колски разред. 
Железничкиот орган е должен на патникот на не-
гово барање да му го определи седиштето во во-
зот ако има слободни места. 

(2) Патникот може по влегувањето во возот да 
го обележи седиштето што е уште слободно, како 
за себеси така и за другите липа што патуваат се 
него и за кои тој може да ги покаже возните 
исправи. Патникот што ќе го напушти своето се-
диште без "да го обележи на очигледен начин, го 
губи правото да го заземе повторно ако тоа седиште 
го зафатил друг патник. 

(3) Патникот може да премине во повисок ра-
зред или во воз од повисок ред само ако ја плати 
разликата во возната цена. 

(4) Ако не може да добие седиште во разредот 
за кој има возна исправа, патникот може: 

1) да премине вѓК повисок или понизок разрез, 
со тоа да ја доплати разликата во возната цена 
односно да бара разликата во воената цена да му 
се врати; 

. 2) да го одложи патувањето за наредниот воз 
и да бара важењето на возната исправа да му се 
продолжи за соодветното време; или 

3) да се откаже од патувањето и да бара да му 
се воати наплатената^возна цена. 

(5) Одредбите од ставот 4 на овој член не се 
применуваат на локалните возови. 

(6) Во сезоната на зголемениот сообраќај на 
патници, железницата е должна, во границите на 
можностите, да воведе и посебни возови на пру-
гите на КОИ превозот е значително отежнат со ре-
довните возови. Исто така железницата е должна 
да воведе резервација на места во одделни возови 
или коли кога сообраќајните прилики за превоз 
на патници го бараат тоа, и тоа во границите на 
можностите со оглед на потребата од обезбедување 
нормален превоз на патници. Под кои услови мо-
жат да се резервираат седиштата во определени 
возови односно коли, се определува со тарифата и 
се објавува со оглас во станиците. 

Член 19 
Постапка во попатните станици. Прекинување на 

патувањето 
(1) По пристигањето ,на возот во станицата 

кондуктерот е должен гласно да го објави името на 
станицата, а во преодните станици и преодот во 
друг воз. , 

(2) Железницата е должна на секоја станица 
да го означи името на станицата со јасћи натписи. 

(3) Со тарифата се определува дали и под кои 
услови патникот има право да го прекинува пату-
вањето на попатните станици. Во случај на прекин 
на патувањето, рокот на важењето на возната ис-
права не се продолжува. 

Член 20 
Враќање на возната цена 

(1) Ако патникот не ја искористил возната ис-
права, може да бара" да му се врати возната цена, 
по одбивање на износите наведени во ставот 3 од 
овој член. 

(2) Ако е возната исправа искористена само 
делумно поради смрт, болест, несреќен случај што 
му се случил на патникот, или од други причини 
независни од волјата на патникот, се враќа раз-
ликата меѓу платената возна цена и возната цена 
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за поминатиот пат, по одбивање на износите на-
ведени во ст. 3 од овој член. 

(3) Од износите што му се враќаат на патни-
кот се одбиваат 10% и трошоците за дознака на 
разликата, освен кога возната исправа воопшто не 
се употреби и кога на благајната што ја издала к 
се врати истиот ден кога е издадена. 

(4) За изгубените возни исправи возната цена 
не се враќа. 

(5) За враќањето на износите според овој член 
одговара железницата што ја издала возната ис-
права. 

Член 21 
Правото на патникот во случај на неодржување 

редот на возењето 
(1) Железницата не му одговара на патникот 

-за штетата што ја претрпел поради задоцнување 
на возот при поаѓањето или доаѓањето и поради 
изостанување, на возот. 

(2) Ако патникот поради задоцнувањето ја из-
губи врската на приклучок, или поради изостану-
вањето Јна возот или смеќавањето во сообраќајот е 
спречен да го продолжи патувањето со возот спо-
ред редот на возењето, тој може: 

1) да се откаже од натамошното патување и од 
железницата да бара враќање на возната цена и 
на возарината за багажот за непоминатиот пат. Во 
овој случај железницата не може да ги задржи 
износите предвидени во членот 20 став 3 од овој 
закон; 

2) да се врати бесплатно заедно со багажот со 
првиот годен воз во појдовната станица и да бара 
враќање на платените износи, за која цел патникот 
е должен при враќањето во појдовната станица да 
му ја поднесе возната исправа на заверка на над-
лежниот работник на железницата; 

3) да го продолжи^ патувањето. Во овој случај 
железницата е должна да го превезе патникот со 
првиот годен воз, или на кој и да е друг начин, N 

^до упатиата станица, без наплата на поголема возна 
цена односно возарина за багажот. 

(3) Патникот мора веднаш во станицата на пре-
кинот на патувањето да му ја поднесе возната ис-
права на надлежниот работник кој ќе му ја завери 
загубата на врската, изостанувањето на возот или 
смеќавањето во сообраќајот, како и важењето на 
возната исправа за враќање. Надлежниот работник 
на железницата ќе го продолжи, според потре-
бата, рокот на важењето на возната исправа или на 
неа ќе забележи дека важи за повисок разред, за 
воз од повисок ред или за помошен пат. 

(4) Задоцнувањето на возовите над петнаесет 
минути и смеќавањата во сообраќајот мораат да се 
објават со оглас во станиците. 

III. ПРЕВОЗ НА БАГАЖ 

Член 22 
Поим на багаж. Предмети исклучени од превозот 

како багаж 
(1) Како багаж се^ примаат на превоз предмети 

што /се наменети за употреба на патниците и што 
се спакувани во ковчези, кошници, торби, патнички 
вреќи, кутии и слични завои и предмети што не 
се спакувани, а се предвидени со тарифата. 

(2) Со тарифата можат да се ограничат коли-
чината, обемот и тежината како и да се пропишува 
начинот на пакување на предметите предвидени во 
ставот 1 од овој член. 

(3) Предметите штo се според чл. 45 и ,46 од 
овој закон како брзовозна или споровозна стока 
исклучени од превоз, или што се примаат само 
условно на превоз, се исклучени од превозот како 
багаж. 

Член 23 
Предавање на превоз. Багажница 

(1) Багажот му се предава на превоз на отправ-
ништвото за багаж во времето определено за из-
давање возни исправи. Правото ,на патникот да му 

се отправи багажот со определен воз престанува 
15 минути пред поаѓањето на тој воз. Отправувањето 
на багажот се вр,ши со багажница. 

(2) Продавачот може при предавањето на ба-
гажот на превоз да го означи износот за обезбеду-
вање уредна испорака (член 84). Во тој случај со 
наплатува надоместок пропишан со тарифата. 

Член 24 
Одговорност на имателот на багажница 

(1) Имателот на багажница одговара за после-
диците настанати поради тоа што не се придржувал 
кон одредбите од членот 22 на овој закон. 

(2) Ако железницата се посомнева дека се. по -̂
вредени прописите за безбедноста на железничкото 
подрачје или прописите за јавниот ред и поредок, 
таа има право да ја провери содржината на ба-
гажот. Железницата мора да го повика имателот 
на багажницата да присуствува при проверката на 
багажот. Ако имателот на багажницата не дојде 
или не се пронајде, проверката ќе се изврши во 
присуство на двајца сведоци. Ако се утврди по-
вреда на наведените прописи, трошоците на про-
верувањето ги поднесува имателот на багажницата. 

(3) Во случај на повреда на одредбите од ста-
вот 3 на членот 22 од овој закон, имателот н^ ба-
гажницата покрај разликата во возарината плаќа 
и додаток, а ги поднесува и сите други последици 
пропишани во членот 52 од овој закон. 

Член 25 
Превоз на багажот 

(1) Превоз на багажот се врши со возот што ќе 
го определи предавачот на багажот, а инаку со прв 
год ен воз, 

(2) Кога багажот мора по пат да се претовари, 
претоварот треба да се изврши во првиот воз оп-
ределен за превоз на багаж, ако има достаточно 
време за претовар. Во противно, натамошниот пре-
воз мора да се изврши со првиот годен воз 

(3) Во случај на смеќавање при превозот, ба-
гажот без наплата на поголема возарина ќе се пре-
везе до упатната станица по помошен пат, ако е 
тоа можно. Во овој случај за сметање на рокот за 
превоз се зема предвид времето потребно за пре-
воз по ,,помошен пат. 

(4) Превозот на багаж со определени возови 
или со определени видови возови мо^ке да се ис-
клучи или да се ограничи. Ова мора дѓ се определи 
со тарифата или да се објави со оглас во станиците. 

Член 26 
Право на располагање со багажот 

(1) Додека багажот не е, испратен од отправната 
станица имателот на багажницата може да бара да 
му се врати багажот на таа станица, и да му се 
врати платената возарина 

(2) Ако е багажот испратен од отправната ста-
ница, имателот на багажницата може писмено да 
бара од отправната или некоја друга станица ба-
гажот по пат да се задржи, да се врати во отправ-
ната станица или да се упати во некоја друга ста-
ница. Во'овие случаи разликите во возарината ќе 
се доплатат или ќе се вратат. 

(3) Железницата ќе го одбие барањето од ста-
вот 1 на овој член ако тоа не може да се изврши 
поради сообраќајните прилики или на тоа му се 
противат царинските или други прописи 

Член 27 
Издавање на багажот 

(1) Железницата о должна да го издаде багажот 
кога ќе И се врати багажницата и ќе и се платат 
уште неплатените\трошоци. Железницата не е дол-
жна да проверува дали огсодносителот на багаж-
ницата е лице на кое богажиицата гласи, како ниту 
дали подносителот на кого таа не гласи е овластен 
да го прими багажот. е 

(2) Подносителот на багажницата има право од 
отправништвото на багажот во упатната станица 
да бара издавање на багажот ,штом, по присти-



Страна 1780 - Број 55 , СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј Среда, 15 декември 1965 

гањето на возот со кој багажот требало да се пре-
везе ќе мине времето потребно за подготовката и за 
манипулацијата што ја бараат царинските или 
други прописи. 

' (3) Багажот, по правило, се издава во упатената 
станица означена во багажницата. На благовремено 
барање на имателот на багажницата, багажот може 
да се издаде и на некоја попатна станица, со вра-
ќање на багажницата, ако околностите го допу-
штаат тоа и ако на тоа не му се противат царин-
ските или други прописи. 

(4)- На лице што бара издавање на багажот, а не 
е во состојба да поднесе багажница, железницата ќ е 
tJky го издаде багажот ако^ тоа се легитимира, ако го 
докаже своето право на багажот, и на пропишаниот 
образец изјави дека го Примило багажот, дека се 
откажува од правата од багажницата и дека ја 
презема одговорноста за штетата која со приемот 
на багажот би ќ ве налеела на железницата или 
на т р е т лица, ' 

(5) Подносителот на багажницата на кој ба-
гажот не ќе му се издаде според одредбите од ставот 
2 на овој член, може да бара од железницата да му 
го потврди на багажницата денот и часот кога ба-
ршг издавање на багажот и на најбрз и најпогоден 
начин да го извести кога е багажот приготвен за 
издавање. 

(6) Кога при издавањето на багажот ќе се ут-
врди дека недостигаат одделни: парчиња означ-ени 
во багажницата, подносителот на багажницата може 
да бара железницата писмено да му го потврди тоа 
пред издавањето на пристигнатите парчиња. Заради 
олеснување на трагањето по изгубените парчиња од 
багажот, подносителот на багажницата е должен 
што поточно да ги опише нив. 

Член 28 
Неблаговремено преземање на багажот 

(1) Аг,о имателот на багажницата не го преземе 
бага.жот во рох од 14 дена од денот на пристига-
њето во утатнста станица, железницата потем тоа 
одговара за тој багаж само како чувар 

(2) Ако багажот не се преземе во рок од два 
месега по истекол на рокот од ставот 1 на овој член,, 
железницата е овластена да го изложи багажот на 
јавна продажба. Парчињата што содржат брзора-
сипливи предмети, или, чии трошоци на лежењето, 
ве би биле во сразмера со вредноста на багажот, 
можат да се проодат и пред тој рок. 

(3) За намераваната продажба на багажот же-
лезницата е должна благовремено да го извести 
имателот на багажницата, ако е тоа можно. 

(4) Железницата на имателот на багажницата 
ќе му го стави на располагање' износот добиен со 
Продажбата, по одбивање на трошоците на про-
дажбата и на другите неплатени износи во врска 
со багажот. Ако износот добиен со продажбата ќе 
е достаточен за покритие на тие' трошоци, имателот 
на багажницата е должен на железницата да и ја 
надомести разликата. 

(5) На барање од имателот на багажницата же-
лезницата му издава препис од записникот за из-
вршената продажба. 

Член 29 
Претпоставка за загубување на багажот 

(1) Се смета дека багажот е загубен ак,о не му 
Се издаде на имателот на багажницата во рок од 
14 дена од денот кога овој побарал издавање на 
багажот. 

(2) Ако багажот дополнително се пронајде, со-
гласно се применуваат одредбите од членот на 
овој закон. 

Член 30 
Одговорност на железницата за багажот 

Железницата одговара за загубувањето и 
оштетувањето на багажот според одредбите според 
кои одговара за стоката (чл. 79, 80 и 81). 

Член 31 
Надоместок на штета поради загубување на багажот 

(1) Ако е железницата според одредбите од овој, 
закон одговорна за надоместок на штетата поради 
потполно или делумно загубување на багажот, таа 
е должна на имателот на багажницата на име на-
доместок да му ја плати фактичната вредност на 
багажот, но најмногу до износот што ќе го определи 
Сојузниот извршен совет. 

(2) АКО постоело обезбедување на уредна ис-
порака, железницата одговара за фактичната ште-
та, но најмногу до износот на обезбедувањето. 

(3) Во случаите од ст, 1 и 2 на овој член, ж е -
лезницата е должна на , имателот на багажницата 
да му ја врати наплатената возарина, царинските 
давачк-и и другите износи наплатени во врска со 
превозот на загубениот багаж. 

Член 32 
Надоместок на штета поради оштетување вл 

багажот 
(1) Во случај оштетување на багажот железни-

цата е должна на имателот на багажницата да му 
го плати само износот за кој фактичко е намалена 
вредноста на багажот. Овој износ цѕ може да го 
надмине: 

1) износот кој би требало да се плати во слу-
чај на потполно загубување, ако целата пратка со 
оштетувањето изгубила од својата вредност; 

2) износот кој би требало да се плати ЕО случај 
на загубување на оштетениот дел, ако само еден 
дел од багажот со оштетувањето изгубил од сво-
јата вредност. 

(2) Ако постоело обезбедување на уредна ис-
порака, имателот на барожницата ^може да ја бара 
фактичната штета, но најмногу до износот на обез-
бедувањето. 

Член 33 
- Надоместок на штета поради задоцнување 

во издавањето на багажот 
(1) Во случај на задоцнување во издавањето на 

багажот, имателот на багажницата може да бара од 
железницата надоместок на штетата, но најмногу: 

1) до износот на обезбедувањето на уредна ис-
порака, ако обезбедување постои; 

2) до износот на возарината, ако обезбедување 
на уредна испорака не постои, СO тоа што да се 
плаќа 1/10 од возарината за секој започнат ден 
задоцнување, а најмногу 10 дена, 

(2) Надоместок поради задоцнување во издава-
њето на багажот не се плаќа ако е даден надоме-
сток поради полно загубување на багажот. Во слу-
чај на делумно загубување надоместок поради за-
доцнување во издавањето на багажот се плаќа за 
делот што не е загубен. Во случај на оштетување 
на багажот, покрај надоместокот поради оштетува-
ње, се дава и надоместок поради задоцнување. 

(3) Ако наедно постои делумно загубување или 
оштетување на багажот и задоцнување во изда-
вањето, вкупниот надоместок не може да биде по-
голем од оној што би се платил во случај на пот-
полно загубување на багажот. 

(4) Железницата не одговара за штетата поради 
задоцнување во издавањето на багажот ако докаже 
дека задоцнувањето настанало поради околности 
што таа не можела да ги избегне ниту да ги от-
страни. 

Член 34 
Надоместок на штета предизвикана злонамерно или 

од крајна небрежност на железницата 
Кога потполното или делумното загубување или 

оштетувањето или задоцнувањето во издавањето на 
багажот е предизвикано злонамерно или поради 
крајна небрежност на железницата, таа е должна 
на имателот на багажницата да му ја надомести 
полната штета. 
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IV. ПРЕВОЗ НА ЕКСПРЕСНИ СТОКИ 
Член 35 

Поим на експресна стока. Предмети исклучени 
од превоз како експресна стока 

(1) -Како експресна стока се примаат на превоз 
предмети што по својата природа, обем и тежина 
можат да бидат -натоварени и бргу сместени во 
багажната кола. 

(2) Со тарифата се определува која стока може 
да се прими на превоз како експресна или да се 
исклучи од ваков превоз. 

(3) Предметите што според чл. 45 и 46 од овој 
закон -како брзовозна или споровозна стока се ис-
клучени од превоз, -КЅУКО и предметите што се при-
маат условно на превоз, ако со тарифата не е 
определено поинаку, исклучени се од превоз како 
експресна стока. 

Член 36 
Предавање на превоз. Експресен лист 

(1) Отпремување на експресната стока се врши 
со експресен лист. 

(2) Приемот на ек адреси ат а стока железницата 
го потврдува на признаницата од експресниот лист. 

Член 37 
Превоз 

(1) Превоз на експресна стока со определен воз 
може да се бара само ако стоката се предаде нај-
доцна на 30 минути пред поаѓањето на тој воз спо-
ред редот на возењето. 

(2) Испраќачот е должен да наведе точен на-
зив на упатната станица, а ако постојат повеќе 
превозни патишта, тој е должен да го означи и 
прѕвозниот пат. 

(3) Превозот на експресна стока со определени 
возови 'или со определени видови возови, може да 
се исклучи или да се ограничи. Ова мора да биде 
определено во тарифата или објавено со оглас 
во станиците 

Член 38 
Рокови за испорака 

(1) Рокот за испорака на експресна стока из-
несува 24 часа за секои отпочнати 400 тарифски 
километри, и е одржан ако е стоката во тој рок 
приготвена за издавање во упатната станица. 

(2) Рокот за испорака е одржан и кога е ек-
спресната „стока превезена но истекот на рокот од 
ставот 1 на овој член, ако е извршен превозот со 
најголема брзина што ја допуштаат расположи-
вите возови,.и ако стоката била приготвена .за из-
давање во упатната станица во најкратко можно 
време. 

(3) Рокот за испорака почнува да тече од мо-
ментот на поаѓањето на возот со кој требало да се 
изврши превозот. 

(4) Рокот за испорака на експресната стока 
што пристигнала во упатната станица но 18 часот, 
не тече до 9 часот наредниот ден. 

Член 39 
Издавање 

(1) Железницата е должна експресната стока 
да ја Издаде во упатната -станица со потврда од при-
мателот штом ќе помине времето потребно за под-
готовка, како и за манипулацијата што ја бараат 
царинските и други органи. 

(2) Ако примателот не ја преземе стоката вед-
наш, железницата е должна за пристигањето на 
стоката да го извести примателот во рок од 2 часа 
по пристигањето, а за стоката што ќе пристигне 
по 18 часот, најдоцна до 9 часот наредниот-ден. 

(3) Ако примателот не ја преземе стоката во рок 
од 24 часа по доставата на извештајот за присти-
гањето, плаќа лежарина определена со тарифата. 
Ако е пратката упатена со ознака „Останува на 
станицата", или ако примателот писмено се отка-
жал од известувањето за пристигање, рокот за пре-
земање на стоката тече од пристигањето на стоката. 

Рокот за преземање на стоката тече и во недела и 
во -определените со закон празници. 

(4) Железницата може да бара примателот да 
го докаже својот идентитет. 

Член 40 
Примена на други прописи 

Во поглед на прашањата за превоз на експресна 
стока што не се регулирани во оваа глава, согласно 
се применуваат одредбите што важат за превоз на 
СТОКИ и живи животни. 

V, ПРЕВОЗ НА СТОКИ 
Член 41 

Пријавување превозот на стоки 
(1) Странките се должни на железницата по 

^нејзино барање да и дадат податоци за количи-
ните, видот, правецот и времето на превозот на 
стоките што имаат намера да го извршат во опре-
делен период. 

(2) Кога е во -прашање вонреден превоз на по-,' 
големи количини стоки, странката е должна прет-
ходно да ја извести железницата за наменуваниот 
превоз, во кој случај железницата може да ^бара 
од стран-ката посебно со неа да се спогоди за на-
чинот 1А времето на превозот на таа стока. 

(3) Ако странката не постапи според одредбите 
на ст. 1 т '2 од овој член, или шеху неа и железни-
цата не дојде до посебна спогодба за превоз, ж е -
лезницата е должна да и достави на странката 
коли за товарење само ако ги има на располагање. 

Член 42 
^Работно вретена 

(1)- Работното време за примање и издавање 
стоки во железничките станици мора да изнесува 
најмалку 8 часови, а може да се движи во времето 
од 6 до 21 часот. 

(2) За одделни станици со по ̂ л промет на 
стоки железницата -може да определи пократко ра-
ботно време за примале и издавана стота. 

(3) Работно време ноќе, во нед?па или во опре-
делените со закон празници може да се воведе по 
одобрение или налог од органот определен со 
републички прописи или по спогодба меѓу желез-
ницата и странката ако со овој закон за одделни 
случаи не е определено нешто друго 

(4) Работното време определено за станицата 
мора да се објави со оглас во станицата и тоа е за-
должително за железницата и за странките. 

Член 43 
Директен превез 

Железницата е должна да прими стоки на ди-
ректен превоз во сите станици и за ,сите стапици^ 
ако е тоа можно т оглед на уредите и организа-
цијата на станиците Рi ако со тарифата не е опре-
делено поинаку. 

Член 44 
Довоз и одвоз аа стоки 

(1) Одвозот на денков ни стоки железницата 
може на одговорност и трошок на примателот да 
му го довери на возарско претпријатие ако не е 
определено поинаку во товарниот лист или во пи-
смената изјава што примателот И ја дал на ж е -
лезницата. 

(2) Во станиците каде што ќе се укаже ѕа тоа 
потреба, довозот на стоки на станицата и одвозот 
на стоки од станицата може да го врши самата 
железница или може тоа да му го довери на по-
себен возар, но и во тие станици странката има 
право сама да ја довезува и да ја одвезува својата 
стока. 

(3) Кога во случајот од ставот 2 на овоЈ член 
довозот или одвозот на стоки го врши самата ж е -
лезница или преку посебен возар, кого таа го из-
брала без овластување од странката, железницата 
-одговара како возар. 

(4) Ако примателот сака железницата одвозот 
па стоки од станицата да му; го довери на одреда 
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лен возар или на возар што ќе го избере желез-
ницата, тој е должен писмено да го бара тоа од таа 
станица. Во^тој случај одговорноста на железницата 
за стоката престанува во моментот на предавањето 
стоката на возарот. Ако железницата не сака да 
постапи по барањето на примателот, таа е должна 
да го извести него за тоа без одлагање и на најбрз 
начин. 

Член 45 
Предмети исклучени од превоз 

(1) Од превоз се исклучени: 
1) предмети што има право да ги превезува 

исклучиво поштата; 
2) предмети чиј превоз е забранет со законски 

или други прописи; 
3) предмети кои со оглед на постројките или 

сообраќајните средства на железницата по својот 
обем, тежина или природа не се годни за превоз; 

4) предмети што по својата природа и својства 
штетно влијаат врз здравјето на луѓето, или можат 
да бидат опасни по човечкиот живот, безбедноста 
на околината и сообраќајот, или не можат да се 
превезуваат без оштетување, како и предметите 
што се превезуваат под специјални услови — ако 
тие услови не. се исполнети. Сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, на предлог од Заедницата на Ју-
гословенските железници, определува кои пред-
мети според одредбата од оваа точка се исклучени 
од превоз или се превезуваат под специјални ус-
лови, како и тие специјални услови на превозот. 

(2) Предметите кои по својата природа или по 
својата тежина не се годни за брз натовар и исто-
вар, можат да се исклучат од превоз како брзовоз, 
ако се предаваат на превоз како денковна стока. 

Член 46 
Предмети што се примаат условно на превоз 
(1) Предмети што според членот 45 став 1 точка 

4 на овој закон се превезуваат под специјални ус-
лови, се. примаат на превоз ако се исполнети сите 
пропишани услови. Овие предмети е^озволено да 
се пакуваат заедно со други стоки само ако е тоа 
изречно пропишано. 

(2) Предмети чиј превоз, натовар, истовар или 
претовар, со оглед на постројките или превозните 
средства на железницата, предизвикуваат според 
наоѓањето на железницата особени тешкотии, се 
примаат на превоз само под специјални технички 
ил^ експлоатациони услови, кои железницата ги 
определува за секој одделен случај. За вакви пре-
вози железницата може да определи надоместок на 
посебните трошоци и специјални рокови за испо-
раката. Погребните податоци во поглед на дол-
жината, широчината, височината и тежината на 
тие предмети, а по потреба и нивните нацрти, 
странката е должна да и ги достави благовремено 
на железницата. 

(3) Железнички возила кито се превезуваат на 
сопствени тркала, железницата прима на превоз 
ако ја утврди нивната способност за возење и тоа 
ќе го означи на самото возило или ќе го потврди 
со посебно уверение. Локомотивите, тендерите -и. 
моторните коли мораат да имаат стручни придруж-
ник, кого го определува испраќачот. 

Член 47 
Товарен лифт 

(1) Испраќачот е должен на железницата да ќ 
предаде за секоја пратка товарен лист на пропи-
шан образец. 

(2) Со тарифата можат да се предвидат и други 
видови пропратни документи на стоката. 

(3) За секој колски товар мора да се поднесе 
одделен товарен лист, освен за предмети за чие 
товарење според нивните димензии се потребни 
повеќе коли или ако се тарифата се определи по-
инаку. 

(4) Товарниот лист е јавна исправа. 
(5) Образецот за товарен лист и начинот за 

негово пополнување го пропишува Заедницата на 
Југословенските железници. 

Член 48 
Пополнување на товарниот лист 

(1) Товарниот лист мора да ги содржи следните 
податоци: 

1) место и датум на составувањето на товар-
ниот лист; 

2) назначување на станицата до која стоката 
треба да се превезе (упатната станица). Ова назна-
чување мора да му одговара на Именикот на желез-
ничките станици; 
ѓ 3) презиме и име, односно н^зив на'примателот 
и негова адреса (место, улица и ,број). Во товарниот 
лист може да се означи само еден примател; 

4) назначување на видот и тежината на сто-
ката, или слично назначување според одредбите 
од тарифата; 
/ 5) презиме и име, односно назив на испраќачот 
и негова адреса, и потпис. Потписот може да биде 
заменет со печат на испраќачот. Во товарниот лист 
може да се назначи само еден испраќач. 

(2) Според околностите на случајот во товар-
ниот лист треба да се внесат и други назначувања 
и изјави определени со овој закон или со тарифата. 

(3)/ На грбот од товарниот лист испраќачот 
може да внесе во определената рубрика кратки бе-
лешки за примателот. 

(4) Изјави ЕО товарниот лист и припаѓање на 
документи што не се определени со Овој закон или 
со тарифата, не се допуштени и не ја обврзуваат 
железницата. 

Член 49 
Одговорност за податоците внесени во товарниот 

лист 
(1) Испраќачот одговара за точноста на пода-

тоците и изјавите што во товарниот лист ги внесол 
тој или друго лице што е овластено за тоа. Испра-
ќачот ги поднесува последиците во случај на не-
исправност, неточност или непотполност на вне-
сените податоци и изјави, како и кога податоците 
и изјавите се внесени на друго место а не на она 
што е определено за нивно запишување. Кога ова -
место е недостапно за запишување, испраќачот 
на него ќе назначи каде се наоѓа дополнението на 
запишувањето. 

(2) Испраќачот одговара и за податоците и из-
јавите што на негово барање во товарниот лист ќе 
ги внесе работникот на железницата. 

(3) Донесувачот на товарниот лист се смета како 
полномошник на испраќачот и тој е овластен од не-
говото име да врши измени и дополненија во то-
варниот лист, вклучувајќи го тука и прецртувањето 
на податоците, да дава изјави и да врши дејствија 
што се однесуваат на склучување договор за превоз 
ако испраќачот во товарниот лист не -определил 
поинаку. 

Член 50 
Утврдување на тежината и бројот на парчињата 

на пратката 
(1) Ако е во прашање денковна стока што са-

мата ја товари (член 62), железницата е должна 
при приемот на превоз да ја утврди, без право на 
надоместок, тежината и бројот на парчињата на 
стоката. Испраќачот или неговиот полномошник 

може да присуствува при ова утврдување. Желез-
ницата не е должна да ја утврдува тежината на 
стоката а"ко е со тарифата определено сметање на 
возарината по парче, по единечна тежина и слично. 
Ако испраќачот ја запишал тежината во товарниот 
лист и не барал мерење, железницата не е должна 
да врши мерење. 

(2) АКО не е "во прашање денковна стока, же-
лезницата е должна по барање од испраќачот во 
товарниот лист да ја утврди тежината и бројот на 
парчињата, освен ако справите за мерење што 
стојат на располагање не се̂  достапни или при-
родата на стоката или сообраќајните прилики оне-
возможуваат мерење, или ако тарифата определува 
сметање на возарината по парче, по^ единична те-
жина и сл. Железницата мора да ја утврди тежи-
ната и без барање, ако тежината не е назначена 
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на товарниот лист. За утврдување на тежината и 
бројот^ на парчињата странката 'плаќа надоместок 
според тарифата. Ако тежината не може да се 
утврди на отправната станица, утврдувањето на 
тежината ќе се изврши на првата годна попатна 
станица. 

(3) Со општи тарифски одредби можат да се 
определат случаите во кои железницата не е дол-
жна да ја утврдува тежината и бројот на парчи-
њата на стоката предадена на превоз. Во тој случај 
испраќачот е должен самиот да ги утврди овие 
податоци и да ги наведе во товарниот лист. 

(4) Железницата може стоката во колски то-
вари, како и денковната стока што мора испраќачот 
да ја товари, да ја мери на колската вага. При 
тоа с^ засметува сопствената тежина на колата што 
на неа е назначена. По барање од странката желе-
зницата е должна да ја мери празната кола ако го 
дозволуваат тоа сообраќајните прописи. Со тари-
фата се определува дали и кој надоместок се плаќа 
за мерењето. 

(5) Ако ка ј стоката во колски товари или ка ј 
денковната стока што треба да ја товари испраќа-
чот, се 4 утврди при проверувањето на тежината, 
извршено на колската вага без барање од испраќа-
чот, дека тежината не се разликува од тежината 
назначена во товарниот лист за повеќе од 2%, за 
пресметување на превозните трошоци ќе- се земе 
тежината назначена во товарниот лист. 

(6) Кога железницата ја утврдува тежината и 
бројот на парчињата таа е должна да го потврди 
тоа во товарниот лист. Ако утврдувањето се врши 
во отправната станица, железницата ги потврдува 
тие податоци и на дупликатот од товарниот лист 

,ако тој се наоѓа во нејзини-раце или ако го под-
несе испраќачот. Ако утврдувањето на тежината се 
врши на попатна станица, железницата е должна 
по барање од странката дополнително да ја запише 
тежината и во дупликатот од товарниот лист. 

Член 51 
Проверување содржината на пратката 

(1) Железницата има право во секое време да 
провери дали пратката им одговара на податоците 
од товарниот лист и дали се исполнети пропиша-
ните мерки за безбедност. Во попатна станица же-
лезницата може да изврши проверување на содр-
жината на пратката само ако го бараат тоа по-
требите на сообраќајот, царинските или други 
прописи. 

(2) Железницата е должна при проверувањето 
на содржината на пратката во отправната станица 
да го повика испраќачот, а при проверувањето во 
упатната станица примателот. Ако испраќачот од-
носно примателот не присуствува при проверување-
то, како и кога проверувањето се врши во попатна 
станица проверувањето треба да се изврши во при-
суство на двајца сведоци. 

(3) Ако со проверувањето се утврди дека прат-
ката се разликува од назначувањето во товарниот 
лист, разликата ќе се запише во товарниот лист. 
Кога проверувањето се врши во отправната ста-
ница, запишувањето на разликата ќе се изврши и 
во дупликатот од товарниот лист, ако тој се наоѓа 
во рацете на железницата. 

(4) Ако се утврди разлика меѓу пратката и на-
значувањето во товарниот лист, трошоците на про-
верувањето, вклучувајќи ја тука и колската денгу-
бнина и лежарината, паѓаат на стоката, ако не се 
платени веднаш. 

Член 52 
Возарински додатоци 

(1) Ако во товарниот лист неисправно, неточно 
или непотполно се запишат податоци или изјави, 
и поради тоа се примат на превоз предмети што 
според членот 45 од овој закон се исклучени од 
превоз, или за пратката се плати помала возарина, 
или се занемарат пропишаните мерки за безбед-
ност или се преоптовари колата што ја товари ис-
праќачот, со тарифата може да со предвиди пла-
ќање на возарински додаток, 

(2) Износот на возаринскиот додаток, како и 
основот за неговата наплата, мора да се наведе во 
товарниот лист. 

(3) Возарински додаток не се наплатува: 
1) во случај на неточно назначување на тежи-

ната или во случај на преоптоварување на колата, 
ако железницата била должна да изврши мерење, 
или ако испраќачот го барал тоа во товарниот лист; 

2) во случај на зголемување тежината на прат-
ката за време на превозот, поради што не настанало 
преоптоварување, ако испраќачот или примателот 
докаже дека зголемувањето на тежината наста-
нало поради влијание на времето; 

3) во случај на преоптоварување на колата на-
станато за време' на превозот поради влијание на 
времето, ако испраќачот или примателот докаже 
дека при товарењето на колата не е пречекорена 
носивоста означена на колата; 

4) во случај на неточно назначување тежината, 
кога нема преоптоварување, ако разликата меѓу 
тежината назначена во товарниот лист и утврде-
ната тежина не пречекорува 2% од означената 
тежина. 

Член 53 
Исправи потребни за извршување на царински 

и други дејствија 
(1) Испраќачот е должен да приложи кон то-

варниот лист исправи потребни за извршување на 
дејствијата кои врз основа на царинските и други 
прописи мораат да се извршат пред да му се изда-
дат стоките на примателот. Кон товарниот лист се 
прилагаат само исправите што се однесуваат на 
стоката од тој товаренфлист, ако со тарифата или 
со други прописи не се определи поинаку. "" 

(2) Ако исправите не можат да се приложат кон 
товарниот лист, испраќачот е должен благовремено ' 
да И ги достави на царинарницата, на Станицата, 
на органот на управата, на претпријатието одно-
сно лицето, во местото каде што треба да -се извр-
шат дејствијата од ставот 1 на овој член. Во тој слу-
чај во товарниот лист мора да се наведе на кого му 
се доставени исправите. 

(3) Железницата не е должна да испитува дали 
поднесените исправи се точни и достаточни. -

(4) Испраќачот И одговара на железницата за 
штетата настаната поради недостиг, непотполност 
или неисправност. на исправите, ако за тоа нема 
нејзина кривица. 

(5) Железницата одговара како комисионер за 
штетата што ќе ја предизвика со губење или не-
правилна /употреба на исправите приложени кон 
товарниот Гиист или на исправите што и се доста-
вени. Износот на надоместокот на оваа штета не 
може да биде поголем од износот - кој железницата 
е должна да го надомести во случај на губење на 
стоката. 

Член 54 
Состојба, пакување и обележување 

^ на стоките 
(1) Ако природата на стоката бара пакување, 

стоката мора да' се предаде на превоз во таква со-
стојба и така спакувана, што за време на превозот 
да се сочува од потполно или делумно загубување 
или оштетување и да се спречи да и се нанесе 
штета на железницата и на други лица. 

(2) Пакувањето се смета достаточно ако е сто-
ката по својата природа пакувана во цврсти и добро 
затворени сандаци, буриња, ковчези, кошници, кош-
ничиња, метални садови, цврсти и густи вреќи и сл, 

(3) Железницата може да одбие да прими на 
превоз стока што не ги исполнува условите од 
ст. 1 и 2 на овој член, или може да бара испраќачот 
писмено да ги потврди во товарниот лист очиглед-
ните знаци на оштетување или на други недоста-
тоци во пакувањето.' 

(4) Ако еден испраќач почесто во иста станица 
предава на превоз стоки од ист вид неспакувани 
или со исти недостатоци во пакувањето, иако е па-
кувањето потребно,' може место писмена потврда во 
товарниот лист од ставот 3 на овој член да предаде 
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во таа станица општа изјава според пропишаниот 
образец. Во тој случај испраќачот е должен во то-
варниот лист да се повика на оваа изјава. 

(5) Железницата може во тарифата да определи 
и еднообразни правила за пакување и товарење на 
стоки што не се наведени во членот 46 став 1 од 
овој закон, ако тие стоки поради своите особини 
можат да предизвикаат тешкотии или штети за 
време на превозот. 

(6) Испраќачот е должен да се придржува кон 
царинските и други прописи во поглед на па-
кувањето и покривањето на стоките. 

(7) Ако испраќачот не ја спакувал или не ја 
покрил стоката според царинските или други про-
писи, Железницата има право да го направи тоа. 
Во тој случај трошоците на пакувањето и покрива-
њето паѓаат на стоката. 

(8) Испраќачот одговара за штетата што И е 
предизвикана на железницата или на други лица 
поради тоа што стоката воопшто не е спакувана или 
обележена, или е недостаточно спакувана или обе-
лежена. Ако во товарниот лист не е наведено дека 
стоката воопшто не е спакувана или обележена, 
односно дека не е достаточно спакувана или обеле-
жена, железницата е должна да го докаже посто-
ењето на тие недостатоци. 

^ Член 55 
Склучување на договорот за превоз 

(1) Договор за превоз е склучен кога отправната 
станица ќе прими на превоз стока со товарен лист. 
Отровната станица го потврдува приемот на сто-
ката ставајќи на определеното место во товарниот 
лист жиг со датумот на приемот. 

(2) Жигот мора да се стави веднаш по преда-
вањето на целокупната пратка наведена во товар-
ниот лист и по уплатата на трошоците што ги пре-
зема испраќачот. Жигот се става во присуство на 
испраќачот, ако тој го бара тоа. 

ЃЗ) Жигосаниот товарен лист е доказ за склу-
чениот договор за превоз 

(4) Во поглед на стоката што ја натоварил ис-
праќачот, наводите од товарниот лист што се од-
несуваат на тежината или на бројот на парчињата 
служат како доказ спрема железницата само во 
случај кога железницата ја утврдила тежината или 
бројот на парчињата и го потврдила тоа товарниот 
лист. -

(5) Железницата 'е должна да го потврди при-
емот и денот а за брзорасипливата стока и часот 
на приемот на стоката на превоз на дупликатот од 
товарниот лист, кој испраќачот треба да и го под-
несе ЕО истото време кога и товарниот лист со сите 
делови. Дупликатот од товарниот лист нема важ-
ност на товарен лист што ја придружува пратката, 
ниту на коносглан. 

Член 56 
Превозни трошоци 

(1) Превозните трошоци (возарина, додатоци 
на возарината и надоместоци за споредни услуги) 
железницата ги наплатува по тарифата која важи 
на денот на склучувањето на договорот за превоз. 

(2) Покрај превозните трошоци железницата 
има право да ги наплати и издатоците во готови 
пари што ги имала во врска со стоката примена на 
превоз (на пример, издатоци за потребни работи со 
цел за запазување на стоката, надоместоци за по-
штенски услуги, такси, царински давачки, трошо-
ци за пренос и предавање стоката на царинарни-
цата и сл.), 

(2) Железницата е должна да го внесе во то-
варниот лист износот на возарината и на надоме-
стоците за споредните услуги, како и возарпкските 
додатоци, ако ги има. Железницата е должна да ги 
внесе во товарниот лист и другите издатоци во го-
тови пари и, по можност, за тоа да ги приложи 
доказните исправи. 

(4) Железницата може за издатоците во готови 
папи да наплати провизија предвидена во та-
рифата. 

Член 57 
Превозен пат 

(1) Испраќачот може да го определи превозниот 
пат само за брзовоз во случаите определени со та-
рифата. Железницата мора да ја превезе стоката 
по определениот пат и според него да ја засмета 
возарината и рокот за испорака. 

(2) Превозниот пат што ќе го определи испра-
ќачот за споровоз, не е задолжителен за желез-
ницата во случаите определени со тарифата. Озна-
чувањето на станицата, од страна на испраќачот, 
како место во кое треба да се извршат царинските 
и други дејствија, задолжително е за железницата 
и ка ј споровозот. 

(3) За споровозот, како и за брзовозот за кој 
испраќачот не определил превозен пат, железни-
цата може да го изврши превозот по патот што са-
мата ќе го определи, но таа е должна да ја засмета 
возарината според патот кој за испраќачот ei нај-
поволен. Во оправдани случаи со тарифата можат 
да се предвидат отстапувања од оваа одредба. 

Член 58 
Рокови за испорака 

(1) Во рокот за испорака влегуваат отправниот 
рок и превозниот рок. 

(2) Роковите за испорака изнесуваат: 
1) за брзовоз: 

отправниот рок 1 ден; 
превозниот рок за секои започнати 
300 тарифски километри 1 ден; 

2) за споровоз: 
отправниот рок 1 ден; 
превозниот рок за секои започнати 
200 тарифски километри 1 ден. 

(3) Отправниот рок за брзорасиплива стока и за 
живи животни секогаш изнесува 12 часови. 

(4) Отправниот рок се смета само еднаш, без 
оглед на бројот на железниците што учествуваат во 
превозот/ 

(5) ПревоЅниот рок се смета за целото отсто-
јание од отправната до упатната станица без оглед 
колку железници учествувале во превозот. 

(6) Рокот за испорака почнува да тече од пол-
ноќ по приемот на стоката на превоз, а за брзо-
расиплива стока и за живи животни предадени 
пред пладне — од 12 часот. 

(7) Роковите за испорака не течат за време на 
задржување на пратката кое настанало: 

1) поради проверување содржината или тежи-
ната на пратката ако е со ова проверување утвр-
дена неточност на наводите во товарниот лист 
(член 51); 

2) поради дејствија на царинските, ветеринар" ^ 
ните или други органи на управата; 

3) поради измена на договорот за превоз извр-
шена на барање на испраќачот; 

4) поради специјални грижи околу пратката 
(хранење и поење на животните, додавање мраз и 
слично); 

5) поради други причини што го попречуваат 
почетокот или продолжувањето на превозот, ако за 
тоа нема кривица на железницата. 

(8) Освен случаите од членот 79 став 2 на овој 
закон, железницата може да се повика на продол-
жување роковите за испорака поради причините 
наведени во ставот 7 на овој член само тогаш ако 
причината и траењето на задржувањето на прат-
ката ги запишала во товарниот лист. 

(9) Ако последниот ден од рокот за испорака 
се паѓа во недела или во определен со закон праз-
ник, рокот за испорака за споровозна стока исте-
чува истиот час од првиот нареден работен ден. 
Ако е во прашање брзовоз а последниот ден од 
рокот за испорака се паѓа во недела или во опре-
делен со закон државен празник, рокот за испорака 
истечува првиот нареден работен ден во 9 часот. 

(10) Рокот за испорака е одржан ако е пред 
неговото истечување примателот известен за при-
стигањето на стоката и ако стоката е приготвена 
за однесување, а з-а стоката ка ј која не се врши 
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известување — од часот кога стоката е приготвена 
за издавање. Во поглед на стоката што железни-
цата ја одвезува од станицата, рокот за испорака е 
одржан ако е пред неговото истечување извршено 
доставување на стоката до примателот во неговите 
деловни простории односно станот или ако е на-
правен обид за тоа доставување. 

Член 59 
Дополнителни рокови за испорака 

Со тарифата можат да се определат дополни-
телни рокови за испорака во следниве случаи: 

1) за пратките што се превезуваат: 
а) по морски пат или по внатрешни пловни па-

тишта, со скеле или со лаѓа; 
б) по пат што нема железничка пруга; 
в) со спојна железница која врзува две пруги 

од една иста мрежа, или разни мрежи, или две 
станици во исто место; 

г) по споредна пруга; 
д) по пруга со колосек од различна широчина; 
2) за превозите ,од и до споредните отправни-

штва; 
3) за вонредните прилики што предизвикуваат 

необично зголемување на сообраќајот или необични 
тешкотии при експлоатацијата. 

Член 60 
Примање и предавање стока на превоз 

(1) Железницата е должна да ја прими сто-
ката на превоз само тогаш ако превозот може да 
се изврши без одлагање. 

(2) Како брзовоз железницата е должна да 
прими само стока која според својата форма, обемот-
тежината и другите особини е годна за таков 
превоз. 

(3) За брзовоз, како и за брзорасиплива стока 
и живи животни предадени на превоз како спо-
ровоз, железницата може да го определи времето 
во кое стоката мора да се донесе заради отправу-
вање со определен воз. 

(4) Стоката мора да се предаде на превоз во 
работното време определено за отправната станица. 

(5) Стоката мора да се предаде на превоз на 
оние места во станицата што ќе Ги определи же-
лезницата. 

(6) Предавањето на стоката што ја товари же-
лезницата испраќачот мора да го заврши во рок 
од 24 часа од почетокот на предавањето. Ако во овој 
рок не се предаде сета стока наведена во товарниот 
лист, или ако товарниот лист и неговите прилози 
не се предадени или не се правилно исполнети, или 
ако испраќачот не ги платил франкираните изно-
си, железницата за донесената стока ја наплатува 
лежарината пропишана во тарифата. 

Член 61 
Рок на натоварот 

(1) Кога стоката ја товари испраќачот, тој е 
должен стоката да ја натовари" во рокот на нато-
варот определен но тарифата. Ако во трј рок ко-
лата не е натоварена, или не е прописно натоварена, 
или ако товарниот лист или неговите прилози не 
И се предадени на железницата, или не се правилно 
исполнети, или ако испраќачот не ги платил фран-
кираните износи, железницата наплатува колска 
денгубнина предвидена во тарифата. 

(2) Ако е рокот на натоварот пречекорен за по-
веќе од 24 часа, железницата има право, за сметка 
и на одговорност на испраќачот да ја истовари сто-
ката и да ја стави на лежење, или да му ја пре-
даде на шпедитер или на јавен склад. 

(3) Колата што испраќачот не отпочнал да јаt 
товари во рокот на натоварот, железницата може 
да ја одземе со наплата на надоместокот предви-
ден во тарифата. 

(4) Во рокот на натоварот не се сметаат: 
1) неделите и со закон определените празници; 
2) времето определено за манипулација што ја 

вршат царински, ветеринарни и други органи на 
управата; 

3) времето за кое железницата предизвикала 
одолжување на натоварот. 

(5) Ако оправдани причини на сообраќајот или 
јавниот интерес го бараат тоа, - железницата може 
по одобрение од органот на управата определен со 
републички пропис привремено да го намали ро-
кот на натоварот во одделни станици, како и да ја 
зголеми лежарината, волумнината и колската -ден-
губнина. 

(6) Со странките што имаат механизиран нато-
вар или! поволни услови на натоварот, железницата 
може да склучи посебен договор со кој ќе се опре-
делат пократки рокови на натоварот од роковите 
определени со тарифата. 

(7) По барање од странката железницата може 
со оглед на обемот на работењето на странката и 
објективните можности на натоварот да договори со 
странката подолги рокови на натоварот од оние што 
се определени со тарифата. 

Член 62 
Товарење на колата 

Со тарифата се определуваат случаите во кои 
стоката ја товари железницата и оние во кои ја 
товари испраќачот, ако овој закон не содржи од-
редби за тоа или нема специјална спогодба утвр-
дена во товарниот лист меѓу испраќачот и желе-
зницата. 

Член 63 
Носивост на колата 

(1) Колата смее да се товари до носивоста озна-
чена на неа, водејќи сметка за најголемиот доз-
волен притисок по оска и за товарниот профил. 

(2) Ако во отправната станица се утврди дека 
е колата во која испраќачот сам ја натоварил прат-
ката преоптоварена, железницата може да бара 
испраќачот во примерен рок да го истовари прете-
гот. 

(3) Ако испраќачот не го истовари претегот или 
ако е преоптоварување^ утврдено во попатна 
станица, истоварот на претегот ќе го изврши же-
лезницата на г трошок на испраќачот. Овој претег 
железницата ќе го стави на лежење и за тоа ќе го 
извести испраќачот. Ако испраќачот во рок од 
24 часа за претег истоварен во отправната 
станица, а во рок од осум дена за претег истоварен 
во попатна станица, сметајќи од денот на испрате-
ното известување не даде никакво упатство, ќе се 
применат одредбите од членот 76 на овој закон. 

(4) Во случајот од ставот 3 на овој член за исто-
варот и натоварот што ќе ги изврши железницата, 
за лежењето на претегот, нако и за задржувањето 
нз колата, железницата ќе го наплати надоместо-
кот определен во тарифата. За задржување на колата 
повеќе од 24 часа не може да се наплати надо-
месток. 

(5) За истоварениот претег ќе се смета возари-
ната за поминатиот пат според тарифниот разред 
што важи за главната пратка од отправната до 
попатната станица во која е истоварен претегот. 
Ако според упаството од испраќачот истоварениот 
претег се испраќа натаму или се преведува назад, 
ќе се смета како одделна пратка, освен кога исто-
варениот претег според упатството од испраќачот 
се дотоварува на друга колска'пратка 

(6) Одредбите од ст. 2 до 5 на овој член се при-
менуваат и во случај на пречекорување на дозволе-
ниот притисок по оска и на пречекорување на то-
варниот профил, ако со тарифата не е определено 
поинаку. 

Член 64 
Привремено сместување на стоката 

(1) Стоката што -не може без одлагање да се 
превезе, по барање од испраќачот железницата ќе 
ја прими на привремено сместување, ако има мож-
ност за тоа. Железницата може да одбие да прими 
на привремено сместување брзорасиплива стока и 
предмети наведени во членот 46 од овој закон. 

(2) За привремено сместување се наплатува ле-
жарина определена во тарифата. 
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(3) За стоката примена на привремено сместу-
вање железницата издава потврда со забелешка 
дека стоката ќе ја прими на превоз кога ќе биде 
во можност да ја превезе. Испраќачот за ова дава 
своја согласност во товарниот лист. 

(4) До примањето на превоз на стоката што 
е примена на привремено сместување, железницата 
,одговара како чувар. 

Член 65 
Царински и други дејствија 

(1) Железницата врши во текот на превозот 
за сметка нa странката царински и други дејствија 
определени со прописи на органите на управата. 

(2) Железницата може вршењето на тие деј-
ствија да му го довери и на друг. 

(3) Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член же-
лезницата одговара како комисионер. 

(4) Испраќачот може, означувајќи ја во то-
варниот лист станицата каде што треба да се из-
вршат царинските и други дејствија, да бара тој 
лично или преку свој полномошник да присуствува 
при вршењето на тие дејствија заради давање по-
требни податоци и објасненија, како и тој самиот 
или негов полномошник да ги изврши тие дејствија 
и да ја плати царината и другите давачки. Со са-
мото тоа означување ниту испраќачот ниту при-
мателот не се здобиваат со право да ја преземат 
стоката во таа станица. 

(5) Во случајот од ставот 4 tfa овој член желе-
зницата е должна да го извести испраќачот одно-
сно неговиот ПОЛНОМОШНИК за пристигањето на сто-
ката во станицата каде што треба да се извршат од-
носните дејствија. Ако испраќачот во рок од 24 часа 
од испратениот извештај не дојде, железницата 
може да ги изврши тие дејствија и без него. 

^ (6) Ако царинските и други дејствија не можат 
да се извршат во станицата што ја означил ис-
праќачот, или не можат да се извршат на начинот 
како'барал тој, железницата ќе постапи Hh начин 
што е најповолен за испраќачот и за тоа ќе го из-
вести. 

(7)̂  Ознаката „франко царина" што ја запишал 
испраќачот во товарниот лист, важи како бапање 
да ги изврши железницата царинските дејствија за 
негова сметка. Во тој случај железницата може по 
свој избор да ги изврши тие дејствија во попатна 
или во упатната станица. 

(8) Примателот''има право во попатна или во 
упатната станица да ги изврши царинските и дру-
гите дејствија, ако испраќачот не определил по-
инаку во товарниот лист. v i 

(9) Ако примателот тие дејствија ги врши во 
попатна станица, тој е должен своето барање за 
тоа писмено да и го стави на таа станица. Во тој 
случај согласно се применуваат одредбите од ст. 4 
и 5 на ОЕОЈ член. Ако примателот тие дејствија ги 
врши во упатната станица, тој е должен претходно 
да го откупи товарниот лист и да ги плати трошо-
ците што ја товарат пратката^ 

(10) За вршењето на царинските и другите деј-
ствија што, ги свршува таа, железницата има право 
на наплата на фактичните трошоци m надоместо-
ците определени во тарифата 

(11) Ако царинските и други дејствија не се 
извршат во определеното време, колската ден-
губнина и лежарината ќе ги плати царинарницата 
односно друг орган на управата, установа или 
стоанка, според тоа кој го предизвикал одолжу-
вањето. 

Член 66 
Плаќање на превозните трошоци 

(1) Превозните трошоци (возарината, додатокот 
на возарината, надоместоците за споредни услуги 
на железницата и другите^ трошоци настанати по 
патот) ги плаќа испраќачот или примателот. 

(2) За превозните трошоци што испраќачот не 
ги означил во товарниот лист дека ќе ги плати 
тој, како и за трошоците за кои товарниот лист не 
содржи никаква изјава за тоа кој ќе ги плати, 

се смета дека испраќачот изјавил дека ќе ги плати 
примателот. 

(3) Со тарифата може да се определи пре-
возните трошоци да се плаќаат однапред. 

(4) Плаќањето на превозните трошоци испра-
ќачот го презема со изјава во определената рубри-
ка на товарниот лист. 

(5) Отправната станица може да бара од испра-
ќачот да И ги плати однапред превозните трошоци 
за брзорасиплива стока, како и за стока која по-
ради својата незначителна вредност не ги покрива 
превозните трошоци. 

(6) Ако износот на превозните трошоци што ги 
презема испраќачот не може точно да се утврди 
при предавањето на стоката на превоз, железни-
цата може да бара од испраќачот како гаранција да 
положи износ кој приближно им одговара на тие 
трошоци. За положениот износ железницата е дол-
жна да издаде потврда. 

(7) Превозните трошоци од ставот. 6 на овој 
член железницата е должна да ги пресмета во рок 
од еден месец по истекот на рокот на испораката, 
земајќи го во сметката и платениот износ, и да му 
издаде на испоаќачот франкатурна сметка со вра-
ќање на потврдата. 

(8) Отправната станица е должна износите на 
превозните трошоци што се платени однапред по-
единечно да ги назначи во товарниот лист и во 
неговиот дупликат, освен износот од ставот 7 на 
овој член. 

Член 67 
Доплата. Аванс 

(1) Испраќачот може стоката да ја испрати 
под услов таа да му се издаде на примателот дури 
откога тој ќе го уплати паричниот износ назначен 
во товарниот лист (доплата). Пратката може да се 
оптовари со доплата до износот на вредноста на 
"стоката. 

(2) Со тарифата може да се определи најмал 
паричен износ за доплата, како и начинот на кој 
ќе се пресмета доплатата. 

(3) АКО железницата му ја Издала стоката на 
примателот без претходна уплата на доплатата за 
сметка на испраќачот, таа е должна да му го надо-
мести на испраќачот износот на доплатата, задр-
жувајќи го правото за побарување од примателот. 

(4) Железницата може на испраќачот ^рз осно-
ва на стоката што ја примила на превоз да му 
исплати аванс до височината на износот определен 
во тарифата, ако е според оцената од отправната 
станица авансот покриен со вредноста на стоката. 
Авансот се наплатува од примателот при откупу-
вање на товарниот лист. 

(5) Железницата нема да одобрува аванси за 
стока за која според членов 66 став 3 на овој закон 
може да бара возарината да се плати однапред. 

(6) За оптоварување на пратката со доплата 
или аванс железницата ја наплатува провизијата 
определена во тарифата. Провизијата се наплатува 
и ако доплатата со измена на договорот за превоз 
се напушти или се намали. Во случај на измена 
на договорот за превоз од страна на испраќачот 
со која се менува упатната станица, провизијата 
за доплатата или авансот не се наплатува повторно. 

Член 68 
Издавање на стоката 

(1) Железницата е должна во упатната станица 
што ја означил испраќачот да му го издаде на 
примателот товарниот лист и стоката, откога при-
мателот ќе го потврди нивниот прием и ги уплати 
износите назначени во товарниот лист. 

(2) Исто дејство како и издавањето на стоката 
на примателот има предавањето на стоката од 
страна на железницата на царинските или други 
органи на управата во нивни простории или нивни 
посебни складови, предавањето на стоката на шпе-
дитер, возарско претпријатие или јавен склад, 
како и ставањето на стоката на лежење во слу-
чаите"" определени со овој закон. 
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(3) Со прашањето на товарниот лист прима-
телот се обврзува да И ги плати на железницата 
износите што произлегуваат од товарниот лист. 

(4) Товарниот лист и стоката му се издаваат на 
донесувачот на извештајот за пристигање на сто-
ката на кој примателот го потврдил приемот на 
стоката. Железницата не е должна да ја испитува 
вистинитоста на потписот ниту правото на доне-
сувачот да ја прими стоката. Со тарифата можат 
да се предвидат исклучоци од одредбите на овој 
став. 

(5) Пред да го откупи товарниот лист прима-
телот нема право да отвора парчиња или да зема 
мостри. Железницата може под особени услови да 
дозволи земање мостри. 

(6) Стоката мора да се подигне од оние места 
во станицата што ќе ги определи железницата. 

(7) Со тарифата се определува дали стоката ќе 
ја истовари железницата или примателот на сто-
ката, ако со овој з,акон или со посебна спогодба 
не е определено поинаку. Ако железницата изврши 
истовар наместо примателот, таа го наплатува на-
доместокот определен со тарифата, а ако истоварот 
не го врши со своја работна сила, железницата ги 
наплатува фактичните трошоци на истоварот. Ако 
примателот врши истовар, тој и одговара на же-
лезницата за штетата што ќе ја стори со непра-
вилниот истовар. 

(8) По пристигањето на стоката во упатната 
станица примателот има право да бара од железни-
цата таа да му го предаде товарниот лист и да му 
ја издаде стоката. Ако е утврдена загуба на сто-
ката, или ако стоката не стигнала по истекот на 
рокот предвиден во членот 78 на овој закон, при-
мателот може од свое име да ги употреби спрема 
железницата правата што произлегуваат од дого-
ворот за превоз, под услов претходно да ги изврши 
обврските што му ги наложува тој договор. 

(9) Примателот може и по приемот на товар-
ниот лист и плаќањето на превозните трошоци 
да го одбие приемот на стоката, се додека не се , 
постапи по неговото барање за утврдување на за-
губата или оштетувањето на стоката. 

(10) Ако при -издавање на стоката нема едно 
или повеќе парчиња наведени во товарниот лист, 
железницата е должна по барање од примателот 
да потврди дека тие парчиња не му се издадени. 

(11) Ако примателот што е изв,естен, се пријави 
да ја однесе стоката, а стоката не може да му се 
приготви во рок од два часа по неговото доаѓање, 
железницата е должна да ги надомести трошоците 
предизвикани поради обидот за однесување. По 
барање од примателот железницата во товарниот 
лист ќе потврди дека однесувањето е обидено без 
успех. 

Член 69 
Предавање на стоката на натамошен превоз 

(1) Ако испраќачот во товарниот лист означил 
друго превозно средство (речна пловидба, автомо-
билско претпријатие, поморска пловидба итн.) за 
натамошен превоз на стоката од упатната станица 
до упатното место, железницата ќе му ја предаде 
стоката на означениот возар. 

(2) Ако испраќачот не го означил превозното 
средство за натамошен превоз, железницата има 
право самата да го определи натамошниот возар, 
ако таков возар постои во местото. Во овој случај 
железницата одговара за изборот на натамошниот 
возао како експедитор (шпедитер V 

(3) Ако железницата нема можност да ја пре-
даде стоката на натамошен превоз, таа ќе го изве-
сти примателот за пристигањето на стоката. Ж е -
лезницата има право по истекот на рокот за одне-
с^/вање да му ја предаде стоката на шпедитер или 
јавен склад. 

Член 70 
Проверување на бројот на парчињата и на тежината 

на стоката во упатната станица 
(1) Испраќачот односно примателот може др 

бара железницата при издавањето на стоката да 

ја провери тежината и бројот на парчињата и тоа 
да го потврди со запишување во товарниот лист. 

(2) По барањето за проверување на тежината 
и бројот на парчињата железницата ќе постапи 
ако располага со направи за мерење и ако тоа 
природата на стоката и сообраќајните прилики го 
дозволуваат, 

(3) Со општите тарифски одредби можат да се 
определат случаите во кои железницата не е дол-
жна да го проверува бројот на парчињата и тежи-
ната на стоката во упатната станица. 

(4) Во поглед на проверувањето на тежината 
на стоката во колски товари, како и на другите 
стоки што ги товари испраќачот, важат одредбите 
од членот 5^ ст. 4 и 5 на овој закон. 

(5) За^ проверување бројот на парчињата и те-
жината стоката примателот плаќа надоместок 
определен во тарифата, освен ако со проверува-
њето се утврди кусок во бројот или во тежината 
за кои одговара железницата и кои уште не ги 
признала. 

Член 71 

Известување на примателот за пристигањето 
на стоката 

(1) За пристигањето на стоката примателот се 
известува, по избор на железницата, по пошта, со 
телефон, со телеграма или писмено п а пат на раз-
несувач. При известувањето ќе му се назначи на 
примателот рокот во кој мора да се однесе стоката. 
Железницата може да договори со примателот 
специјален начин за известување. 

(2) Железницата е должна да го извести при-
мателот штом ќе ја приготви стоката за издавање. 
За стоката што пристигнала како брзовоз железни-
цата е должна да го извести примателот во рок 
од 4 часа по пристигањето на стоката. Денот на 
пристигањето мора да се означи на товарниот лист 
со удирање станичниот жиг со датум. За брзовоз 
мора да се назначи и часот на пристигањето. Ако 
овие пратки пристигнат во работен ден по 17 часот, 
или во недела или на празници определени со за-
кон, известувањето ќе -се изврши наредниот работен 
ден најдоцна до 9 часот. Железницата со согласност 
од органот на управата определен со републички 
пропис ќе ги определи станиците што. ќе вршат 
известување во недела и на празниците определени 
со закон, како и времето и начинот за известување. 
За споровозна стока известувањето мора да се 
изврши истиот ден кога пристигнала стоката, а 
најдоцна идниот работен ден. 

(3) Известуавањето се смета дека е извршено: 
1) ако се врши по пошта — 24 часа по преда-

вањето извештајот на поштата; 
2) ако се врши телеграфски — 12 часа по пре-

давањето на телеграмата; 
3) ако се врши по телефон — по завршениот 

разговор; 
4) ако се врши на друг начин — со предава-

њето на извештајот. 
(4) За известувањето железницата може да 

бара надоместок lia своите трошоци. 
(5) Известување не се врши' 
1) ако стоката се довезува во деловните просто-

рии или станот на примателот; """" 
2) ако е стоката упатена со ознака „Останува 

на станица"; 
3) ако испраќачот или примателот барал да не 

се виши известување за пристигањето на стоката; 
4) ако примателот овластил некој возао во не-

гово име да го прими извештајот во станицата и 
да ја одвезе стоката. 

Член 72 
Рокови за однесување на стоката 

(1) Примателот е должен да ја однесе стоката 
во работното време определено за упатната ста-
ница. 

(2) По исклучок, во недела и на празниците 
определени со закон, и тоа само пред пладне, се 
издаваат брзовозните пратки, кака и споровозните 
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пратки на брзорасиплива стока и на експлозивни 
предмети 

(3) Стоката што ја истоварува железницата 
примателот е должен да ја однесе во рок од 24 часа. 

,(4) Стоката што ја истоварува сам, примателот 
е должен да ја однесе во рокот за однесување опре-
делен во тарифата. 

(5) Рокот за однесување на стоката почнува да 
тече од моментот кога известувањето за пристигање 
на стоката се смета дека е извршено (член 71 став 3). 
Ако е стоката упатена со ознака „Останува на ста-
ница", или ако примателот писмено се откажал од 
известување — рокот за однесување на стоката поч-
нува да тече од моментот кога е приготвена стоката 
за издавање. 

(6) Ако стоката не е благовремено приготвена за 
издавање или товарниот лист не може да се издаде 
— рокот за однесување на стоката почнува да тече 
од моментот кога стоката и товарниот лист му се 
ставени на примателот на - располагање. 

(7) Во рокот за однесување на стоката не се 
смета: 

1) неделата и празниците определени со закон; 
2) времето на манипулирањето што го вршат 

царински ветеринарни и други органи на управата 
3) времето на задоцнувањето на истоварот што 

го предизвикала железницата. 
(8) Ако стоката не се однесе в̂о рокот определен 

за однесување, железницата наплатува лежарина, 
колска денгубнина или волумнина предвидени во 
тарифата. Ако е рокот -за однесување на стоката 
пречекорен за повеќе од 24 часа, железницата има 
право на трошок и одговорност на примателот да ја 
истовари стоката, да ја стави на лежење или да му 
ја предаде на шпедитер, јавен склад или на возар 
заради достава до примателот 

(9) Ако оправдани причини на сообраќајот или 
интересите на стопанството бараат, железницата 
може по одобрение од органот на управата опре-
делен со републички пропис привремено да го на-
мали или зголеми рокот за однесување. 

(10) Железницата и странките можат да дого-
вараат подолги или покуси рокови за однесување, 

Член 73 
Измена на договорот, за превоз 

(1) Испраќачот има право да го менува-догово-
рот за превоз барајќи: 

1)-стоката да му се врати во отправната станица; 
4 2) стоката по пат да се запре; ^ 

3) издавањето на стоката да се одложи; 
4) стоката да му се предаде на некој друг при-

мател; 
5) стоката да се предаде во некоја друга упатна 

станица; 
6) стоката да се врати во отправната станица; 
7) стоката дополнително да се оптовари со до-

плата, или износот на доплатата да се покачи или 
да се намали, или тој да се откаже од доплатата; 

8) пар,ичните износи за кои во товарниот лист 
е назначено дека ќе ги плати примателот да се на-
платат од него, наместо од примателот. 

(2) Во случаите од точ. 5 и 6 на ставот 1 на овој 
член испраќачот може за натамошен превоз односно 
за враќање, да пропише и некој друг начин за 
превоз (споровоз, брзовоз), ако е на станиците што 
доаѓаат предвид допуштен ваков начин на с т р а -
вување 

(3) Други измени, како и измени што би се од-
несувале на одделни делови од пратките,' не се до-
пуштени, ако тарифата не предвидува исклучоци. 

(4)̂  Изјавата Ја измена на договорот за превоз 
ирпраќачот е должен да ја даде и да ја потпише 
на пропишаниот образец. 

(5) Изјавата од ставот 4 на овој член испраќачот 
мора да ја повтори и да ја потпише и на дупли-
катот на товарниот лист кој заедно со изјавата И 
се поднесува на железницата. Отправната станица 
го потврдува приемот на измената на договорот за 
превоз со ставање станичниот жиг со датум на ду-

пликатот од товарниот лист под изјавата на испра-
ќачот. Дупликатот на товарниот лист му се враќа 
на испраќачот. 

(6) АКО железницата постапи по барањето на 
испраќачот за измена на договорот не барајќи да 
се поднесе дупликатот од товарниот лист. таа на 
примателот му одговара за штетата што му е пред-
извикана со тоа. "" 

(7) Железницата е должна да постапи по бара-
њето на испраќачот за измена на договорот само 
ако е барањето предадено преку отправната станица. 

(8) По барање на испраќачот отправната станица 
на негов трошок ќе ја извести со телеграма или по 
телефон упатната станица или станицата во која 
треба да се задржи пратката. 

(9) Правото на испраќачот на измена на дого-
ворот за превоз гасне со предавањето товарниот 
лист на примателот, односно кога примателот ќе го 
употреби тоа право што произлегува од договорот 
за превоз според членот 68 на овој закон. Од тој 
момент железницата е должна да постапува по 
упатствата од примателот. 

(10) Ако примателот го одбие приемот на стоката, 
испраќачот има право на измена на договорот за 
превоз и во случај ако не може да поднесе дупли-
кат од товарниот лист (член 76). 

Член 74 
Извршување на измените на договорот за превоз 

(1) Железницата 'може извршувањето на изме-
ните на договорот за превоз што ги бара испраќа-
чот во смисла на членот 73 од овој закон да го 
одбие или да го одложи: 

1) ако извршувањето на измената на договорот 
повеќе не е можно во моментот кога барањето за 
измена пристигнало во станицата која треба да го 
изврши; 

2) ако поради извршување на измената на до-
говорот би дошло до растројство во редовната соо-
браќајна служба; 

3) ако извршувањето на измената на договорот 
им е противно на царинските, ветеринарните или 
други прописи; 

4) ако во случај на измена-на упатната -ста-
ница вредноста на стоката не би ги покрила тро-
шоците на превозот до новата упатна станица, 
доколку износот на тие трошоци веднаш не се плати 
или не се положи гаранција. 

(2) Во случаите од ставот 1 на овој член желез-
ницата е должна без одлагање и на најбрз начин 
да го извести испраќачот за пречките поради кои 
не е во можност да го изврши барањето за измена 
на договорот. 

(3) Ако со измената на договорот за превоз ис-
праќачот бара да се запре пратката во некоја попат-
на станица, или да се задржи во упатната станица, 
железницата има право да наплати колска денгуб-
нина или лежарина за секое запирање подолго од 
6 часа. Во случај на запирање на пратката подолго 
од 24 часа, железницата може да ја истовари стоката 
и да ја стави на лежење, или да му ја предаде на 
шпедитер или на јавен склад на трошок и одговор-
ност на испраќачот. За овие мерки железницата ф 
должна да го извести испраќачот. 

Член 75 
Пречки при превозот 

(1) Ако при превозот на стоката настапат пречки 
кои можат да се отстранат со превоз по помошен 
пат, стоката ќе се превезе до упатиата станица по 
тој помошен пат без наплата на поголема возарина, 
а рокот за испораката ќе се смета според фактично 
поминатиот пат. ' 

(2) Ако натамошен превоз поради настанатите 
пречки или од други причини не е̂  можен, г а не 
постои помошен пат, железницата^ од испраќачот, 
кога предвидува дека пречката ќе трае подолго 
од два дена, ќе бара упатство за натамошна постап-
ка со стоката. Упатство од испраќачот железницата 
ќе бара без одлагање и на најбрз начин, ако е во 
прашање брзорасиплива стока. 
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(3) Во случаите од ставот 2 на овој член испра-
ќачот може да го раскине договорот за превоз, но е 
должен да и ја плати на железницата возарината 
за извршениот превоз, како и трошоците опреде-
лени во тарифата — ако овие пречки не наста-
нале со кривица на железницата. 

(4) За стоката што ќе се запре поради пречките 
при превозот, не се наплатува лежарина односно 
колска денгубеина, и тоа: 

1) за стоката запрена во отправната станица — 
за 24 часа; 

2) за стоката запрена во некоја попатна стани-
ца — за 4 дена. 

(5) Роковите од ставот 4 на овој член почнуваат 
да течат од полноќ по истекот на денот кога е 
испратен извештај за настанатите пречки. 

(6) Испраќачот може во товарниот лист да даде 
упатства однапред за случај да се појави пречка 
при превозот. Ако по оцена на железницата тие 
упатства не можат да се извршат, железницата ќе 
бара нови упатства од испраќачот. 

(7) Во случај на пречки при превозот, испраќа-
чот може да го раскине договорот или со упатство 
да определи друг примател или друга упатна ста-
ница само ако на отправната станица и го поднесе 
дупликатот^ од товарниот лист и на него го запише 
раскинот односно^ измената на договорот. 

(8) Ако испраќачот не го даде своето упатство во 
роковите определени во ставот 4 од овој член, же-
лезницата може да постапи според членот 76 на 
овој закон. 

(9) Ако пречката при превозот престане пред да 
пристигне упатство од испраќачот, железницата И 
ј/а испраќа стоката на упатна станица не^ чекајќи 
ги тие упатства, за што го известува испраќачот без 
одлагање и на најбрз начин. 

(10) Одредбите од чл. 73 и 74 на овој закон со-
гласно ќе се применуваат и на упатствата што ги 
дава испраќачот за време на пречките при пре-
возот. 

Член 76 
Пречки при издавањето 

(1) Пречка при издавањето на стоката постои: 
1) ако примателот го одбие приемот на пратката; 
2)" ако примателот не може да се пронајде; 
3) ако товарниот лист не е откупен: за колски 

пратки — во рок од 2 дена, за денковни пратки со 
ознака „Останува на станица" — во рок од 8 дена, 
за другите денковни пратки во рок од 5 дена — по 
истекот на рокот за однесување, а за живи животни 
и брзорасиплива стока, во рокот за однесување про-
пишан во чл. 72 и 100 на овој закон. 

(2) За постоењето на пречки при издавањето на 
стоката упатената станица е должна преку отправ-
ната станица да го извести испраќачот без одлагање 
и на најбрз начин и од него да побара упатство. 

(3) Испраќачот може да назначи во товарниот 
лист упатната станица да го извести на негов тро-
шок непосредно со телеграма или писмо за пречката 
при издавањето. Во ^ој случај испраќачот има 
право своето упатство да и го поднесе непосредно 
на упатната станица. 

(4) Испраќачот може исто така да назначи во 
товарниот лист во случај на пречка при издавањето 
да му се врати стоката во отправната станица' без 
претходно известување. 

(5)̂  За давање и извршување на упатство на 
испраќачот согласно важат одредбите од чл. 73 и 
74 на овој закон. 

(6) Ако примателот го одбие приемот на стоката, 
испраќачот може и без поднесување на дупликатот 
од товарниот лист да даде упатство. 

(7) Ако примателот, откога го одбил приемот на 
стоката, дополнително изјави дека пратката ја при-
ма, или пречката при издавањето се отстрани, сто-
ката му се издава, освен ако упатната станица во 
меѓувреме не би примила од испраќачот противно 
упатство. За ова издавање железницата е должна 
без одлагање и на најбрз начин да го извести ис-
праќачот. 

(8) Во случај на пречка при издавањето, ако 

упатството од испраќачот не пристигне вр рок од 
два дена по истекот на роковите наведени во ставот 
1 од овој член или ако упатството не може да се 
изврши, или ако не е можно да се извести испра-
ќачот — железницата ќе ја стави стоката на лежење 
на трошок и одговорност на испраќачот. Во тој слу-
чај железницата одговара како чувар. Железни-
цата исто така има право на трошок и одговорност 
на испраќачот да му ја предаде стоката на шпедитер 
или на јавен склад наплатувајќи ги од нив трошо-
ците што уште не се платени. Железницата е дол-
жна^ преку отправната станица да го извести ис-
праќачот за сместувањето на стоката. За постојните 
доплати се смета дека испраќачот се откажал од нив. 

(9) Железницата има право и должност, поста-
пувајќи како добар стопанисуван: 

1) да ги продаде веднаш стоките што не можат 
да се издадат, а според оцена на упатната станица 
подлежат на брзо расипување, живите животни или 
стоките што според месните прилики не можат да се 
стават на лежење ниту да му се предадат на шпе-
дитер, јавен склад или на годно трето лице: 

2) да ја продаде стоката на 30 дена по истекот на 
рокот за однесување која не може да се издаде и 
која испраќачот не ја зема назад; 

3) да ја продаде и пред истекот на рокот од 
точката 2 на овој став стоката чија вредност поради 
подолго лежење несразмерно би се намалила или 
трошоците на лежењето не би биле во сразмера 
со вредноста на стоката. 

(10) Железницата е должна за намераваната 
продажба да го извести испраќачот, ако е тоа спо-
ред околностите можно. 

(11) За продажбата железницата составува за-
висник, од кој му доставува nperoic на испраќачот 

ѕпреку отправната станица. . 
(12) Износот добиен со продажба на стоката 

железницата е должна, по одбивање на трошоците 
што уште не се платени, како и на издатоците што 
настанале при продажбата, да му го-"стави на ис-
праќачот на располагање. Ако износот добиен со 
продажбата не е достаточен за покритие на овие 
трошоци, испраќачот е должен да ја доплати раз-
ликата. 

(13) Ако примателот го откупил товарниот лист, 
а не ја зел стоката во рокот за однесување, железни-
цата уште еднаш ќе го повика да ја подигне стоката 
и ќе му соопшти дека стоката лежи на негов тро-
шок и одговорност. Во поглед на сместувањето и 
продажбата на стоката согласно се применуваат од-
редбите од ст. 8 до 12 на овој член. 

(14) За работите што ќе настанат по повод при-
мената ,на одредбите од овој член железницата 
наплатува, покрај возарината и другите трошоци, 
и надоместок определен со тарифата. 

Член 77 
Утврдување' на загубите или оштетувањето на 

стоката 
(1) Ако железницата или имателот на правата 

утврдат или се посомневаат дека постои делумна за-
губа или оштетување на стоката примена на превоз, 
железницата е должна веднаш да состави записник 
за извидот и да ја утврди состојбата, а по потреба 
и тежината на стоката, како и причината и височи-
ната на штетата ако е тоа можно, наведувајќи го 
и времето кога И околностите под кои се случила 
штетата. 4 

(2) Утврдувањето на загубата или на оштетува-
њето на стоката железницата е должна да го из-
врши, по можност, во присуство на имателот на 
правата, а по потреба и во присуство на еден или 
-повеќе сведоци или вештаци. 

(3) На имателот на правата железницата ќе му 
издаде препис од записникот за извидот 

(4) Утврдувањето на состојбата на стоката желез-
ницата го врши бесплатно. Ако со извидувањето 
вршено по барање на имателот на правата ^не се ут-
врди никаква штета, или се утврди само штетата 
што железницата веќе ја признала, имателот на 
правата е должен да ги надомести настанатите тро-
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шоци и да го Цшаш надоместокот предвиден во 
тарифата. 

(5) Ако имателот на правата не ги признае фак-
тите утврдени со записникот за извидот, може да 
бара состојбата и тежината на стоката, како и при-
чините, околностите и износот на 1 штетата, да се 
утврдат судски. 

Член 78 
Претпоставка за загуба на стока 

Имателот на правата може, без никакво натамо-
шно докажување, да смета дека стоката е загубена, 
ако не му била издадена на примателот или при-
готвена за издавање во рок од 30 дена по истекот 
на рокот за испорака. 

/ Член 79 
Одговорност на железницата за надоместокот на 

штетата. Регрес 
(1) Железницата одговара за штетата настаната 

поради потполна или делумна загуба или оштетува-
ње на стоката од приемот на превоз до издавањето, 
како и за штетата настаната поради пречекорување 
на рокот за испорака. 

(2) Железницата се ослободува од одговорност за 
надоместок на штета, ако докаже дека е штетата 
предизвикана по кривица на имателот на правата, 
поради самото својство на стоката или околностите 
што железницата не можела да ги предвид^ ниту 
да ги одбегне, односно чии последици не била во 
состојба да ги отстрани. 

(3) Железницата што ја примила стоката на 
превоз, за извршувањето на превозот одговара до 
издавањето на стоката на примателот. 

(4) Секоја следува железница што ја презела сто-
ката со првобитниот товарен лист, учествува во до-
говорот за превоз врз основа на тој товарен лист и 
ги прима обврските што произлегуваат оттука. 

(5) За побарувањата што произлегуваат Од до-
говорот за превоз одговара железницата што ја при-

I мила стоката на превоз или упатната железница 
ако му го издала на примателот товарниот лист, без 
оглед дали му jaf издала и стоката. 

(6) Железницата што ја надоместила штетата 
I има право на регрес спрема железницата кај која се 
; случила штетата. Ако оваа железница не може да 
' се утврди, штетата ја поднесуваат железниците што 

учествувале, освен железницата за која ќе се утврди 
дека штетата не настанала на нејзина пруга. Со 
спогодба меѓу железниците одговорноста за регре-
сот може и поинаку да се уреди. 

Член 80 
Ограничувале на одговорноста во посебни случаи 

(1) Железницата не одговара за штетата наста-
ната: 

1) поради опасност сврзана со превозот на сто-
ката во отворена кола, Брз основа на одредбите од 
овој закон или тарифата, или врз основа на особена 
спогодба со испраќачот наведена во товарниот лист; 

2) поради опасност што ќе настане поради не-
достаток на пакување или поради недостаточно па-
кување на стоката која е поради тоа по својата 
природа изложена на загуба или оштетување; 

3) поради опасност сврзана со натоварот или 
истоварот, или опасност произлезена од неправилно 
товарење на стоката што ја товари испраќачот или 
ја истоварува примателот врз основа на одредбите 
од овој закон или тарифата ит/i врз орлова на осо-
бена спогодба склучена со испраќачот'и наведена во 
товарниот лист, или врз основа на спогодба склу-
чена со примателот; 

4) поради особена опасност што настанува поради 
потполна или делумна загуба или оштетување на 
стоката (кршеле, 'рѓосување, внатрешно расипу-
вање што доаѓа самото по себеси, мраз, топлина, 
,течење, сушење, растурање и слично), на што е 
Изложена стоката поради своите особини; 

5) поради опасност што настанува поради тоа 
1дто предметите кои се исклучени од превоз се 
предадени на превоз под неисправно, неточно или 

непотполно означување, или што предметите кои се 
примаат на превоз само под определени услови — 
се предадени на превоз под неисправно, Неточно или 
непотполно означување, или што испраќачот не ги 
презел пропишаните ме^жи на претпазливост; 

6) поради особена опасност на која се изложени 
живите животни при превозот; 

7) поради опасност што придружниците на жи-
ви животни или стока биле должни да ја отстра-
нат, ако според одредбите од овој закон, тарифата 
или спогодбата склучена со испраќачот и наведена 
во товарниот лист, превозот на тие животни или 
на таа стока требало да се изврши под придружба; 

8) поради особена опасност што настанува за 
стоката поради недостаток во конструкцијата, по-
ради лошо одржување или неуредно послужување 
на уредите на колите што служат за превоз - на 
стока, а не се наоѓаат на управување на желез-
ницата. 

(2) Ако постои некоја од околностите наведени 
во ставот 1 на овој член, а природата на фактичко 
настанатата штета не му се противи на тоа, се 
претпоставува дека штетата поради тие околности 
и настанала, освен ако имателот на правата не го 
докаже спротивното. Оваа претпоставка не постои 
ако е во случајот од точката 1 на ставот 1 од овој 
член кусокот очигледен или дошло до загуба на 
цели парчиња. 

Член 81 
Ограничување на одговорноста во случај на загуба 

Во тежината на стоката 
(1) Ка ј стоката која по својата особена природа -

редовно губи во тежината при превозот, железни-
цата одговара само за оној дел од загубата што ги 
надминува нормите на загубата во тежина што ќе ги 
пропише сојузниот секретар за сообраќај ц врски. 

(2) Железницата не може да се повикува на 
ограничувањето на одговорноста од ставот 1 на овој 
член ако имателот на правата докаже дека загу-
бата според фактичните околности не настанала по-
ради причини што повлекуваат редовна загу-" 
ба во тежинатата на стоката. 

Член 82 
Височина на отштетата во случај на потполна или 

делумна загуба или оштетување на стоката 
(1) Ако е железницата должна да му платт^ на 

имателот на правата отштета\ за потполна или де-
лумна загуба на стоката, вредноста на стоката се 
смета по пазарната цена, а ако е цената определена 
— по определената цена. Цената се определува спо-
ред местото и времето на приемот на стоката на 
превоз. 

(2) Ограничувањето на височината на отштетата 
го пропишува Сојузниот извршен совет. 

(3) Покрај отштетата за стоката, железницата е 
должна да ги надомести уште возарината, царин-
ските давачки и другите износи платени во врска со 
превозот на изгубената стока. 

(4) Во случај на оштетување на стоката, желез-
ницата е должна на имателот на правата да му го 
плати само износот за кој е намалена вредноста на 
стоката. 

(5) Ако поради оштетувањето целата пратка ја 
изгубила предноста, отштетата не може да го надми-
не износот што би требало да се плати во случај на 
потполна загуба на стоката. 

(6) Ако поради оштетувањето само еден дел од 
пратката ја загубил вредноста, отштетата не може да 
го надмине износот што би требало да се плати , во 
случај на загуба на оној дел од стоката чија вред-
ност е намалена. 

(7) Во случај на загуба и оштетување на стоката 
согласно се применуваат и одредбите од чл. 84 и 
86 на овој закон. 

(8) Кога при пресметувањето на отштетата се 
пресметуваат износи на странски валути, тоа пре-
сметување се врши според дневниот курс што важи 
во времето и местото на плаќањето на отштетата. 
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Член 83 
В,исочина на отплатата за пречекорување рокот на 

испораката 
(1) Ако имателот на правата докаже дека поради 

пречекорувањето на рокот на испораката претрпел 
штета, железницата е должна да му ја плати дока-
жаната штета, но најмногу до височината на изно-
сот на возарината. 

(2) Ако имателот на правата не докаже дека 
поради гтречекорувањето на рокот на испораката 
претрпел штета, железницата е должна да му плати 
за пречекорувањето на рокот на испораката ̂  

до еден ден заклучно — 1/10 од возарината, 
до два дена заклучно — 2/10 од возарината, 
до три дена заклучно — 3/10 од возарината, 
до четири дена заклучно — 4/10 од возарината, 

а во случај на пречекорување рокот на испораката 
над четири дена — 5/10 од возарината. 

(3) Во случај на потполна загуба на стоката не 
може да се бара посебна отштета за пречекору-
вањето на рокот на испораката. 

(4) При делумна загуба на стоката се плаќа от-
штета за пречекорувањето на рокот на испораката 
до височината на износот на возарината што отпаѓа 
на оној дел од пратката игро не е загубен. 

(5) При оштетувањето, според околностите на 
случајот, треба да се плати отштета за пречекору-
вањето на рокот на испораката покрај отштетата 
предвидена во членот 82 на овој закон. 
\ (6) Ако покрај пречекорувањето на рокот на 
испораката постои и оштетување или делумна за-
губа на стоката, не може да се бара поголема вкуп-
на отштета отколку што 0 предвидена за случај на 
потполна загуба на стоката. ^ 

(7) Во случај на пречекор,ување на рокот на 
испораката согласно се применуваат и одредбите од 
чл. 84 и 86 на овој закон. 

Член 84 
Обезбедување уредна испорака 

(1) Испраќачот при предавањето на стоката на 
превоз може. да го означи во определената рубрика 
од товарниот лист износот за обезбедување на уред-
на испорака. Во тој случај се плаќа надоместокот 
предвиден во тарифата. 

(2) Ако е означено обезбедување на уредна испо-
рака, имателот на правата во случај на пречекору-
вање на рокот на испораката може да бара: 

1) отштета, но најмногу до височината на озна-
ченото обезбедување, кога ќе докаже дека поради 
пречекорувањето на pOKOt на испораката претрпел 
штета; 

2) двојни износи предвидени во членот 83 став 2 
на овој закон, но најмногу до износот на обезбеду-
вањето на уредна испорака, ако не докаже дека 
поради пречекорувањето на рокот на испораката 
претрпел штета. 

(3) Ако износот на обезбедувањето на уредна 
испорака е помал од отштетата што би требало да 
се плати во случај да не е означено обезбедување, 
имателот на правата може да ја бара оваа отштета. 

(4) Во случај на потполна или делумна загуба 
или оштетување на стоката за која било- означено 
обезбедување на уредна испорака, покрај отштетата 
предвидена во членот 82 на овој закон, имателот4 на 
правата може д!а бара и надоместок за докажаната 
натамошна штета, но најмногу до височината на 
означеното обезбедување. 

(5) Ако покрај оштетувањето или делумната 
загуба на стоката постои пречекорување на рокот 
на испораката, отштетата што треба да се плати 
според ст. 2, 3 и 4 на овој член не може да го 
надмине износот означен со обезбедувањето. 

Член 85 
Постапка со пронајдена стока 

, (1) Ако стоката се пронајде во рок од една го-
дина по исплатата на отштетата, железницата е 
должна за пронаоѓањето на стоката веднаш да го 
известиf писмено имателот на правата. 

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на 
известувањето за пронајдуваното на стоката, имате-

лот на правата може да бара да му се издаде сто-
ката во која и да е станица на Југословенските же-
лезници со плаќање на возарината од првобитната 
отправна станица до станицата на бараното изда-
вала . Примената отштета е должен да ја врати има-
телот на правата по одбивање на возарината што 
му била вратена, но го задржува правото на побару-
вање на отштета поради пречекорувањето на ро-
кот на испораката. ' v 

(3) Ако имателот на правата не поставил барање 
според ставот 2 на овој член, железницата може 
слободно да располага со стоката. 

Член, 86 
Отштета во случај на зла'намера или крајна не-

брежност на железницата 
Во сите случаи ќога потполната или делумната 

загуба или оштетувањето на стоката, или прече-
к о р у в а њ е т о ^ рокот на испораката се предизвикани 
злонамерно4 или поради крајна небрежност на ,же-
лезницата, на имателот на правата треба да му со 
надомести полната штета. 

VI. ПРЕВОЗ НА' МРТОВЦИ 
Член 87 

Предавање на превоз 
(1) Превозот на мртовци мора да се пријави ве 

појдовната станица на возот на 6 часа, а во друг! 
станици најмалку на 12 часа пред поаѓањето ш 
возот со кој мртовецот може да се превезе. 

(2) При предавањето на мртовец на превоз мора 
на железницата да и се предаде спроводница изда-
дена од надлежниот орган. Спроводницата при из-
давањето на мртовецот му се предава на прима-
телот. 

(3) Мртовци предаваат на превоз со товарен 
лист како споровоз или брзовоз. За превоз како 
брзовоз, потребна е претходна согласност од же-
лезницата 

(4) Натоварот мора да го изврши испраќачот. 
(5) Трошоците за превоз на мртовецот мораат да 

се платат однапред/ 
(6) Секој одделен мртовец мора да се смести во 

отпорен метален сандак, или во сандак што е одна-
тре обложен со лим и херметички затворен. Метал-
ниот сандак или сандакот обложен со лим мора да 
се зацврсти во дрвен сандак така што во него да 
не може да се поместува 

Член 88 
Превоз 

(1) Мртовците морат да се превезуваат во за-
творена кола. Ако се предадени на превоз во затво-
рена мртовечка кола, тие можат да се превезуваат -и 
во отворена кола. Не е допуштено дотоварување на 
предмети што не спаѓаат во опремата на мртовецот. 
Во иста кола'допуштено е да се превезуваат повеќе 
мртовци предадени на превоз во исто време, во 
иста отправна станица и за иста упатна станица. 

(2) Мртовецот мора да има придружник, кој ја 
плаќа возната цена утврдена со тарифата. 

(3) Придружник не е потребен ако испраќачот 
во отправната станица положи писмена или теле-
графска изјава од примателот дека мртовецот ќе го 
преземе веднапгтго пристигањето, или ако е мрто-
вецот упатен на адреса на погребен завод. 

(4) Придружник не е потребен кога орган на 
управата, болница или сличен завод им испраќа 
мртовец на виша школа, институт или завод, како 
и кога тие го испраќаат мртовецот понатаму. Такви 
мртовци можат да се предадат на превоз во не-
пробојно затворени сандаци и да се npesesvBaaT во 
отворена кола. За 'вакви пратки не се потребни 
мртовечки спроводници. 

(5) Железницата е д о л ж н а в а го изврши пре-
возот на мртовец на најбрз начин и без прекин. 

Член 89 
Издавање 

(1) За пристигањето на непридружуван мртовец 
во упатената станица железницата е должна да го 
извести веднаш примателот на негов трошок со те-
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леграма, по телефон или по специјален разнесувач 
на извештаи. 

(2) Примателот мора да го преземе ^ п р и д р у -
жуваниот мртовец во рок од 6 часа по приемот на 
извештајот за пристигањето. К а ј придружуваните 
мртовци овој рок тече од пристигањето на возот 
во упатената станица. Ако мртовецот пристигне по 
18 часот, рокот за однесување почнува да тече дури 
од 8 часот наредниот ден. По истекот на овој рок 
железницата има право да му го предаде мртовецот 
на надлежниот општински орган. 

Член 90 
Други одредби 

Санитарните и други мерки за превозот на мрто-
вец е должен да ги исполни испраќачот, а по 
пристигањето на мртовецот во упатната станица — 
примателот. 

VII. ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 
Член 91 

Услови за превоз 
(1) Живи животни можат да се превезуваат само 

ако тоа не им е противно на ветеринарно'санитар-
ните прописи. 

(2) Животни се примаат на превоз само ако е 
по оцена на отправната станица исклучена секоја 
опасност за луѓето и животните, како и секоја мо-
жност за оштетување на предмети. Колата, санда-
ците и кафезите со опасни животни мораат да 
бидат снабдени со натписи што укажуваат на опа-
сност. Железницата може да бара поединечни прат-
ки на ситни животни да мораат да се предадат на 
превоз спакувани. i 

(3) Превоз на болни животни смее да се врши 
само со дозвола од ветеринарот. 

(4) За превоз на животни како експресна стока 
важат одредбите од членот 35 на овој закон. 

(5) Железницата ќе^ одбие превоз на животни 
што се пакувани во вреќи или им се врзани нозете. 

(6) Натовар и истовар на животни што не се па-
кувани може да се врши само во оние станици што 
за таа цел се определени со тарифата. 

(7) Испраќачот односно примателот, како и при-
дружникот на животните, се должни да се грижат 
За исполнувањето на ветеринарно-санитарните про-
писи. Имателот на правата ги поднесува сите по-
следици што би настанале поради непридржување 
кон овие прописи. 

Член 92 
Предавање на превоз 

U) Испраќачот е должен животните благовре-
мено да ги приготви за натовар, за да може прево-
зот да се изврши со определен воз. Железницата це 
е должна да прими на чување животни што не 
можат да се превезат. 

(2) Во недела и во празниците определени со 
закон железницата не е должна да прими на пре-
воз животни, освен пратки на кучиња, животни^ што 
се предаваат на превоз како експресна стока, како 
и пратки на други животни што се испраќаат на 
сточни саеми, изложби и трки, или од нив. ) 

(3) Со товарниот лист со кој се предаваат жи 
вотните, не може да се предаде на превоз и друга 
стока. Со животните што имаат придружник може 
да се превезува количина храна што е потребна за 
нивната исхрана во текот на превозот, опрема за 
животните, како и рачен багаж на придружникот. 
Овие предмети се превезуваат бесплатно со истата 
кола со која и животните и , к е се наведуваат во 
товарниот лист. За штетата на овие предмети же-
лезницата одговара само ако е предизвикана злона-
мерно или настанала поради крајна небрежност на 
железницата. 

(4) Со тарифата може да се определи возари-
ната за превоз на животни да се плаќа однапред. 

Член 93 
Пакување 

(1) Кафезите, сандаците, кошниците и други 
затвори во кои се превезуваат животни мораат да 
бидат пространи и со достаточно воздух, така што 
животните да можат да се превезат без штета. 

-Животните мораат да имаат и можност да легнат 
и да можат во затворите да се хранат и да се по-
јат. Затворите мораат да имаат непробоен под со 
достаточно простирка и да имаат достаточно висо-
ки непробојни ѕидови, за да се оневозможи зага-
дување на колата. Затворите мораат да имаат рачки 
погодни за носење и да бидат така направени што 
животните да не можат да ^скокнат, ниту да пре-
трпат или да нанесат штета. 

(2) Кошниците од сите видови мораат да бидат 
снабдени со направи што го оневозможуваат изле-
т у в а њ е ^ на пчелите низ отворите. 

Член 94 
Кола за превоз на животни 

(1) За превоз на животни мора да се употреби 
затворена и исчистена кола со отвори за провет-
рување. 

(2) Ако по оцена на испраќачот или органот на 
ветеринарно-санитарната служба отворите за про-
ветрување на колата не се достаточни, вратата на 
колата може делумно или наполно да се држи от-
ворена, под услов испраќачот да ги обезбеди отворите 
на вратата со ограда од штици или решетки во 
височина од 1,5 ш, со тоа долниот дел од оградата 
да не смее- да пропушта ѓубре и простирка. Ако 
вратата се држи затворела на долга кукачка, се 
става само заштитна штица. 

(3) Колата мора да биде снабдена со направи за 
врзување животни. 

Член 95 
Постапка со животните 

При натоварот, претоварот и истоварот живот-
ните не смеат да се мачат, Железницата може да 
одбие прием на пратки ако тие се натоварени или 
спакувани на таков начин што да се мачат жи-
вотните. Ако при превозот се утврди дека живот-
ните се изложени на мачење, железницата може на 
трошок и одговорност на имателот на правата вед-
наш да преземе потребни мерки животните да не 
се мачат натаму. Во сомнителни случаи ќе се по-
стапи според упатство од надлежниот местен ве-
теринар. 

Член 96 
Натовар 

(1) ^ с п а к у в а н и т е животни испраќачот е дол-
жен сам да ги натовари и сигурно смести во ко-
лата. Тој, исто така, е должен да достави и средства 
потребни за врзување на животните. Железницата 
може да бара испраќачот сам да ги натовари прат-
ките со опасни и ќудливи животни и покрај тоа 
што тие се наоѓаат во затвори. 

(2) Во случај на превоз на крупен добиток и на 
свињи испраќачот мора да го постеле подот од 
колата со песок или простирка. 

(3) Крупниот добиток во колата мора да биде 
врзан. Тој мора во колата да биде така сместен 
што човекот да може лесно да минува меѓу жи-ч 
вотните. Кога животните се товарат напреку, освен 
тоа меѓу животните и страните од колата мора да 
остане толку простор да не можат да се повредат 
животните. Ситните животни мораат да имаат мож-
ност да легнат. Дали овие услови се иеполнати цени 
,железничкиот работник заедно со ветеринарот. Во 
случај на непридржување кон овие одредби, же-
лезницата може да одбие прием на превоз. 

(4) Крупните и другите животни, како и живот-
ните од различни видови, можат да се товарат за-
едно само ако се одвоени едни од други со прегра-
ди. Ова важи и за животните од различни^ видови 
што се превезуваат во кафези и други затвори. 
Животните со младенчиња што цицаат можат да 
се товарат заедно. 
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(5) По барање на испраќачот ставено во товара 
ниот лист, железницата, со наплата на надоместо-
кот предвиден во тарифата, ќе стави на распола-
гање песок, градни И4 надолжни пречки, решетки, 
светилки и друг прибор, ако располага со нив.. 

(6) Затворите со животни мораат во колата да 
се сместат така што животните да имаат достаточно 
воздух. 

(7) При натоварот, претоварот и истоварот за-
творите со животни не смеат да се Љплаат НИТУ да 
се превртуваат. 

Член 97 
Хранење, поење и полевање 

(1) Сите животни чиј превоз трае подолго од 24 
часа, испраќачот е должен пред натоварот достаточ-
но да ги нахрани и напон. 

(2) АКО превозот на животните трае подолго од 
24 часа, животните мораат да се хранат и да се 
појат најдоцна по секои 24 часа. 

(3) За хранењето и поењето на животните што 
имаат придружник се грижи придружникот, а за 
хранењето и поенчето на животните што немаат 

ѕ придружник се грижи железницата. 
(4) За хранењето и поењето на животните по 

пат, по потреба, определените станици морат да се 
снабдат со годни направи. 

(5) По барање на испраќачот ставено во товар-
ниот лист железницата е должна да ги полева 
свињите во станиците определени за тоа. 

(6) На товарниот лист мора да се прибележи ; 

станицата, денот и часот кога е извршено хране-
њето, пеењето и полевањето на животните. 

(7) За хранење, поење и полевање железницата 
наплатува надоместок предвиден во тарифата. 

Член 98 

Придружување 
(1) Испраќачот е должен да даде придружник 

за пратките на животни кои не се предаваат на 
превоз во обезбедени затвори што можат да се 
носат, освен ако железницата по неговото барање 
во товарниот лист не се откаже од придружувањето. 

(2) Животните што се превезуваат со патнички 
воз, рибите во покривки вметнати во колата, рибите 
во специјална кола, големите диви животни и 
ќудливите домашни животни, се примаат на превоз 
само со придружник. 

(3) РХспораќачот мора во случај на придружу-
вање да назначи во товарниот лист колку придру-
жници ќе има и која кола ќе придружуваат. Огра-
ничувањето на одговорноста на железницата (член 
80) не се менува ако железницата се откаже од 
придружувањето. Придружникот мора да ја плати 
возната цена според тарифата. 

(4) Придружникот е должен за време на пре-
возот да се грижи за животните, а особено за нив-
ното хранење и поење. Ка ј пратките што треба да 
се претоварат, придружникот се грижи и за 
претоварот. Придружникот треба да се наоѓа во 
колата во која се превезуваат животните. Ако е 
тоа неможно поради опасноста за неговата лична 
сигурност, тој може да бара да му се определи 
место во патничка или во службената кола. 

(5) Испраќачот може со изјава во товарниот 
лист да го овласти придружникот тој наместо него, 
без посредство на отправната станица, да подава 
во текот на превозот или во упатната станица ба-
рања во поглед на измената на договорот за пре-
воз, како и потребни упатства. Упатната станица 
или примателот придружникот може да ги менува 
само ако го поднесе дупликатот од товарниот лист 
и во овој ја запише измената (член 73). 

(6) Забрането е пушење во колата ако во неѕѓ 
има слама, сено или други лесно запаливи материи. 

(7) За време на превозот ноќе придружници^ 
; на животните мораат да имаат светилки што не 
можат да предизвикаат пожар. 

Член 99 
Превоз 

(1) Железницата ги определува возовите со кои 
се превезуваат животни. 

(2) Испраќачот може да го определи превозниот 
пат. Ваквото барање железницата е должна да го 
земе предвид, и во тој случај се здобива и со право 
^a ја наплати возарината за определениот пат и да 
го смета рокот на испораката според тој пат. 

(3) Железницата не е должна особено да се 
грижи да дознае дали животните во текот на пре-
возот се повредиле, заболеле или пцовисале. Ако 
ова го дознае, железницата ќе постапи според упат-
ството од органот на ветеринарно-санитарната слу-
жба и за преземените мерки ќе го извести ис-
праќачот. ( 

(4) Ако животните поради повреда или забо-
лување мораат да се продадат, износот добиен со 
продажбата, по одбивање на трошоците што не се 
платени и издатоците настанати при продажбата, 
железницата ќе му го стави на располагање на 
имателот на правата. 

Член 100 
Издавање 

(1) По пристигањето во упатната станица же-
лезницата без одлагање ќе ги приготви пратките 
на животни за издавање. Ако по пристигањето на 
пратките на животни во упатната станица не се 
јави лицето овластено да ги прими, железницата 
ќе го извести примателот веднаш а најдоцна во 
рок од 2 часа по пристигањето, а за пратките што 
ќе пристигнат по 20 часот — наредниот ден нај-
доцна до 9 часот. 

(2) Истоварот на неспакувани животни мора 
да го изврши примателот. 

(3)4 Примателот е должен животните да ги пре-
земе најдоцна во рок од 2 часа, сметајќи од часот 
кога се смета дека е известувањето извршено, а ако 
известување не е потребно, најдоцна во рок од 
2 часа по извршеното приготвување за издавање. 
Тарифата може да предвиди подолг рок. Ако жи-
вотните не се преземат во рокот за однесување, же-
лезницата може на трошок и одговорност на има-
телот на правата да ги предаде животните на не-
гување или да допушти натамошно задржување на 
животните во колата, или на станицата, со напла-
та на надоместокот предвиден во тарифата. 

(4) По извршениот истовар железницата е дол-
жна употребената кола и другите средства веднаш 
да ги исчисти и дезинфицира, со наплата на надо-
местокот предвиден во тарифата. 

(5) Железницата може да бара истоварот на 
ќудливи и други опасни животни во кафеѓи да го 
изврши примателот. 

(6) Одредбата од членот 72 став 2 на овој закоп 
важи и за издавање на животните. ч 

Член 101 
Други одредби 

На превозот на живи животни согласно ќе се 
применуваат и одредбите од овој закон за'превоз на 
стоки, ако со одредбите од оваа ,глава не е опре-
делено поинаку. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 102 

До донесувањето на соодветните прописи спо-
ред членот 31 став 1 и членот 82 став 2 на овој за-
кон, железничкото транспортно претпријатие за 
потполна или делумна загуба или оштетување на 
багаж или стока ја надоместува фактичната вред-
ност но најмногу до 10.000 динари за секој кило-
грам бруто тежина на изгубен или оштетен багаж, 
односно на изгубени или оштетени стоки, ако во 
договорот за превоз не постои клаузула за обезбе-
дување уредна испорака со назначување на пого-
лем износ до кој се обезбедува надоместок на штета, 
или ако потполната или делумната загуба или 
'оштетувањето на багаж или стоки не е предизви-
кано злонамерно или од крајна небрежност. 
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Член 103 
Се овластува Сојузниот извршен совет, за во-

ените превезувања и за ,специјалните потреби на 
Југословенската народна армија да донесе посебни 
прописи со кои можат да се извршат отстапувања 
од одделни одредби на овој закон. 

Член 104 
(1) На 6 ноември 1957 година, како ден на вле-

гувањето во сила на, Законот за превозот на же-
лезниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/57), 
престанаа да важат: одредбите од Уредбата за вра-
ќањето, наплатата и сторнирање^ на возарината 
и на другите такси на државните железници и др-
жавните речни бродови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/47 и 46/48) доколку се однесуваат на желез-
ницата, Наредбата за доставата, Утоварот и истова-
рот на колите во железничкиот сообраќај („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 42/52), како и другите про-
писи што се во спротивност со тој закон. 

(2) Одредбите од законот наведен во ставот 1 
на овој член не се применуваат на договорите за 
превоз склучени пред 1 мај 1858 година. 

Член 105 
На 7 април 1965 година, како ден на влегувањето 

во сила на Законот за измени и дополненија на 
Законот за превозот на железниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), престанаа да важат: 
Уредбата за дополнителните одредби кф! Законот 
за превозот на железниците („Службен' лист на 
ФНРЈ", бр. 23/58), Одлуката за посебните услови 
за превоз на железничките пруги од тесен коло-
сек („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58) и Наред-
бата за ограничувањето на дополнителната наплата 
односно за враќањето на превозните и други тро-
шоци од договорите за превоз со железница („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/58). 

882, 

Врз основа на членот 52 ст. 4 и 5 од Основниот 
закон за заштитата при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), во согласност со сојузниот се-
кретар за -сообраќај и врски, сојузниот секретар ,за 
труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРИ ПРЕВОЗ 

СО МОТОРНИ ВОЗИЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерки и 

нормативи за, заштита при работата при одржу-
вање на моторни возила и при превоз со моторни 
возила. 

Како моторни возила, во смисла на овој правил-
ник, се подразбираат сите моторни и приклучни во-
зила, освен возилата што се движат по шини (во 
понатамошниот текст: возилото). 

Како одржување на возила, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат сите работи на поправки 
на возила како и на снабдување на возила со гориво, 
мазиво и сл. 

Член 2 
Мерките и нормативите за заштита при рабо-

тата предвидени со овој правилник ги спроведуваат 
работните и други организации, органите на опште-
ствено-политичките заедници, други правни лица 
и физички лица ка ј кои се запослени лица што ра-
ботат на одржување возила и вршат превоз со во-
зило (во понатамошниот текст: организацијата). 

Н И Г Е Р К И И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ 
ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА 

1. Поправки и снабдување на возила со гориво 
и мазиво 

Член 3 
Средните и големите поправки на возила, ка-

ко и снабдувањето на "возила со гориво и мазиво, 
организацијата ги врши на за тоа определено ме-
сто (работилница, посебна просторија). Тоа место 
мора да биде опремено со сите потребни уреди и 
направи (канали за преглед, ди,галки, потпорки за 
свртување, естакади и сл.), со алати и други сред-
ства за изведување на работите. 

Помали поправки можат да се вршат, и надвор 
од местото од ставот 1 на овој член, со преземање 
на заштитните мерки предвидени со овој правилник. 

Член 4 
' ' За време на поправка и снабдување /на возило 

со гориво и мазиво, моторот на возилото мора да 
биде вон движење. 

Член 5 
За време на поправка и снабдување на возило 

со гориво и мазиво, на управувачот мора да се стави 
таблица со натпис: „Не пуштај го моторот'во дви-
жење — луѓето работат". 

За време на подигање на возило со помош на 
уреди со хидраулична или електромеханичка дви-
жечка сила (дигалка), на дигалката мора да се ста-
ви таблица со натпис: „Не гибај — под возилото се 
луѓе". 

Член 6 
Во работилница за поправка возила со вериж-

но Движење на возилата,^мора да постои соодветна 
сигнализација (светлосна и звучна) за давање зна-
ци за движењето на возилото. 

Возилото пред да се постави на местото за по-
правка во работилницата мора да се исчисти и из-
мие. 

Член 7 
Возилото за време поправката мора да се за-

кочи со рачна кочница и да се вклучи на најмал 
пренос. При поправки на кочница мораат да се у-
потребат осигурни кочни направи. 

Член 8 
Ако при поправки на возило се симнуваат тр-

кала, ка ј оската на симнатите тркала мораат да се 
ставаат ногари а под несимнатите тркала — сигур-
ни подметки. 

Член 9 
При симнување или поставана на пружини 

или при изведување други поголеми поправки на 
возило, возилото мо^а да се обезбеди од паѓање, 
пожар и експлозија. 

Член 10 
Товарно возило со автоматско истоварување то-

вар мора да биде обезбедено против спонтано поди-
гање и спуштање на сандакот. 

Страните на товарно возило со автоматско ис-
товарување товар мораат да бидат обезбедени про-
тив спонтано отворање. 

Подот на каросеријата на товарно возило со ав-
томатско истоварување товар мора да биде рамен 
и мазен. 

Член П 
При поправки на товарно возило со автомат-

ско истоварување товар под подигнатата каросери-
ја мораат да се постават сигурни потпирачи. Наме-
сто потпирачи не смеат да се употребуваат други 
предмети (клучеви, ќускии, КРОЈ, дрвени греди и сл,). 

Ч^ен 12 
При поправки на возило со висока каросерија 

мораат да се употребуваат соодветни сигурни скали. 
Забранета е употреба на неисправни скали. 

ѕ Член 13 
Ако поправките се вршат под возилото, возило-

то мора да се постави на цврсти потпорни (ногари 
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и сл.)". За време на таква работа мора да биде спре-
чено истекување на гориво од резервоарот, на вода 
од ладилникот, на масло од моторот и на електро-
лит од акумулаторската батерија. 

Член 14 
Кога со заварување се вршат поправки на цис-

терна или резервоар на ЕОЗИЛО за превоз на лесно 
запаливи и експлозивни течности, поправката може 
да се врши дури откако цистерната или резервоа-
рот ќе се наполни со вода или инертен гас (СОз) а 
металното тело на цистерна^ односно резервоарот 
прописно уземји. 

Член 15 
При поправки на возила, преносот на делови 

од возило потешки од 30 kg мора да биде механи-
зиран. 

Деловите од возило што се пренесуваат мораат 
на направат а за пренос да бидат обезбедени од по-
местување или превртување. 

Член 16 
Пред симнување на моторот, менувачот, ладил-

никот, задниот и предниот мост или на други дело-
ви од возило што се составен дел на системот за ра-
зладување или подмачкување на возилото, од нив 
претходно мора да се испушти маслото и водата во 
садови наменети за таа цел. 

Местата за поставана на деловите од возило од 
ставот 1 на овој член мораат да бидат пригодени та-
ка што да и одговараат на својата намена. 

2. Пуштање на мотор од возило во работа 
Член 17 

Пред пуштање на мотор од возило во работа, 
рачката на менувачот мора, да се стави во неутра-
лна положба. 

Моторот се пушта во работа, по правило, со по-
мош на стартер. 

Рачно пуштање на моторот во работа смее да 
врши само возачот или негов помошник. 

Ка ј рачно пуштање на моторот во работа лос-
тот на двигателот мора да се свртува одоздола на-
горе. Палецот од десната рака не смее да го опфа-
ти лостот на двигателот туку мора да биде сосема 
доближен до показацелот. 

Кај рачно пуштање на моторот во работа, мо-
торот мора да биде пригоден на нешто подоцнежно 
палење. 

3. Движење на возило во кругот на организацијата 
Член 18 

Во кругот на организацијата и во ^ботната про-
сторија смеат да управуваат возило само лица што 
имаат возачка дозвола за управување возило од од-
воена категорија. 

Во кругот на организацијата или во работните 
простории во кои се движат возила мораат да се 
постават знаци според важечките пропишува соо-
браќајот на јавните патишта. 

Члан 19 
Брзината на движењето на возило во кругот 

на организацијата не смее да биде поголема од 10 km 
на час, а во работните простории — поголема од 
5 km на час, освен нги посебно изградени пробни 
писти и други сообраќајници, кои мораат да бидат 
снабдени со -соодветна сигнализација. 

Брзината на движењето на возило на посебно 
изградените пробни листи и на други сообраќајни-
ци во кругот на организацијата нема да се ограни-
чува, ако листите и сообраќајниците се снабдени со 
соодветна сигнализација. 

Член 20-
Во организацијата мора да постои план за дви-

жење на возилата, со податоци за дозволени и за-
бранети правци, влезови, излези, свијоци и слично. 
Планот за движење на возилата мор^ да биде иста-
кнат на видно место во кругот на организацијата 
и во работните простории, 

Член 21 
На лицата што, не се запослени на поправки на 

всзила, забрането им е да се возат на возило во 
кругот на организацијата и во работната просторија, 

4. Испитување на кочници на возило 
Член 22 

Испитување на кочници на возило при работа-
та на моторот се врши, по правило, со уреди за ис-
питување на кочници. 

Ако организацијата нема уреди за испитување 
на кочници, испитувањето на исправноста на коч-
ниците се врши на определено место во кругот на 
организацијата 

Член 23 
При преодување на кочниците по испитување 

на нивната исправност моторот мора да биде исклу-
чен а возилото во состојба на мирување. 

Возачот не смее да го пушти моторот во работа 
ниту да го стави возилото во движење додека за 
тоа не добие знак од работникот што врши п р е о -
дување на кочниците. 

5. Миење на возила 

Член 24 
Миење на возило со помош на црево на отворен 

простор, мора да се врши на место доволно оддале-
чено од Неизолирани спроводници на струја одно-
сно од електрични уреди под напон. 

Скалите и подлогата по кои се движи работни-
кот при рачно миење на возилото мораат да имаат 
рапава површина. 

За време на рачното миење на возило работни-
кот мора да биде опремен со соодветни заштитни 
средства (гумени чизми, гумени нараквици, заштит-
на престилка и сл.). 

' Член 25 
Ако миењето на возило се врши со посебни уреди 

(механизирано миење), изворите на светло, спровод-
ниците на струја и погонските уреди мораат да би-
дат херметички затворени. 

За време на механизирано^ миење на возило, 
работникот што ракува со уредите за миење возила 
мора да биде заштитен од влага. 

Член 26 
При миење на возило нечистата вода смее да 

се испушта во канализација дури по нејзиното неу-
трализирање и чистење од гориво и масло. 

Член 27 
Делови од мотори што работат на стилизира^ 

бензин смеат да се мијат дури откако ќе се изврши 
неутрализација на талогот од тетраетил во керозин 
или во други течности. 

При употреба на базен раствор концентрацијата 
на тој раствор треба да изнесува од 2% до 

Миење на делови на возило со етилизиран бен-
зин е забрането. 

Член 28 
Ако за миење на делови на возило се користат 

раствори на бензин или петрол, местата определени 
за миење мораат да имаат постојана вентилација, а 
при употребата на трихлоретилен — и посебна ко-
мора со вентилација. 

На местата на кои миењето на делови на возило 
се врши со запаливи течности, забрането е пушење 
и приоѓање со отворен пламен. На тие места мораат 
да 'се спроведат и сите мерки (на противпожарна 
заштита. 

6. Работа на акумулаторска Стерија 
Член 29 

Ако акумулаторон батерии се превезуваат со 
колички, тие претходно^ мораат да се обезбедат од 
поместување односно од пролевање на киселината. 

При рачно пренесување на акумулаторон ба-
терии мораат да се преземаат мерки на претпазли-
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вост против пролевање на електролит^ (раствор на 
сулфурна киселина или база) врз облеката и обув-
ките на работникот 

При симнување,, пренесување, полнење, поправ-
ка и друга слична работа со акумулаторски батерии 
мораат да се преземаат соодветни мерки против 
пролевање електролит по телото, обувките и обле-
ката на работниците. 

Ако електролитот се пролее на телото на работ-
никот, изгореното место треба веднаш да се избрише 
со сува крда и да се неутрализира со десетпроцен-
тен раствор на сода во вода ако електролитот е 
киселина, односно со петпроцентен раствор на борна 
киселина ако електролитот е база а потоа повреде-
ното'место да се измие со млаз вода. 

Член 30 
При приготвување на раствор на сулфурна ки-

селина, киселината мора во тенок млаз да се тура 
во дестилирана вода. Преточувањето мора да се 
врши со направи за преточување (цицалка, лулка за 
балони, пумпа, сифон и сл.). 

Ако е затворачот на садот во кој се наоѓа ки-
селина или база обложен со парафин, парафинот 
треба да се истопи обложувајќи го грлото на садот 
со крпа натопена во врела вода. 

Член 31 
Рачно дробење и ситнење на јадлив калиумов 

хидроксид мора да се врши на начин со кој се 
спречува распрснување на неговите частички. 

Растворување на калиумов хидроксид треба да 
се врши во чист сад од челик, стакло или пластична 
маса, со налевање дестилирана Бода. Калиумовиот 
хидроксид мора со челични или стаклени стапчиња 
да се меша до неговото потполно растворање. 

Член 32 
Работниците што приготвуваат електролит мо-

раат да бидат опремени со соодветни лични заш-
титни средства. 

Работниците мораат да бидат посебно оспособени 
за приготвување електролит и за укажување прва 
помош Kaj изгореници добиени од киселини или 
бази. 

Член 33 
Садовите со електролит мораат внимателно да 

се пренесуваат со носилка или да се превезуваат 
со колички, со помош од двајца работници За време 
на преносот односно превозот, садовите мораат да 
бидат добро затворени. 

Член 34 
Полнење и формирање на оловни и алкалични 

акумулаторски батерии мора да се врши во посебно 
опремени простории. 

Во просториите од ставот 1 на овој член не 
смеаат да се оставаат садови со сулфурна киселина 
или со калиумов хидроксид. 

Член 35 
Акумулаторските батерии поставени за полнење 

и формирање мораат со непозната мрежа да бидат 
цврсто споени со помош на стегалки за оловните по-
лови на акумулаторот со киселина или со посебни 
наглавки кај акумулатор со база, за да се одземи 
искрење. 

Спојување на акумулаторон батерии со жици 
не е дозволено. 

Член 36 
Во просторијата за полнење и формирање на 

акумулаторон батерии не смее да се влегува со 
отворен оган ниту во неа смее да се пуши и да се 
пали кибрит 

Генераторите, електромоторите, електричните 
уреди и инсталациите за осветление во просторијата 
од ставот 1 на овој член, мораат да бидат заштитени 
против искрење. 

Во просторијата за полнење и формирање на 
акумулаторски батерии и во просторијата за чување 
киселини и бази мора да има мијалници и садови 
со 10% раствор на сода или 5% раствор на борна 

киселина зависно од видот на електролитот во 
акумулаторските батерии. 

Член 37 
Во просторијата за полнење и формирање на 

акумулаторон батерии смеат да влегуваат само 
лица што работат на тие работи. 

7. Ставање и симнување на гуми 
Член 38 

Ставање и симнување на гуми смее да се врши 
на суво и чисто место. 

Пред да се симнат гуми од наплатот, воздухот 
од внатрешната гума мора наполно да се пушти. 
Гумите мораат да се симнуваат со соодветен алат. 

Член 39 
Гумите не смеат да се поставуваат на 'рѓосан, 

втиснат, напукнат или рапав наплат. 
Еластичниот прстен од надворешната гума мора 

сигурно да налегнува во жлебот на наплатот по 
целиот свој обем. 

Член 40 
Уфрлање на еластичниот прстен од надворешна 

гума во жлебот на наплатот при полнење на надво-
решната гума со воздух смее да се врши само за 
време на прекин на притекувањето на воздух во 
гумата, додека е притисокот мал. 

Полнење гума на симнато тркало смее да се 
врши само при употреба на заштитна - ограда или 
решетка. 

8. Средства за одржување на возила 
Член 41 

'Алатите, направите, машините, уредите и дру-
гите предмети што работниците ги употребуваат 
при работата на одржување на возила - мораат да 
бидат исправни, прописно заштитени и постојано 
одржувани во исправна состојба. 

III. МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ 
ПРЕВОЗ СО ВОЗИЛО 

Член 42 
Секое возило мора да биде снабдено со испра-

вен стандарден рачен алат, неопходен прибор, 
резервни делови, прирачна аптека и со апарат за 
гаснење пожар. 

Член 43 
Пред поаѓање на пат мора да се провери технич-

ката исправност на возилото, како и опременоста 
на возилото со средства од членот 42 на овој пра-
вилник. 

Член 44 
За време на работата на моторот буката во 

возилото наменето за сместување патници и посада 
не смее да преминува 8-0 децибели. Концентрацијата 
на јагленмоноксид може да се движи најмногу до 
58 mg/m3 при температура до 20о С а концентраци-
јата на акролеин - најмногу до 0,002 mg/1 при тем-
пература од 18 до 20о С. 

Испитување на буката, температурата и загаде-
носта на воздухот во возилото се врши при работа 
на моторот и тоа по потреба, а најмалку двапати 
годишно. 

Член 45 
Ако со возилото се превезуваат опасни материи 

(течни горив^, јадливи и отровни материи и сл.), 
на возачот, придружникот на возачот и на работ-
ниците запослени на товарење и истоварање на 
товарот органиазцијата е должна да им даде по-
требни упатства и да обезбеди соодветни мерки 
предвидени со прописите за заштитата при работата 
при превоз на опасни материи. 

Член 46 
Организацијата е должна пред поаѓање на возило 

на подолг пат да го запознае возачот со основните 
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карактеристики ѕ, на патот што се од значење за 
безбедноста на сообраќајот. 

Член 47 
АКО организацијата утврди дека возачот се 

наоѓа во поднапиена состојба или во состојба на 
возбуденост односно премореност, таа е должна да 
го спречи да појде на пат. 

Член 48 
Превозот на луѓе во кошница на товарно возило 

со автоматско истоварање на товарот е забранет. 
Придружниците на возачот на такво возило можат 
да се возат само во кабината. 

Член 49 
Прикачувањето на приколка за моторно возило 

треба да го вршат, по правило, возачот и неговиот 
помошник. Прикачувањето мора да се врши со 
возење наназад и тоа со најмала можна брзина. 

По исклучок, возачот може и сам да ја прикачи 
приколката за моторното возило. Во тој случај тој 
мора да ја постави приколката на место каде што 
може лесно да и се пријде со возилото, под задните 
тркала на приколката да стави подметки и да ја 
провери состојбата на приборот за влечење. 

- , Член 50 
Прикачување односно откачување на приколка 

може да се врши само на рамен и тврд терен кој 
не е лизгав. 

Предната страна и бочните страни на платфор-
мата од приколката мораат при спојување да бидат 
вклопени. 

Член 51 
Пред да ја прикачи полуприколката за мотор-

ното возило возачот мора да провери дали е испра-
вен седлестиот уред за спојување, а полуприколката 
дали е закочена со рачна кочница. Предниот дел 
од полуприколката мора да биде поставен на таква 
височина што при прикачување предниот раб на 
лиснатач потпорка на рудата да налегне врз жлебот 
или седлото за спојување 

Надолжната оска на влекачот и полуприколката 
мора да биде во права линија. Поместувањето на 
оската не смее да преминува 10а. 

Член 52 
За време на товарење или истоварање на товар 

од возило возачот мора да биде присутен и е дол-
жен да провери претходно дали се преземени сите 
мерки на безбедност. 

При товарење товар во возило забрането е на 
страните на^ товарниот простор да се закачуваат 
синџири, јажиња и друга опрема за дигање товар. 

Член 53 
Ако со возило се превезуваат валчести товари, 

возачот мора во текот на возењето да ја проверува 
повремено состојбата на товарот на возилото, како 
и состојбата на уредите за прикачување. 

Чели 54 
Забрането е без сигурни подметки да се поста-

вува возило на падина со наклон поголем од 50. 
Ако од возило со автоматско истоварање на 

товари се врши натовар или истовар на товар над 
ров, покрај бр^г или на стрмнини, возилото мора 
претходно да се потпре со јаки лостови. 

По исклучок, истовар на товари може да се 
врши без ставање подметки ако е теренот тврд и 
без наклон. Во таков случај возилото мора да биде 
оддалечено најмалку 1 m од работ на ровот, брегот 
или стрмнината. 

Член 55 
Вратите на кабината и на каросеријата на вози-

лото мораат лесно и сигурно да се затвораат и да 
бидат изведени така што да не се отвараат во текот 
на возењето. 

IV. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА СО 
"ФТИ ЛИЗ ИРАН БЕНЗИН, БЕНЗОЛ и АНТИФРИЗ 

1. Работа со етилизиран бензин 
Член 56 

При работата со етилизиран бензин (поправки 
на уреди, превоз и други работи) мораат да се пре-
земаат мерки на заштита за да се спречи вдишу-
вање на пара од етилизиран бензин, како и неговото 
истурање на телото на работникот. 

Член 57 
При чистење на цистерни или резервоари од 

етилизиран бензин како и при поправки на такви 
цистерни и резервоари мораат да се користат лични 
заштитни средства, и тоа: специјална облека, цевна 
маска и појас за спасување со врвци. ,За време на 
работата во цистерна или резервоар работникот што 
врши чистење мора. да биде под постоја,н надзор на 
лице вон цистерната или резервоарот. 

Член 58. 
Снабдување на возила со етилизиран бензин 

може да се врши само од бензински пумпи со црева 
снабдени со посебни пиштоли.' 

Забрането е снабдување на возила со етилизи-
ран бензин со помош на ведро и инка, како и пре-
несување на етилизиран бензин во отворена амба-
лажа. 

Забрането е да се продувуват со уста уредите 
за напојување возила со етилизиран бензин. 

Работникот затруен со етилизиран бензин мора 
да биде веднаш упатен во најблиската здравствена 
установа (амбуланта, болница). 

Член 59 
Местата на кои е пролеан етилизиран бензин 

мораат да се посипат со раствор на дихлорамин 
(1,5% во бензин) или со каша од гасена хлор на вар 
(еден дел хлорна вар на три до пет делови вода). 

Член 60 
Забрането е отпадочните води со етилизиран 

бензин да се испуштаат во канализација. 
Отпадочните води со етилизиран бензин можат 

да се испуштаат во индустриска канализација дури 
по неутрализирање со хлорна вар во неутрализа-
циона јама. 

(Член 61 
Средствата за бришење на дамки од етили-

зиран бензин (струганки, крпи и сл.) мораат по упо-
требата да се ^ржат во метални садови со цврсти 
капаци. 

Изгорување на завалкани средства од ставот 
1 на овој член се врши на определено место со 
преземање мерки за заштита против вдишување 
бензиска пара и на противпожарни мерки. 

Член 62 
Работниците што работат со етилизиран бензин 

мораат да користат заштитна облека. 
Заштитната облека посипана со етилизираи 

бензин мора да се замени веднаш со чиста заштитна 
облека. 

Заштитната облека загадена со етилизиран бен-
зин мора да се чува и да се пере одвоено од 
другата облека. Поправки на таа. облека смеат да 
се вршат дури по перењето. 

Забрането е со облеката загадена со етилизи-
ран бензин да се влегува во трпезарии, кујни и 
работни и станбени простории. 

. Член 63 
Личните заштитни средства (гумени чизми, на-

раквици, престилки и сл.) се неутрализираат од 
етилизиран бензин с о каша од хлорна вар (еден дел 
вар на два до три дела вода), и тоа со триење или 
квасење во заситена Барова вода и со обилно перење 
во чиста вода. Нараквиците пред симнување треба 
да се истријат со керозин и да се исперат со вода 
и сапун. 
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Член 64 
Во затворена просторија со испаренија на ети-

лизиран бензин над максимално допуштената кон-
центрација дозволено е влегување на работници 
само при употреба на соодветни заштитни средства 
за заштита на органите за дишење (цевна маска, 
маска со филтер и сл.). 

Во просториите во кои се работи со етилизиран 
бензин мораат да се постават мијалници со топла 
вода и садови со керозин. Работниците мораат да 
имаат на располагање сапун, чисти крпи за бришење 

, раце и лице, како и 2%-тен раствор на бикарбцна 
сода за пиење и и с п л а т у в а њ е на устата. -

Член 65 4 -
Внесување храна во просториите од членот 64 

на овој правилник забрането е. 
Член 66 

Организацијата е должна работниците што ра-
ботат со етилизиран бензин да ги запознае прет-
ходно со опасностите и со мерките на заштита при 
таквата работа. 

Член 67 
Работниците што работат со етилизиран бен-

зин мораат да се подложуваат на периодични спе-
цијалистички лекарски прегледи. 

Организацијата е должна на работниците што 
работат со етилизиран бензин да им обезбеди спе-
цијалистички лекарски прегледи најмалку еднаш 
годишно. 

Член 68 
Садот што се употребува за чување на етили-, 

зиран бензин мора да има натпис испишан со 
крупни букви: „Етцлизиран бензин — отров", со 
знакот определен за отровни материи. 

Член 69 
На сите работни места на кои се ракува со 

етилизиран бензин мораат да бидат истакнати упат-
ства за мерките на заштита при работата. 

2. Работа со бензол 

Член 70 
Преточување и слични постапки со бензол смеат 

да се вршат само со соодветен прибор (шмркови, 
сифони, црева и сл.). При тоа мора да се внимава 
да не се истура бензолот на подот, по амбалажата и 
на облеката на работниците. 

Забрането е вцицување бензол со уста кога за 
преточување се користи сифон. 

Работникот затруен со бензол мора да биде вед-
наш упатен во најблиската здравствена установа 
(амбуланта, болница). 

Член 71 
Бензол не смее да се употребува за миење де-

лови од мотор, за растворање бои, за чистење на 
заштитна облека, за перење долни облеки и слично. 

Член 72 
Работниците што работат со бензол мораат да 

користат заштитна облека-, 
Заштитна облека посинана со бензол мора вед-

наш да се замени со чиста заштитна облека. 

Член 73 
Во затворена просторија со испаренија на бен-

зол над максимално допуштената концентрација 
дозволено е влегување на работници само при упо-
треба на соодветни заштитни средства за заштита 
на органите за дишење (цевна маска, маска со фил-
тер и сл.). 

Член 74 
Организацијата е должна работниците што 

работат со бензол претходно да ги запознае со опа-
сностите и мерките за заштита при таквата работам 

Член 75 % 

Работниците што работат со бензол при приемот 
на работа мораат да се подложат на специјали-
стички лекарски преглед, 

Организацијата е должна на работниците што 
работат со бензол да им обезбеди специјалистички 
лекарски прегледи најмалку еднаш годишно. 

3. Работа со антифриз 

Член 76 
Антифриз (средство против замрзнување) смее 

да се држи и да се пренесува само во херметички 
затворени^ цврсти садови (од метал или друг отпо-
рен материјал) со сигурни капаци на завој, 

-Член 77 
На садот во кој се чува и пренесува антифриз, 

мора да постои натпис испишан со крупни букви: 
„Антифриз — отров", cd знакот определен, за отров-
ни материи. 

Член 78 
Преточување на антифриз мора да се врши 

со специјални шмркови. 
Забрането е вцицување на антифриз со уста 

кога за преточување се користи сифон. 

Член 79 
Садовите со антифриз мораат да се чуваат во 

сува незагреана просторија со соодветна вентила-
ција. 

Член 80 
До завршената работа со антифриз работниците 

мораат добро да ги измијат рацете со^вода и сапу,н. 
Работникот затруен со антифриз мора да биде 

веднаш упатен во најблиската здравствена установа 
(амбуланта или болница). 

Член" 81 
Возачите, придружниците и други лица во орга-

низацијата н^ смеат да употребуваат антифриз, ако 
претходно не се запознаени со опасностите и мер-
ките на заштита при работата^ со антифриз. 

V. ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

,Член 82 
Организацијата е должна на работниците што 

работат на поправки на возила и на превоз со во-
зила да им стави на располагање соодветни лични 
заштитни средства според посеб,ните прописи за 
заштитата при работата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 83 
Организациите се должни сите заштитни мерки 

што ги применуваат во работата на одржување на 
возила и на превоз со возила а што не се во согла-
сност со одредбите од овој правилник да ги усо-
гласат со неговите одредби во рок од две години 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 84 
Ако со овој правилник не се предвидени не-

кои од мерките и нормативите.за заштита при ра-
ботата на одржување на возила и превоз со возила 
во поглед на тие мерки и нормативи ќе се примену-
ваат одредбите од Општиот правилник за хигиенски 
и технички заштитни мерки при работењето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50), Правилни-
кот за зашт,итните мерки против опасноста од елек-
трична струја во работните простории и работи^ 
лишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 107/47), како и 
одредбите од другите прописи за заштитата при ра-
ботата, 
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Член 85 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 160-59-65-9 

1 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, 

Ристо Џунов, с. р. 

883. 
Врз основа на чл. 24 и 25 од Основниот закон 

за евиденциите 'во областа на трудот („Службен 
7 лист на СФРЈ", бр. 15/65), чл. 217, 222 став 3 членот 

223 став 4 и членот 224 став 2 од Основниот закон 
за инвалидското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65) и членот 68 став 3 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65), сојузниот секретар за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА 

ТРУДОТ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат содржината, 

на евиденциите во областа на трудот и методо-
лошките принципи, начинот, роковите и средствата 
за водење на тие евиденции. 

. , Член 2 
Работните и други организации и државните 

органи (во понатамошниот текст: работните и други 
организации), ,општинските органи на управата 
надлежни За работите на трудот, заводите за запо-
слување и заводите за социјално осигурување се 
должни да водат евиденции во област^ на трудот 
чија содржина и начин на водење се определени 
со овој правилник. 

Приватните работодавци ги водат пропишаните 
евиденции и ги поднесуваат пропишаните извештаи 
во роковите и на начинот што се определени со овој 
правилник. 

Член 3 
При водењето на евиденциите во областа на 

трудот и при давањето на податоците задолжително ^ 
се употребуваат изразите со значењата определени 
во овој правилник. 

Член 4 
Работните и други организации ги водат еви-

денциите во областа на трудот на начин кој обез-
бедува собирање статистички податоци за работната 

, организација како целина, собирање статистички 
податоци за работните единици на работната орга-
низација по општините — ако овие единици се 
наоѓаат на територијата на две или повеќе оп-
штини, и собирање податоци по дејностите на 
одделни делови и погони на работната организација 
— ако деловите и погоните на работната организа-
ција се распоредени во различни стопански деј-
ности. 

2. УПОТРЕБА НА ИЗРАЗИТЕ 
Запослени работници 

Член 5 
Како запослени работници се подразбираат ра-

ботници што во смисла на членот 24 од Основниот 
закон за работните односи ' („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65) се членови на работна заедница, 
работниците што во смисла на членот 130 став 3 
од Основниот' закон за работните односи со лична 
работа со лични односно општествени средства за 
работа учествуваат во здружена работа на работна 
заедница на работна или друга организација (ра-

ботници — соработници), работниците и службе-
ниците на органите на внатрешните работи, граѓан-
ските лица на служба во Југословенската народна 
армија, работниците запослени во земјоделски, за-
наетчиски и други задруги, членовите на претстав-
нички тела и нивни органи на постојани должности 
и изборните лица на постојани должности во 
општествени организации, задружни организации 

комори и сл. ако им е тоа единтсвено или главно 
занимање и ако примаат постојан месечен надомес-
ток за својата работа. 

Ученици во стопанството 
Член 6 

Како ученици во стопанството се подразбираат 
лицата што врз основа на договор за учење во 
стопанството се наоѓаат на изучавање на занимање 
(занет) во работни и други организации или ,кај 
приватни работодавци. 

Осигуреници 
Член 7 

Како осигуреници се подразбираат работниците 
што ,според Основниот закон за пензиското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64) или 
според Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање имаат својство на осигуреник и работниците 
што според Основниот закон за здратственото OCPI-
гурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 
53/62 , и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65) се 
осигурени само за здравствено осигурување. 

Уживатели на пензии 
Член 8 

Како уживатели на пензии се подразбираат 
лицата што врз основа на Основниот закон за пен-
зиското осигурување уживаат старосна, инвалидска 
или семејна пензија. 

Инвалиди на трудот 
Член 9 

Како инвалиди на трудот се подразбираат ли-
цата кои поради својата инвалидност или телесно 
оштетување се здобиле со некое од правата врз 
основа на Основниот закон за инвалидското осигу-
рување. 

Лица што бараат запослување 
Член 10 

Како лица што бараат запослување се подраз-
бираат работните луѓе што ќе му се пријават на 
надлежниот завод за запослување заради запослу-
вање. 

Занимање 
Член И ^ \ 

Како занимање се подразбира вид работи што ги 
врши поединец заради произведување материјална 
или други добра односно заради вршење услуги и 
здобивање со доход. 

Дејност на работна организација односно 
погон 

Член 12 
Како дејност на работна или друга организа-

ција како целина се подразбира област (вид), гранка, 
група и подгрупа на дејности според номенклату-
рата на дејностите на работните и други органи-
зации, во која работна или друга организација е 
распоредена врз основа на видот на производството 
односно услугите или природата ,на општествената 
служба со кои работната или друга организација 
претежно се занимава. 

Како дејност на поган на работна или друга ор-
ганизација се подразбира областа (видот), гранката, 
групата и подгрупата на дејноста според номенкла-
турата на дејностите на работните и други органи^ 
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зации, во која е распореден тој погон врз основа 
на видот на производството односно услугите или 
природата на општествената служба со кои тој пре-
тежно се занимава. 

Школска спрема 
Член 13 

Како школска спрема се подразбира видот на 
училиштето (отсек, насока) со чие завршување ра-
ботникот се здобил со највисокиот степен во своето 
образование. 

Стручно образование на работниците 
Член 14 

Како стручно образование на. работниците се 
подразбира стручното образование со кое се здобил 
работник: 

1) со Завршување на соодветно училиште 
(член 13); 

2)1 со завршување на училиште или курс со кои 
со.Решението за рангот на школите, курсевите и 
испитите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52, 26/52, 
42/52, 24/53, 26/53, 55/53, 38/55, 30/56, 17/57, 20/57, 40/57, 
42/57, 13/58, 25/58, 28/58, 15/59, 16/59, 17/59, 33/59, 9/60, 
19/60, 29/60, 11/61, 43/61, 21/62 и 39/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63) им е утврден рангот на 
училиштето односно курсот; 

3) со признавање на степенот на стручно обра-
зование на приучен (полуквалификуван работник) 
по проверување на неговата стручност во работната 
организација; 

4) со полагање стручен испит за здобивање со 
степен на образование за квалификуван или висо-
коквалификуван работник; 

5) со полагање посебен испит за признавање 
стручна спрема според прописите за јавните служ-
беници; 

6) со признавање стручна спрема (звање) на 
јавни службеници според прописите за јавните слу-
жбеници. 

При евидентирање и давање податоци за струч-
ното образование на работниците се применува след-
ната кл асификаци ј а: 

1) високо стручно образование — за работници 
што завршиле втор степен на факултет или н^ него 
рамно училиште односно училиште или курс со кои 
со Решението за рангот на школите и курсевите им 
е утврден рангот на факултет; за работници што 
положиле посебен стручен испит за признавање ви-
сока стручна спрема на јавните службеници, и за 
работници кои според прописите за јавните служ-
беници имаат признаено звање од прва група; 

2) вишо стручно образование — за работници 
што завршиле прв степен на факултет или на него 
рамно училиште, виша или на неа рамна школа 
односно школа или курс на кои со Решението за 
рангот на школите и курсевите им е утврден рангот 
на виша школа; за работници што положиле посе-
бен стручен испит за признавање виша стручна 
спрема на јавните службеници, и за работници шт;о 
според прописите за јавните службеници имаат при-
знаено звање од втора група; 

3) средно стручно образование — за работници 
што завршиле стручно, општообразовно или на него 
рамно училиште односно училиште или курс со кои 
со /Решението за рангот на школите и курсевите им 
е утврден рангот на средно училиште; за работ,ници 
што положиле посебен стручен испит за признавање 
средна стручна спрема на јавните службеници, и за 
работници кои според"прописите за јавните службе-
ници имаат признаено звање од трета група; 

4) нижо стручно образование — за работници 
што завршиле најмалку осумгодишно или на него 
рамно училиште или неполно стручно или општ о -
образовно училиште, односно што завршиле учили-
ште или курс со кои со Решението за рангот на 
школите и курсевите им е " у т в р д е н рангот на осум-
годишно основно училиште или неполно средно учи^ 
лиште и кои се оспособиле за вршење на работите' 
за кои се бара нижа стручна спрема, како и за 

работници кои според прописите за јавните службе-
ници имаат признаено звање од четврта група; 

5) висококвалификуван работник — за работ-
ници што завршиле училиште за висококвалифику-
ван работник или на него рамно стручно училиште 
односно што положиле стручен испит за здобивање 
со степен на стручно образование на висококвали-
фикуван работник; 

6) квалификуван работник — за работници што 
завршиле училиште за квалификуван работник, од-
носно што положиле стручен. испит за здобивање со 
степен на стручно образование на квалификуван 
работник; 

7) приучен (полуквалификуван) работник — за 
работници на кои во работната организација им е. 
признаен степен на стручно образование на п,риучен 
(полуквалификуван) работник; 

8) неквалификуван работник — за работници 
што не се здобиле со стручно образование во сми-
сла на овој член. 

Стручна спрема за работа на работно 
место 

Член 15 
. Како стручна спрема за работа на работно место 

се подразбираат степенот на стручно образование и 
другите услови за работа во поглед на стручноста 
на работникот (определена практика, стручен испит 
и сл.), што се утврдени како услови на работата за 

ZineKbe на работите на работното место. 

При евидентирање и давање податоци за струч-
ната спрема за работа на работно место, се приме-
нува следната класификација: висока стручна спре-
ма, виша стручна спрема, средна стручна спрема, 
нижа стручна спрема, односно висококвалификуван 
работник, квалификуван работник, приучен (полу-
квалификуван) работник и неквалификуван ра-
ботник. 

Распоредувањето на работните места според 
стручната спрема како услов за вршење на работите 
на работно место и според класификацијата од ста-
вот 2 на овој член се врши според видот, обемот и 
сложеноста на работите На работно место. 

Работно место 

Член 16 
Како работно место се подразбира основна ра-

ботна единица утврдена со внатрешната организа-
ција и со поделбата на трудот во работната органи-
зација за вршење определени работи односно за-
дачи во рамките на работната организација како 
целина. 

Евидентирањето на податоците за работното ме-
сто во евиденциите во областа на трудот се в,рши и 
на начин кој обезбедува групирање на работните 
м^ста во групи според следната класификација. 

1. Индивидуална рачна работа. — Во оваа група 
се распоредуваат работните места што не се во сос-
тав на производствени линии, монтажни ленти, 
конвеери и слични работни места, а на кои работата 
се врши рачно и со користење рачни средства за 
работа. Во оваа група спаѓаат и работните места на 
кои при работата се користат механизирани рачни 
алати, и рачни машини (пнеуматски чекани, дуп-
чалки и брусалки, рачни електрични дупчалки и 
брусалки и сл.). 

2. Верижно поврзана рачна работа. — Во оваа 
група се распоредуваат работните места што се по-
стојано во состав на производствени линии, монта-
жни ленти, конвеери и слично, а на кои работата се 
врши рачно и со користење на рачни средства за 
работа, односно при што се користат механизирани 
рачни алати и рачни машини. 

3. Машинска работа. — Во оваа група се распо-
редуваат работните места на кои се врши механичка 
обработка на материи со примена на универзални, 
полуавтоматски и автоматски машини работилки; 
р а б о т и т е места на кои се ракува со индустриски и 
слични т е т о в к и , апарати, уреди и инсталации, 
Односно на кои се врши непосреден надзор над нив-
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ната работа; работните места на кои непосредно се 
ракува со рударски, градежни, земјоделски, тек-
стилни, графички и други машини, апарати и уреди; 
работните места на кои се ракува односно врши 
надзор над работата на автоматски производствени 
линии, постројки, апарати и уреди; работните места 
на кои се вршат работи околу приготвување и при-
годување на машини, апарати и уреди, и слични 
работни места. 

4. Ракување со транспортни и сообраќајни сред-
ства. — Во оваа група се распоредуваат работните 
места на кои непосредно се ракува со механички 
средства на внатрешниот транспорт (ракување со 
кранови, дигалки, пренесувала , обрталки-, виљу-
шкари, карети и слични механички средства на 
внатрешниот транспорт) и работните места на кои 
непосредно се ракува со сообраќајни средства (ра-
ботни места на возачи на моторни возила, машино-
водачи, мотороводачи, огнари на1 парни локомотиви, 
кочничари, кондуктер^ морнари, бродари, бродски 
машинист^, воздухопловни пилоти, навигатори, ме-
ханичари-летачи и слични работни места). 
^ 5. Општи работи. — Во оваа група се распоре-
дуваат работните места на кои се вршат општи кан-
целариски, административни, пресметковни, смет-
ководствени, книговодствени, персонални, касиерски, 
дактилографски и слични работи, потоа работите на 
телефонисти, телеграфист разнесувани на поштен-
ски пратки, работи на обезбедување и безбедност и 
други општи работи. 

6. Стручни работи. — Во оваа група се распоре-
дуваат работните места на кои се вршат стручни 
работи во врска со организацијата и приготвувањето 
на производството, односно работи и задачи што ја 
сочинуваат основната дејност на односната работна 
организација (инженерско-технички работи, економ-
ски, комерцијални, книговодствено-аналитички, у-
пр а в но-прав ни, наставно-васпитни, статистички, ме-
дицински, библиотекарски, архивистички, уметнички 
и други стручни работи). 

7. Работи на општо раководење. — Во оваа група 
се распоредуваат работните места на кои се вршат 
работи на општо раководење на работна или друга 
организација (директори на работни организации, 
раководители на установи и органи и сл.) и работ-
ните места на директори на сектори и служби во 
работните организации односно работните места на 
замениците и помошниците на раководителите на 
установи и органи. 

8. Научноиследувачка работа. — Во оваа група 
се распоредуваат работните места што со органи-
зацијата на работната организација се определени 
за непосредно вршење научноиследувачка работа. 

Слободно работно и ученичко место 
Член 17 

Како слободно работно место се подразбира се-
кое работно место во работна или^ друга организа-
ција што е испразнето (испразнето работно место) 
и работно. место што ќе се отвори во текуштата' 
календарска година (новоотворено работно место). 

Како слободно место за прием на ученици во 
стопанството се подразбира местото во работни И 
други организации односно ка ј приватни работо-
давци наменето за образование на работниците со 
учење во стопанството, на кое не е примен ученик 
во стопанството. 

Живеалиште 
Член 18 

Како живеалиште се подразбира место во кое 
се населил работник со намера да живее постојано 
во него. 

Личен доход 
Член 19 

Како личен доход се подразбира секое парично 
примање на работник остварено по основот на ра-
бота во полно, неполно и продолжено работно време, 

што се исплатува во вид на аконтација или врз 
основа на периодична односно годишна пресметка, 
по сите основи и мерила од општиот акт на работ-
ната или друга организација. 

Стаж 
Член 20 

Како стаж се подразбира вкупното време што 
работникот до стапувањето во работната организа-
ција 'го поминал на работа во некоја друга работна 
организација односно ка ј приватен работодавец. 

3. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА "'ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 
Член 21 

Во евиденцијата за запослените работници се 
евидентираат податоци за запослените работници и 
за учениците во стопанството. 

За работниците што во смисла на членот 19 
став 5 од Основниот закон за работните односи исто-
времено" работат во повеќе работни организации, 
евиденцијата се води џо секоја работна организа-
ција во која работи работникот. 

Евиденцијата за запослените работници ги СО-Ј 
држи следните податоци: 

1) име, име на таткото и презиме; 
2) пол; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) место на раѓањето (место, општина, околија, 

социј а листичка република); 
5) народност; 
6) живеалиште со адреса (место, општина, око-

лија, социјалистичка република); 
7) место на работата (место, општина, околија, 

v социјалистичка република); 
8) занимање; 
9) дејност на работната единица на работникот; 

10) школска спрема; 
11) стручно образование на работникот; 
12) стручна спрема за работа на работното место; 
13) работно место; 
14) стаж до стапувањето во работната организа-

ција; 
15) дневно работно време — часови; 
16) друга работна организација во која работи 

работникот; 
17) дневно работно, време во друга работна орга-

низација — часови; 
18) датум на стапувањето на работа; 
19) датум на престанокот на работата; 
20) причина за престанокот на работата; 
21) мерки поради повреда неработната должност; 
22) време на кое е примен (на неопределено вре-

ме, на определено време — месеци): 
23) статус' (работник) соработувана работник, 

ученик во стопанството; 
24) број на работната книшка. 
При евидентирањето на податоците за дневното 

работно време, за сите работници се запишува по-
даток за полното работно време односно за испол-
нето работно време (член 40 од Основниот закон за 
работните односи). За работниците што работат со 
пократко (член 37 од Основниот закон за работните 
односи) односно со скратено Лчлен 39 од Основниот 
закон за работните односи) работно време, се запи-
шува и податок за должината на пократко односно 
скратено работно време. 

При евидентирањето на податоците за учениците 
во стопанството, се запишуваат податоците: под 8 - -
занимање што го изучува ученикот; под 9 — деј-
ност на работната организација како целина; под 
15 — дневен број часови на практична обука на 
ученикот; под 18 — датум на стапувањето на уче-
никот на изучување на занимањето (занаетот); под 
19 — датум на престанокот на учењето во стопан-
ството; под 20 — причина за престанокот на уче-
њето во стопанството. Податоците под 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 22 и 24 не се евидентираат. 
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Член 23 
Работниците се воведуваат во евиденцијата со 

денот на стапувањето на работа, а се бришат од 
евиденцијата со денот на престанокот на работата. 

Учениците во стопанството се воведуваат во 
евиденцијата со денот на стапувањето на учење во 
стопанството, а се бришат од евиденцијата со денот 
на престанокот на учењето во стопанството. 

/ Член 24 
Податоците за работниците и учениците во сто-

панството бришани од евиденцијата, работните и 
други организации ги чуваат како документи од 
трајна вредност. 4 

4. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

Член 25 
Во евиденцијата за користење на работното вре-

ме се евидентираат податоците за расположивото, 
искористеното и неискористеното работно време, 

" податоците за работата во смени и податоците за 
работата во турнуси и со двократно работно време. 

Член 26 
Податоците за работата во смени, во турнуси и 

со двократно работно време се евидентираат на 
начин кој обезбедува добивање на податоци за 
просечниот број на работниците што во текот на 
периодот за кој се составува извештајот се сме-
нувале на работните места што имале погонско вре-
ме go една смена, во две смени и во три смени, 
односно за просечниот број на работниците што 
работеле во турнуси и со двократно работно време. 

Податоците за расположивото, искористеното и 
неискористеното работно време се евидентираат во 
евиденцијата за личните доходи (член 28). 0 

Член 27 
При евидентирањето на податоците за работата 

во смени, турнуси и со двократно работно време се 
смета: 

1) дека работната организација работи во една 
смена — ако работните места на работната органи-
зација се зафаќаат само еднаш во текот на 24 
часа, без оглед 'во кој дел на тој временски интер-
вал се врши зафаќање на работните места; 

2) дека работната организација работи во две 
смени — ако сите работни места или дел од тие исти 
работни места се зафаќаат двапати во текот на 24 
часа, без оглед во кој дел на тој временски интервал 
се врши зафаќање на работните места. Како број 
на работниците што се сменувале во две смени се 
евидентираат работниците што зафаќале работни 
места што имале погонско време во две смени;. 

3) дека работната организација работи во три 
смени — ако сите работни места или дел на тие 
исти работни места се зафаќаат трипати во текот 
на 24 часа. Како број на работниците што се сме-
нувале во три смени се евидентираат работниците 
што зафаќале работни места што имале погонско 
време во три смени. 

5. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
Член 28 

Во евиденцијата за личните доводи се евиден-
тираат општите податоци за работникот; податоците 
за личниот доход, за надоместоците на личниот до-
ход и за основите за примање надоместоци на лич-
ниот доход; податоците за расположивото, искори-
стеното и неискористено^ работно време и 
податоците за времето поминато на работа на 
работни места на кои се признава работен стаж во 
наголемено траење. 

Член 29 
Запишувањето на податоците во евиденцијата за 

личните доходи се врши при исплатување аконта-
ции на личниот доход, исплатување надоместоци на 
личниот доход, исплатување на личниот доход спо-

ред периодична пресметка и исплатување на лични-
от доход според завршна сметка. 

Член 30 
Евиденцијата за личните доходи ги содржи 

следните податоци: 

а) општи податоци за работникот: 
1) име, име на таткото и презиме; 
2) Занимање; 
3) дејност на работната единица на работникот; 
4) школска спрема; 
5) стручно образование на работникот; 
б) стручна спрема за работа на работното мeстo; 
7) работно место; 
8) дневно работно Бреме — часови (член 22 

став 2); 
9) инвалидност (категорија); 

10) број на работната книшка; 

6) податоци за работното време на работникот и 
за неговото корне гење: 

1) можен број работни часови: 
2) остварени часови на редовна работа — вкуп-

но, од кои: 
— ефективно искористени часови; 
— часови чекање на работа, часови на запир и 

прекин во работата; 
— часови на одмор за државни празници; 
— часови на платено отсуство до 7 дена; 
3) часови на работа подолга од полното работно 

време; % 

4) неостварени часови — вкупно; 
5) неостварени часови за кои се прима надо-

месток на личниот доход од средствата на работната 
организација — вкупно, од кои: 

— часови на годишниот одмор; 
— часови за стручно образование на работникот; 
— друго; 
6) неостварени часови за кои се прима надоме-

сток на личниот доход на товар на други работни^ 
организации и органи; 

7) неостварени часови за кои се прима надоме-
сток на личниот доход по основот на здравствено 

^осигурување — вкупно, од кои: 
^ — часови на боледување до 30 дена; 

— часови на боледување над 30 дена; 
— часови на породилно отсуство и надоместоци 

за скратено работно време на мајка со дете 
до 8 месеци; , 

8) неостварени часови за кои не се прима надо-
месток на личниот доход — вкупно, од кои: 

— неоправдани изостаноци; 
— друго; 
в) податоци за нето-износот на личниот доход, 

за надоместоците на личниот доход и за основите 
за надоместоци: 

1) остварен личен доход за работа во полно, 
неполно и во работно време подолго од полното 
(часовите под б под 2 + под б под 3); 

2) надоместок на личниот ,доход од средствата 
на работната организација (часовите под'б под 5): 

— износ на основот за надоместок; 
— износ на надоместокот; 
3) надоместок на личниот доход на товар на 

други работни организации и органи (часовите под . 
б под 6); 

4) надоместок на личниот доход по основот на 
здравствено осигурување (часовите под б под 7 — 
боледување до 30 дена): " ^ 

— износ на основот за утврдување на надоме-"^ 
отокот; 

— износена надоместокот; 

г) податоци за износот на исплатениот бореч-
ки додаток; 

д) податоци за работата на работник на работи 
со наголемено траење: 

1) број на часовите на работа на работник со 
наголемено траење; 

2) стопа на зголемувањето. 
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,Член 31 
Податоците за личниот доход и за користењето 

на работното време се евидентираат за секој запо-
слен работник посебно. 

Запишувањето на податоците во евиденцијата 
за личните доходи се врши врз основа на внатреш-
ната документација на работната организација што 
служи за пресметување на личниот доход и надо-
местоците на личниот доход. 

Член 32 
Евиденцијата за личните доходи може да се во-

ди и во рамките на аналитичката евиденција утвр-
дена со членот 28 од Правилникот за' единствениот 
контен план на стопанските организации (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Слу-
жбен лицт на СФРЈ", бр. 49/63 и 20/64), под. уђлов 
оваа евиденција да содржи и податоци од членот 30 
на овој правилник. 

Член 33 
Заради утврдување и евидентирање на подато"-

ците за личниот доход и стажот на осигурување 
што ги остварил работникот во изминатата кален-
дарска година, работните и други организации врз 
основа на евиденцијата за личните доходи му до-
ставуваат на надлежниот комунален завод за со-
цијално осигурување потврда за личниот доход и 
за времето за утврдување на стажот на осигуру-
вање, на образецот ЕР-1. 

Потврдата од ставот 1 на овој член се доста-
вува за секој запослен работник посебно до 30 април 
за изминатата календарска година. 

Ра-ботните и други организации се должни да 
му ги достават на комуналниот завод за социјално 
осигурување податоците содржани во потврдата од 
ставот 1 на овој член за секој месец посебно кога 
правото на пензија го остваруваат осигуреници на 
"кои за утврдување на пензискиот основ им се 
зема просечниот личен доход остварен за опреде-
лен број месеци пред престанокот на работата. 

6. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Член 34 
Во евиденцијата за работата на стручно обра-

зование во работни и други организации се евиден-
тираат податоците за дејноста на работната или 
друга организација на стручно образовани на кад-
рите, податоците за стипендисти^ и корисниците на 
кредити (стипендисти) на работната или друга ор-
ганизација и податоците за средствата што работ-
ната или друга организација ги издвојува и ги ко- ^ 
ристи за работа на стручно образование на кад-
рите. 

Член 35 
Стручните училишта и другите установи за 

стручно образование основани од работни и други 
организации, кога ја вршат дејноста на Стручно о-
бразование по основот на која даваат општо при-
знаени степени на стручно образование, водат еви-
денција за таквата дејност според одредбите од У-
патството за водење евиденции во училиштата и 
другите образовно-воспитни установи („Службен! 

лист на ФНРЈ", бр. 11/62) и на републичките про-
писи. 

Стручните училишта и други установи за стру-
чно образование основани од работни организации 
кога вршат други дејности на стручно образование 
на кадрите, освен дејностите од ставот 1 на овој 
член, за "таквите дејности водат евиденција според 
членот 36 од овој правилник. 

Член 36 
За секој курс семинар или друга дејност за-

ради стручно образование или усовршување на кад-
рите, односно заради општо, општествено-еко-
номско, културно-уметничко или друго образова-
ние на кадрите, што го организира работна или 
друга организација односно нејзина установа за 

стручно образование (член 35 став 2) се евиденти-
раат следните податоци: 

1) назив на дејноста (курс, семинар и сл.); 
2) цел на дејноста (опоменување, оспосбување 

за работата на работно место, стручно усовршува-
ње, преквалификување, стручно оспособување за 
здобивање со повисок степен на стручна оспособе-
ност, приготвување за полагање испит за здоби-
вање со општопризнаен степен на стручно образо-
вание, примање и воведување во работа, општестве--
но-економско образование, општо образование, кул-
турно-уметничко образование, друго); 

3) организатор на дејноста (служба на работна-
та организација, центар, стручно училиште на ра-
ботната организација, друга работна организација, 
работнички универзитет, стручно училиште вон ра-
ботната организација и eft.); 

4) траење (денови); 
5) број на часовите на теориската настава; 
6) број на часовите на практичната обука; 
7) број на посетуваните на почетокот; 
8) број на посетуваните што завршиле; 
9) број на наставниците и инструкторите; 
10) лични4 расходи; 
11) материјални и функционални расходи; 
12) надоместоци на личниот доход на работни-

ц и т е за скратено работно време; 
13) надоместоци за стручно образование кога 

организатор на дејноста е друга работна организа-
ција односно установа за стручно образование вон 
работната организација. 

Податоците под 1 до 8 и под 12 и 13 од ставот 
1 на okoj член се евидентираат и кога работната или 
друга организација односно нејзина, установа за 
стручно образование самата не го организира струч-
ното образование туку работната организација ги 
упатува своите работници на стручно образование 
или усовршување во друга работна организација или 
во друга установа за стручно образование што го-ор-
ганизира стручното образование од ставот 1 на овој 
член. 

Во случајот од ставот 2 на овој член, како број 
на посетуваните се евидентира бројот на работни-
ците што се упатени заради стручно образование. 

Член 37 
За стипендистите на работни и други органи-

зации се евидентираат следните податоци: -
1) име и презиме; 
2) пол; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) школска спрема; 
5) назив, вид, отсек — насока на училиште — 

факултетот што го посетува; 
6) клас, семестар на школата — факултетот во 

' v кој бил запишан во времето на одобрувањето 
на стипендијата; 

7) височина на стипендијата односно кредитот 
(месечен износ); 

8) договорни обврски на ученикот — студентот? 
9) договорни обврски на работната организација; 

10) тек и успех на школувањето на ученикот -
студентот; 

11) извршување на договорните обврски. 
Член 38 

За сите стипендисти што на денот на воведу-
вањето на евиденцијата ќе се затечат како корисни-
ци на стипендија — кредит податоците се евиденти-
раат наназад, без оглед кога е доделена стипендија-
та односно одобрен кредитот. 

За стипендисти^ што ќе го завршат школува-
њето податоците се чуваат онолку време колку што 
стипендистот бил должен да ортане на работа во 
работната организација, а најмалку една година по 
завршувањето на неговото школување: 

Член 39 
Податоците за средствата што работните и други 

организации ги издвојуваат односно користат за 
работа на стручно образование можат да се еви-
дентираат во посебна евиденција, во книговодството 
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на работната или друга организација, во евиден-
цијата за извршувањето на финансискиот план и 
на друг начин, со тоа што да се обезбедат след-
ните податоци: ^ 

1) вкупни средства издвоени за работа на струч-
но и друго образование — вкупно, од кои: 

— средства на товар на материјалните трошоци; 
средства од фондот на заедничката потрошу-
вачка; 

— средства од деловниот фонд; 
— средства од фондот на личните до,ходи; 
— средства од фондот за инвестиции; 
— вредност на основните средства и произво-

дите пренесени на установите за стручно 
образование; 

— други извори на средства; 
2) средства потрошени за работа на стручно о-

бразование на кадрите во текот на годината — вкуп-
но, од кои: 

— средства инвестирани во свои установи за 
стручно образование; 

— средства доделени наЧсвои установи за струч-
но образование' 

— средства непосредно потрошени за курсеви, 
семинари и слични дејности за стручно обра-
зование на кадрите што ги организирала са-
мата работна организација (нејзини служби); 

— надоместоци на личниот доход на работни-
ците за стручно образование; 

— стипендии; 
— кредити на стипендистите; 
— награди на учениците во стопанството; 
— надоместоци за стручно образование на ра-

ботниците кога организатор на образование-
то е друга работна организација или установа 
за стручно образование вон работната органи-
зација; 

— средства доделени на општествени фондови 
за школство, училишта и дpvги установи за 
стручно образование вон работната органи-
зација; 

— трошоци во врска со полагање испити за 
здобивање со степен на стручно образование 
на работникот; 

— други трошоци. 

7, Евиденција за остварувањето на правата на ра-
ботникот од работниот однос и за' мерките 

и санкциите 

Член 40 
Во евиденцијата за остварувањето на правата 

на работникот од работниот однос и за мерките и 
санкциите, се евидентираат податоците за решени-
јата што, врз основа на Основниот закон за работ-
ните односи, други прописи и општите акти на ра-
ботната организација, ги донесува работната заед-
ница на работната или друга организација, а со кои 
непосредно се одлучува за видот и обемот на пра-
вата односно должностите (обврските) од работниот 
однос на секој одделен работник, како и податоците 
за приговорите — жалбите и тужбите на работникот 
против овие решенија. 

Член 41 
Евидентирањето на податоците за издадените 

решенија може да се врши сонување на преписи-
те од решенијата, со воведување на податоците за 
решенијата во деловодник, картотека и сл., или на 
друг начин, под услов да се обезбедат податоци за 
вкупниот број на издадените решенија во текот на 
годината и според групите на решенијата по видот 
на решението (решенија за прием на работа, реше-
нија за престанок на работата, решенија за распо-
редување на работникот на работно место, реше-
нија за годишен одмор и сл.). 

Член 42 
За секое решение од членот 41 на овој правил-

ник што му е врачено или соопштено на работникот,, 
а против кое работникот ќе стави приговор односно 

ќе изјави жалба или ќе поднесе тужба, посебно се 
евидентираат следните податоци: 

1) име и презиме на работникот; 
2) број на решението и датум на неговото до-

несување; 
3) вид на решението; 
4) датум на поднесувањето на поднесокот (при-

1 говор, жалба, тужба; ^ 
5) вид на поднесокот (приговор, жалба, тужба); 
6) содржина на поднесокот; 
7) кому е упатен поднесокот,; 
8) датум на донесувањето на решението по под-

несокот; 
9) содржина на решението односно на пресудата 

по поднесокот. 
Сите податоци за поднесоците по повод на исто 

решение се евидентираат заедно. 

8. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА УЧЕЊЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Член 43 
Евиденција за договорите за учење во стопан-

ството водат општинските органи на управата над-
лежни за работите на трудот за сите ученици што 
на нивното подрачје склучиле договори за учење 
во стопанството. 

Член 44 
Евиденцијата за договорите за учење во сто-

панството се води со запишување на податоците 
во регистарот на договорите за учење во стопан-
ството. 

Запишувањето на податоците во регистарот на 
договорите за учење во стопанството се врши врз 
основа на договорите за учење во стопанството и 
пријавите за промените што му ги доставуваат на 
надлежниот орган работните и други организации 
односно приватните работодавци. 

Регистарот на договорите за учење во стопан-
ството ги содржи следните податоци: 

1) регистарски број; 
2) датум на регистрацијата; 
3) име, име на таткото и презиме; 
4) пол; 
5) ден, месец и година на раѓањето; ' 
6) место на раѓањето; 
7) школска спрема; 
8) име и презиме и адреса на станот на^ роди-

телите или на старателот што го потпишал 
договорот за учење во стопанството; 

9) назив и адреса најработната или друга орга-
низација односно име и" презиме и назив на 
дуќанот или на работилницата на приват-
ниот работодавец; , 

10) дејност на работната или друга организација 
односно на дуќанот или на работилницата на 
приватниот работодавец^ 

11) занимање (занает) што ќе' го изучува уче-
никот; 

12) траење на учењето во стопанството; 
13) датум на раскинот на договорот за учење 

во стопанството; 
14) причина на раскинот на договорот за учење 

во стопанството; 
15) датум на престанокот (завршетокот) на уче-

њето во стопанството. 

Член 45 
Заради водење регистар на договорите за учење 

во стопанството и благовремено внесување на про^ 
мените во тој регистар, работните и други органи-
зации односно приватните работодавци им ги достап 
Буваат на надлежните органи договорите за учење 
во стопанството и податоците за настанатите про-
мени. 

Договорите за учење во стопанството се доста-
вуваат во рок од три дена од денот на склучува-
њето, а податоците за промените — во рок од осум 
дена од денот на настанувањето на промената. 
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9. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РАБОТНИЦИТЕ ШТО СЕ 
ЗДОБИЛЕ СО СТЕПЕН НА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-

НИЕ СО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 
Член 46 

Евиденција за работниците што се здобиле со 
степен на стручно образование со полагање испит 
водат, општинските органи на управата надлежни 
за работите на трудот. 

Член 47 
Евиденцијата од членот 46 на овој правилник 

се води со запишување податоците во регистарот 
на работниците што со полагање испит се здобиле 
со степен на стручно образование. 

Запишувањето на податоците во тој регистар 
се врши врз основа на извештаите од испитните 
комисии пред кои работниците полагале испит. 

Член 48 
Регистарот на работниците што се здобиле со 

степен на стручно образование со полагање испит 
ги содржи следните податоци: 

1) регистарски број; 
2) датум на регистрацијата; 

-3) име, име на таткото и презиме; 
4) ден, месец и година на раѓањето; 
5) место на раѓањето; 
6) пол; 
7) школска спрема; 
8) стручно образование на работникот пред по-

лагањето на испитот; 
9) степен на стручно образование со кој се здо-

бил работникот со полагање на испитот; 
10) занимање (занает) во кое работникот се здобил , 

со степен на стручно образование; % ( 
11) работна или друга организација односно при-

ватен работодавец ка ј кој работникот бил 
запослен во времето на поднесувањето на 
пријавата за полагање на испитот; 

12) дејност на работната или друга организација 
односно на приватниот работодавец; 

13) назив и седиште на испитната комисија пр.ед 
која работникот го полагал испитот; 

14) орган што ја формирал испитната комисија; 
15) број и датум на свидетелството — дипломата 

и назив на органот што го издал тој доку-
мент. 

Член 49 
Заради внесување на податоците во оегистарот 

на работниците што се здобиле со степен на стручно 
образование со полагање испит, испитните комисии, 
формирани при органи на управата, установи за 
стручно образование и др. ИМ доставуваат на оп-
штинските органи на управата надлежни за рабо-
тите на трудот извештаи со податоците од членот 
48 на овој правилник, 

Извештајот од ставот 1 на овој член се доста-
вува во рок од осум дена од денот кога работникот 
го положил испитот. 

10. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЛИЦАТА ШТО БАРААТ 
ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Член 50 
Евиденција за лицата што бараат запослување 

водат општинските заводи за запослување. 
Член 51 

Општинските заводи за запослување водат и 
евиденција за младината што ќе им се пријави за 
да и се овозможи учење во стопанството односно 
продолжување на школувањето. 

Член 52 
Евиденцијата за лицата што бараат запослува-

ње ги содржи следните податоци: 
1) име, име на таткото и презиме; 
2) пол; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) место на раѓањето; 
5) живеалиште и адреса на станот; 
6) датум на воведувањето во евиденцијата на 

заводот; 

^ 7) школска спрема; 
8) стручно образование на работникот; 
9) занимање (со поблиска ознака на работите 

за кои е оспособен и што ги вршел); 
10) брачна состојба; 
11) број на дефта што ги издржува; 
12) број на членовите на потесното семејство; 
13) број на запослените членови на потесново се-

мејство; 
14) приходи на домаќинството; 
15) големина на земјишниот имот во ћа; 
16) приходи од земјишен имот; ^ 
17) дали бара запослување, првпат или веќе бил 

запослен; 
18) назив, место и адреса на работната или друга 

организација - односно на приватниот рабо-
тодавец ка ј кој последниот пат бил запослен; 

19) дејност на работната или друга организација 
односно на приватниот работодавец ка ј кој 
последниот пат бил запослен; 

20) датум на стапувањето на работа и датум на 
престанокот на работата во работна или дру-
га организација односно ка ј приватниот ра-
ботодавец кај кој последниот пат бил запо-
слен ; 

,21) причина за престанокот на работата; 
22) стаж; 
23) вид на работата што ја бара; 
24) "вид на работата за која сака да се оспособи 

односно преквалификува; 
25) вид на стручната помош што му ја укажува 

заводот на работникот: 
— при изборот на занимање за кое ќе се 

оспособи; 
— при изборот на занимање за кое треба да 

се преквалификува; 
— при изборот на запослување (работа, ра-

ботно меЅсто); 
26) стручно оспособување односно преквалифи-

кување организирано од заводот: 
— занимање, работа, работно место; 
— траење нФ оспособувањето односно пре-

квалификувањето; ( 
27) дали работникот ја прифатил: 

— понудената работа; 
— понуденото стручно оспособување; 
— понуденото преквалификување; 
— причини за неприфаќањето; 

28) време за кое работникот може да користи 
паричен надоместок според стажот; 

29) време на фактичкото користење на паричниот 
надоместок; % 

30) височина на паричниот надоместок; 
31) причина за престанокот на правото на пари-

чен надоместок; 
32) продолжено време за користење паричен на-

доместок поради упатување на стручно оспо-
собување односно преквалификување; 

33) време на користење парична помош поради 
упатување на стручно оспособување односно 
преквалификување; 

34) височина на паричната помош; 
35) време на користење на правата од здравстве-

ното осигурување; 
36) време на користење на правото на детски до-

даток; 
37) број на децата за кои користи детски додаток; 
38) користење надоместок за превозни трошоци и 

за селидбени трошоци во врска со запослу-
вањето: 
— број на користењата; 
— износ на трошоците; 

39) користење - надоместок за превозни трошоци 
поради упатување на стручно оспособување 
односно преквалификување: -
— број на користењата: „ 
— износ на трошоците: 

40) користење ноќевалиште и исхрана на трошок 
на заводот: 
— број на ноќевањата; 
— број на издадените оброци; 

41) датум на запослувањето; 
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42) дали се запослил со посредување на заводот; 
43) назив, место и адреса на работната или друга 

организација односно на приватниот работо-
давец ка ј кој се запослил;" 

44) дејност на работната или друга организација 
односно на приватниот работодавец ка ј кој 
се запослил; 

45) датум на бришењето од евиденцијата на 
заводот; 

. 46) причина за бришење од евиденцијата на за-
водот. 

Член 53 
Евиденцијата за младината што ќе им се прија-

ви -на општинските заводи за запослување за да И 
се овозможи учење во стопанството односно про-
должување на школувањето, ги содржи следните 
податоци: ^ 

1) име, име ,на таткото и презиме; 
2) пол; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) место на раѓањето; 
5) датум на воведувањето во евиденцијата на 

заводот; 
6) школска спрема; 
7) успех со кој го завршил училиштето; 
8) занимање што сака да го изучува односно 

училиште што сака да го посетува; 
9) вид на стручната помош што му ја укажал 

заводот на ученикот: 
— при изборот на занимање; 
— при пронајдување на место заради прима-

ње на изучување на занимање; 
— при пронајдување на место во соодветното 

училиште заради продолжување на шко-
лувањето; 

10) дали ученикот го прифатил: 
— занимањето што му е советувано; 
— пронајденото место заради примање на и-

зучување на занимање; 
— пронајденото место во училиште заради 

продолжување на школувањето; 
— причини за неприфаќањето; 

11) датум на примањето на учење во стопан-
ството односно на запишувањето во соодветно 
училиште; 

12) дали е примен односно запишан со посреду-
вање на заводот; 

13) назив, место и адреса на работната или друга 
организација односно на приватниот работо-
давец кај кој е примен заради изучување на 
занимање, односно на стручното училиште во 
кое е запишан; 

14) дејност на работната или друга организција 
односно на приватниот работодавец ка ј кој е 
примен; 

15) занимање што ќе го изучува; 
16) датум на бришењето од евиденцијата на за-

водот; 
17) причина за бришење од евиденцијата на за-

водот. 

11. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СЛОБОДНИТЕ РАБОТНИ 
МЕСТА ВО РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 54 
Евиденција за слободните работни места во ра-

ботните и други организации водат општинските 
заводи за запослување. 

Во евиденцијата за слободните работни места во 
работните и други организации се водат и податоци' 
за слободните места за ученици во стопанството. 

Член 55 
Евиденцијата од членот 54 на овој правилник 

ги содржи следните податоци: 
1) вид на местата што се пријавуваат (испраз-

нето работно место, новоотворено работно 
место или место за ученици во стопанството); 

2) назив, место и адреса на работната или друга 
организација односно на приватниот работо-

давец што пријавува слободно работно место 
односно место за ученици во стопанството; 

3) дејност на работната или друга организација 
, односно на приватниот работодавец; 

4)^датум на воведувањето на работното место 
односно на местото за ученик во стопанството 
во евиденцијата на заводот; 

5) назив на работното место односно на местата 
за ученици во стопанството; 

6) занимање што треба да го има работникот 
кој се бара односно занимање што ќе ^ и з у -
чува ученикот во стопанството; ^ 

7) стручна спрема потребна за работа на работ-
ното место; 

8) школска спрема потребна за работа на ра-
ботното место односно школска спрема на 
ученикот во стопанството; 

9) опис на работите што се вршат на работното 
место; 

10) услови на работата на работното место (ме-
теоролошки, физички и други); 

11) други услови за примање на работно место 
утврдени со општиот акт на работната ор-
ганизација; 

12) датум од кога е слободно местото; 
13) рок за пополнување на местото; 
14) број на местата (кога се евидентира поголем 

број исти места); 
15) датум на пополнувањето на местото. 

Член 56 
Евиденцијата од членот 54 на овој правилник 

се води врз основа на пријавите што на надлежниот 
општински завод за запослување му ги доставу-
ваат работните и други организации. 

Пријави на местата слободни за ученици во сто-
панството доставуваат и приватните работодавци. 

Установите и единиците на Југословенската на-
родна армија и органите на внатрешните работи не 
поднесуваат пријави од ставот 1 на овој член. 

,Член 57 
Пријавата на слободно работно место односно на 

место за ученик во стопанството ги содржи подато-
ците од членот 55 на ^овој правилник, освен подато-
ците од точ. 4 и 15. 

За две или повеќе исти работни места односно 
места за ученици но стопанството се поднесува за-
едничка пријава, со тоа што во пријавата се вне-
сува и податок за бројот на истите места (член 55 
точка 14). 

Член 58 
Пријавата на испразнето работно место или ме-

сто за ученици во стопанството се поднесува во 
рок од пет дена од денот на испразнувањето на 
местото. 

Пријавата на новоотворено работно место или 
место за ученици во стопанството се поднесува, по 
правило, на почетокот на календарската година, од-
носно во рок од пет дена од денот на донесувањето 
одлука за воведување ново место. 

Член 59 
За работните места и за местата за ученици во 

стопанството што му се пријавени на општинскиот 
завод за запослување како испразнети односно но-
воотворени, а што ќе бидат пополнети, работните и 
други организации доставуваат пријави за попол-
нувањето на местата. 

Пријави за пополнувањето на местата за уче-
ници во стопанството доставуваат и приватните ра-
ботодавци. . 

Пријавата за пополнување на местата се доста-
вува во рок од пет дена од денот на пополнувањето. 

Член 60 
Пријавата за пополнување на местата ги содржи 

следните податоци: 
1) назив, место и адреса на работната или друга 

организација односно на приватниот работо-
давец; 

2) дејност на работната или друга организација 
односно на приватниот работодавец; 



Среда, 15 декември 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страва 1797 

3) број и датум на поднесената пријава за 
слободното место; 

4) назив на местото; 
5) датум на пополнувањето на местото; 
6) број на пополнетите места (кога со заедничка 

пријава се пријавени ^повеќе слободни места). 

12. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТАТА 
Член 61 

Евиденција за престанокот на работата на ра-
ботници во работни и други организации водат оп-
штинските заводи за запослување. 

Член 62 
. Евиденцијата за престанокот на работата ги 

содржи за работникот на кој му престанала рабо-
тата следните податоци: 

1) назив, место и адреса на работната или друга 
организација односно на приватниот рабо-
тодавец; 

2) дејност на работната или друга организаци-
ја односно на приватниот работодавец; 

3) датум на пријавата з̂а престанокот на рабо-
тата; 

4) занимање на работникот на кој му преста-
нала работата; 

5) пол на работникот; 
6) школска спрема на работникот; 
7) стручно образование на работникот; 
8) основ за престанок на работата (истек на 

времето на кое е примен работникот на ра-
бота, на барање на работникот, самоволен 
престанок со работа, по одлука на работната 
заедница со согласување од работникот, по-
ради укинување на работното место, поради 
намалување на обемот односно на работењето 
на работната организација, поради работна 
неспособност на работникот, поради наполну-
вање 40 односно 35 години работен стаж, 
поради престанок на работата на работната 
организација, поради исклучување од работ-
ната заедница, независно од волјата на ра-
ботникот и работната заедница, поради смрт 
на работникот). 

Член 63 
Евиденцијата за престанокот на работата се води 

врз основа на пријавите за престанокот на работата 
што работните и други организации му ги доставу-
ваат на 'надлежниот општински завод за запослу-
вање. 

Пријавите за престанок на работата ги содржат 
податоците од члено,т 62 на овој правилник. 

Установите и единиците на Југословенската на-
родна армија и органите на внатрешните работи 
не поднесуваат пријави од ставот 1 на овој член. 

Член 64 
Пријавите за престанокот на работата ги до-

ставуваат работните и други организации до над-
лежниот општински завод за запослување во рок 
од пет дена од денот на донесувањето на одлука 
за престанок на работата на работникот. 

13. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИНВАЛИДИТЕ НА^ ТРУДОТ 
И ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ ТИЕ МОЖАТ 

ДА СЕ ЗАПОСЛУВААТ 
- Член 65 1 

Евиденцијата за инвалидите на трудот и за ра-
ботните места на кои тие можат да се зажалуваат 
водат општинските заводи за запослување. 

Член 66 
Евиденцијата за инвалидите на трудот се води 

за секој инвалид на трудот и за секој осигуреник 
на кој со решение од надлежниот завод за соци-
јално осигурување му е признаено право на запо-
слување во смисла на Основниот закон за инва-
лидското осигурување. 

Водењето на евиденцијата се врши со запишу-
вање на соодветните податоци во картонот на ин-
валидот на трудот на образецот ЕР-2. 

Член 67 
Заради водење на евиденцијата од членот 66 

на овој правилник комуналните заводи за социјал-
но осигурување му ги доставуваат на надлежниот 
општински завод за запослување решенијата за 
признавање на правото на запослување (член 66 
став 1). 

Работните и други организации на кои општин-
скиот завод за запослување ќе им упати инвалид 
на трудот заради запослување односно кај кои се 
запослени инвалиди н а трудот, доставуваат до над-
лежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање и до надлежниот завод за запослување изве-
штаи, и тоа: 

1) извештај за стапување на работа на инвалид 
на трудот, на образецот ЕР-3; 

-2) извештај за промена во работниот однос. на 
инвалид на трудот, на образецот ЕР-4. 

Член 68 
Заради остварување на надоместокот во врска 

со користењето на правото на запослување, уоп-
штинските заводи за запослување му доставуваат 
на надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување извештај за пријавувањето на, инвалиди-
те на трудот заради запослување, на образецот 
ЕР-5. 

Член 69 
Извештаите од чл. 67 и 68 на овој правилник: 

се доставуваат во следните рокови: 
1) извештајот дека инвалид на трудот му се 

пријавил на општинскиот завод за запослу-
вање — во рок од три дена од денот на 

" примената пријава; 
2) извештајот дека инвалид на трудот не му 

се пријавил на општинскиот завод за запо-
слување во рокот предвиден со решението 
за признавање на правото на запослување 

- — во рок од три дена по истекот на рокот 
за пријавување; 

3) извештајот за уредното пријавување за вре-
ме на чекање на запослување — најдоцна 
секој 10-ти ден во месецот за изминатиот 

. месец; 
4) извештајот за упатување на инвалид -на тру-

дот заради запослување на соодветно работ-
но место што му е обезбедено — во рок од 
три дена од денот на соопштувањето на ин-
валидот на трудот дека се упатува заради 
запослување; 

5) извештајот за стапување на работа на ин-
валид на трудот — во рок од осум дена од 
денот на стапувањето на инвалидот на тру-
дот на работа; 

6) извештајот за промена во работниот однос 
на инвалид на трудот — во рок од осум де-
на од денот на настанувањето, на проме-
ната, а ако се во прашање неоправдани изо-
станоци од работа — во рок од осум дена 
по истекот на месецот за изминатиот месец. 

Член 70 
Евиденција за работните места на кои можат да 

се запослуваат инвалиди на трудот се води за секое 
работно место што со решението на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на трудот 
е утврдено како работно место на кое можат да се 
запослуваат инвалиди на трудот (член 218 од Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување). 

Член 71 
Евиденцијата за работните места на кои можат 

да се запослуваат инвалиди на трудот се води со 
запишаување на соодветните податоци во картонот 
на работното место за инвалид на трудот, на об-
разецот ЕР-6. 

Член 72 
Заради водење на евиденцијата од членот 70 на 

овој правилник општинските органи на управата 
надлежни за работите на трудот им ги доставуваат 
на општинските заводи за запослување решени-
јата за утврдување на работните места на кои мо-
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жат да се запослуваат инвалиди на трудот, со по-
датоците од членот 71 на овој правилник. 

Член 73 
Работното место утврдено како место на кое 

може да се запосли инвалид на трудот, на кое е 
запослен инвалид на трудот, се евидентира како 
пополнете. 

Работното место утврдено како место на кое 
може да се запосли инвалид на трудот, на кое е 
запослен работник што не е инвалид на трудот, 
Се евидентира како зафатено. 

Член 74 
Бришење од евиденцијата на работно место на 

кое може да се запосли инвалид на трудот може 
да се врши само врз онсова на одлука за бришење, 
што ќе ја донесел општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на трудот. " 
14. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЛИЦАТА ПРИВРЕМЕНО 

ЗАПОСЛЕНИ ВО СТРАНСТВО 
Член 75 

Евиденцијата за лицата привремено запослени 
во с,транство содржи податоци за барањата на ју-
гословенски државјани односно за барањата на ра-
ботни или други организации за привремено запо-
слување свои работници во странство, податоци за 
понудите на странски работодавци. за запослување 
на југословенски државјани во странство, податоци 
за издадените упати на југословенски државјани 
за привремено запослување во странство и подато-
ци за југословенските државјани привремено запо-
слени во странство. 

Член 76 
Евидентирањето на податоците за барањата на 

југословенски државјани односно за барањата на 
работни или други организации за привремено за-
послување свои работници во странство, на пода-
тоците за издадените упати за привремено запо-
слување во странство' и на податоците за југосло-

- венските државјани привремено запослени во 
странство — го вршат општинските заводи за за-
послување. 

Евидентирањето на податоците за понудите на 
странски" работодавци за запослување југословен-
ски државјани во странство го вршат Сојузното 
биро за работите на запослување односно републич-
ките заводи за запослување. 

Член 77 
Евидентирањето на податоците за барањата на 

југословенски државјани за привремено запослу-
вање во странство односно за таквите барања на 
работни или други организации и на податоците 
за издадените упати за привремено запослување во' 
странство, се врши со запишување на податоците во 
регистарот на барањата и издадените упати за при-
времено запослување во странство. 

Регистарот на барањата и издадените упати за 
привремено запослување во странство ги содрлш 
следните податоци 

1) регистарски број; 
2) датум на регистрацијата; 
3) Датум на. поднесувањето на барањето; 
4) име, име на таткото и презиме на работникот 

што поднесува барање односно на кој се однесува 
барањето; 

5) живеалиште и адреса на станот; 
6) занимање; 
7) етручно образование на работникот; 
8) назив и адреса на работната или друга ор-

ганизација што го поднесува барањето; 
9) дејност на работната или друга организација 

што го поднесува барањето; 
10) број на работниците за кои работната или 

друга организација поднесува барање; 
11) назив и адреса на странскиот работодавец 

кај кој сака да се запосли работникот односно на 
кој се однесува барањето на работната или друга 
организација; 

12) дејност на странскиот работодавец; 
13) број на работниците што ги барал стран-

скиот работодавец на кој се однесува барањето; 

14) датум на издавањето на упатот односно да-
тум на ускратувањето за издавање упат за при-
времено запослување во странство; 

15) датум на заминувањето на работникот во 
странство; 

16) датум на враќањето на работникот од 
странство. , . 

Член 78 
За југословенските државјани што, врз основа 

на "упат за привремено запослување во странство 
издаден од страна на надлежниот општински завод 
за запослување, привремено се запоелиле во стран-
ство, општинскиот завод што го издал упатот ги 
евидентира следните податоци: - . 

1) регистарски бро-ј (член 77 на овој правил-
ник); 

2) име, име на таткото и презиме; 
3) ден, месец и година на раѓањето; 
4) живеалиште (место, општина, околија-, соци-

јалистичка република); 
5) сериски и регистарски број на работната 

книшка; 
6) број на патната исправа; 
7) занимање; 
8) школска спрема; 
9) стручно образование на работникот; 
10) брачна состојба; 

11) број на децата што ги издржува; 
12) дали во времето на поднесувањето на ба-

рањето бил: 
— запослен; 
— самостоен занаетчија; 
— индивидуален земјоделски производител; 
13) височина на даночната основица за само-. 

стој ни занаетчии, односно височина на катастар-
скиот приход за индивидуални земјоделски прои-
зводители; 

14) дали е - регистриран како безработен; 
15) дали користил и кои права за време на при-

времената безработност; 
16) начин на кој го поднесол барањето (по сво-

ја иницијатива, по барање на работна или друга 
организација, на барање на странски рботодавец); 

17) број и датум на потврдата на работната или 
друга организација за согласност за престанок на 
работата; 

18) број и датум на согласноста на републич-
киот завод за запослување; 

19) назив, адреса и земја на странскиот работо-
давец; 

20) дејност на странскиот работодавец; 
21) дали работникот веќе бил запослен во 

странство, кога и каде; 
22) време на кое е издаден упатот; 
23) вид на работата односно работното место на 

кое гласи упатот; 
24) датум на заминувањето во странство; 
25) датум на враќањето од странство; t i 
26) обврски-на работникот во поглед на: 
— плаќањето на придонесот за социјално оси- . 

турување (основицата); 
— плаќање на придонесот за запослување (ос-

новица) ; 
— другите парични обврски (износ). 

Член 79 
Евидентирањето на податоците од членот 78 

на овој правилник се врши и за работнициве при-
времено запослени во странство што не добиле у-
пат од надлежниот општински завод за запослува-
ње, а кои дополнително ќе ја регулираат својата 
положба во смисла на Упатството за постапување 
при запослувањето во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65). 

Евидентирањето на податоците за работниците 
од ставот 1 на овој член се врши врз основа на 
податоците што ги доставуваат југословенските 
дипломатско-конзуларни претставништва до Сојуз-
ното биро за работите на запослувањето. 
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,Член 80 
Евидентирањето на податоците за понудите на 

странски работодавци за запослување југословен-
ски државјани во странство, се врши со запишу-
вање на податоците во регистарот на понудите на 
странските работодавци. 

Регистарот на понудите на странските работо-
- давци ги содржи следните податоци: 

1) регистарски број; 
2) датум на регистрацијата (на приемот на по-

нудата) ; 
3) назив — фирма на странскиот работодавец; 
4) земја во која се наоѓа странскиот работо-

давец; 
- 5) адреса на странскиот работодавец; 

6) дејност на странскиот работодавец; 
7) број на работниците што ги бара странски 

работодавец — според занимањата; 
8) број на работниците одобрен за запослување 

ка ј односниот странски работодавец (во случај ко-
га постои спогодба); 

9) број на работниците за кои се склучува до-
говор со странски работодавец; 

10) датум и број на договорот односно на спо-
годбата со странскиот работодавец. 

15. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ 
ЗАПОСЛЕНИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 81 
Податоците за странските државјани се еви-

дентираат за секој странски државјанин што е за-
послен во Југославија или кој како привремено 
безработно лице е регистриран ка ј надлежниот оп-
штински завод за запослување, без оглед дали се 
тоа лица ангажирани за работа во Југославија, ли-
ца кои по своја иницијатива дошле да се запослат 
во Југославија, економски емигранти, лица што у-
живаат азил, политички емигранти или лица -
странски државјани родени на територијата на Ју-
гославија (во понатамошниот текст: странски др-
жавјани). 

Член 82 -
Евидентирањето на податоците за странските 

државјани запослени во Југославија го вршат оп-
штинските заводи за запослување за странските 
државјани што се запослени на подрачјето на 

-општинскиот завод. 
Член 83 

Евидентирањето на податоците за странските 
државјани запослени во Југославија односно реги-
стрирани ка ј општинските заводи за запослување 
како привремено безработни лица, се врши со за-
пишување на податоците во картонот на стран-
скиот државјанин. 

Картонот на странскиот државјанин ги содржи 
следните податоци: 

1) име, име на таткото и презиме; 
2) ден, месец и година на раѓањето; 
3) земја и место на раѓањето; 
4) народност; 
5) државјанство; 
6) школска спрема; 
7) занимање (специјалност); 
8) дали е ангажиран за работа, по своја ини-

цијатива,. економски емигрант, политички емигрант; 
9) земја од која дошол; 
10) датум на доаѓањето; 
11) рок на траењето на договорот за работа; 
12) договорен износ на личниот доход; 
13) договорен износ на месечниот трансфер на 

заштедата; 
14) национална валута во која се врши тран-

сферот; 
15) земја во која се врши трансферот; 
16) месечен износ на придонесот за социјално 

осигурување; 
17) назив и адреса на работната или друга ор-

ганизација во која е запослен странскиот државја-
нин; 

18) датум на стапувањето на работа; 

19) датум на престанокот на работата; 
20) адреса, на најблиските роднини на стран-

скиот државјанин во странство. 
Член 84 

Запишувањето на податоците во картонот на 
странскиот државјанин се врши врз основа на из-
вештаите што ги доставуваат работни и други ор-
ганизации односно приватни работодавци, вр% ос-
нова на склучените договори за работа и другите 
документи. 

Извештаите за странски државјанин и дру-
гите документи врз основа на кои се врши запи-
шување на податоците на евиденцијата, општин-
ските заводи за запослување ги чуваат во досието 
на странскиот државјанин. 

Член 85 
Заради евидентирање на податоците од членот 

83 на овој правилник, работните и други органи-
зации и приватните работодавци му доставуваат 
на надлежниот општински завод за запослување 
извештаи за запослените странски државјани со 
податоците од членот 83 став 2 на овој правилник, 
односно извештаи за промените во тие податоци. 

Извештајот од ставот 1 на овој член се до-
ставува во рок од три дена од денот на стапу-
вањето на странскиот државјанин на работа, од-
носно од денот на настанатата промена. 

Член 86 
АКО странски државјанин поради промена на 

местото на запослувањето или заради барање запо-
слување трајно премине на подрачје на друг оп-
штински завод за запослување, општинскиот завод 
ка ј кој бил евидентиран му го доставува неговиот 
картон и досие на општинскиот завод за запослу-
вање на чие подрачје трајно преминал. 

Картоните и досиејата на странски државјани 
на кои ќе им престане работата, а кои не 
ќе му се пријават на надлежниот општински за-
вод за запослување како привремено безработни, 
како и на странски државјани што ќе ја напуштат 
Југославија, општинските заводи за запослување 
ги чуваат како документи од трајна вредност. 

16. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НЕСРЕЌИТЕ ПРИ 
РАБОТАТА 

Член 87 
Евиденција за несреќите при работата водат 

комуналните заводи за социјално осигурување. 
Евиденцијата за несреќите при работата се во-

ди со запишување на соодветните податоци во кар-
тонот на повредениот во несреќата при работата, 
на образецот ЕР-7. 

Картонот на повредениот при работата се уста-
новува врз, основа на податоците содржани во при-
јавата за несреќата при работата. 

Член 88 
Како несреќа при работата се смета секоја по-

вреда на осигуреник предизвикана со непосредно 
и краткотрајно механичко, физичко или хемиско 
дејство, како и повреда предизвикана со нагли про-
мени на положбата на телото, со ненадејно опто-
варување на телото или со други ненадејни про-
мени на физиолошката состојба на организмот, ако 
таква повреда е во причинска врска со вршењето 
на работата на определено работно место или ра-
бота односно дејност врз основа на која повреде-
ното лице има својства на осигуреник во смисла 
на одредбите од Основниот закон за инвалидското 
осигурување. 

Како несреќа при работата се смета и повреда 
предизвикана на начинот од ставот 1 на овој член, 
што се случила на редовен пат до постојано место 
на работата, или назад, или на пат заради стапу-
вање на работа. 

Член 89 
Заради водење на евиденцијата од членот 87 

на овој правилник работната или друга организа-
ција или приватниот работодавец ка ј кој во момен-
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тот на повредата, бил запослен работникот во слу-
ча ј на несреќа при работата пополнува и доста-
вува пријава за несреќата при работата, на обра-
зецот ЕР-8. 

П о ј а в и т е за несреќа шри работата работ-
ните и други организации и приватните работодав-
ци ги пополнуваат во четири примероци и му ги 
доставуваат на лекарот што го прегледал повреде-
ниот работник. 

Член 90 
Пријавите за несреќа при работата се доставу-

ваат во рок од 24 часа од моментот на несреќата 
при работата. 

Ако работната или друга организација односно 
приватен работодавец не можел да биде непосредно 
известен за несреќата, тој е должен да поднесе 
пријава во рок од 24 часа од моментот кога ќе 
дознае дека се случила несреќата. 

Член 91 
При поднесувањето на пријавите за несреќа на 

работата работните и други организации односно 
приватните работодавци ги пополнуваат одделите 
I до V на пријавата. 

Работните и други организации и приватните 
работодавци ги евидентираат поднесените пријави 
во книгата на поднесените пријави за несреќа при 
работата, на образецот ЕР-ф. 

Член 92 
Одделот VI од пријавата за несреќата при ра-

ботата го пополнува надлежниот инспектор на тру-
дот, ако извршил увид пред доставувањето на при-
јавата до лекарот (член 89 став 2). 

Ако инспекторот на трудот извршил увид по 
доставувањето на пријавите до" лекарот што го 
прегледал повредениот работник, ќе го извести пис-
мено надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување за фактите утврдени при тој увид, 
ако се разликуваат овие факти од оние што се на-
ведени во пријавата. 

Член 93 
Одделот VII на пријава за Весреќа при рабо-

тата го пополнува лекарот што го прегледал по-
вредениот работник, и по пополнувањето еден при-
мерок на пријавата доставува до работната „ или 
друга организација односно до приватниот работо-
давец а три примероци до надлежниот комунален' 
завод за социјално осигурување. 

Пријавата со пополнетиот оддел VII лекарот ја 
доставув,а во рок од 24 часа од моментот на прие-
мот на пријавата. 

Член 
Работните и други организации и приватните 

работодавци се должни да ги чуваат пријавите за 
несреќа при работата како документи од трајна 
вредност. 

Пријавите ое слага ат по редните броеви од кни- -
гата на поднесените пријави за несреќа при ра-
ботата, за секоја календарска година посебно. 

Член 95 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

ја воведува примената пријава во книгата на при-
мените пријави за несреќа при работата, го запи-
шува на определено место во пријавата регистар-
скиот број на работната или друга организација од-
носно на приватниот работодавец што ја поднесол 
пријавата и бројот под кој е заведена пријавата 
во таа книга. ^ ' , 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
задржува еден примерок од пријавата за свои по-
треби, вториот примерок го доставува до надлеж-
ниот орган за надзор над придржувањето кон про-
писите за заштитата при работата, а третиот при-
мерок го доставува до републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

Пријавата ја доставува комуналниот завод до 
надлежниот орган за надзор над придржувањето 
кон прописите за заштитата при работата, во рок 
од 24 часа од моментот на приемот на пријавата. 

Книгата на примените пријави за несреќа при 
работата се води на образецот ЕР-10. 

!Члш 96 
Одредбите од чл. 67 до 95 на овој правилник 

се однесуваат и на случаите на заболување што 
настапило непосредно и како исклучителна после-
дица од несреќата при работата или виша сила за 
време на работата. 

17. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ, УЖИ-
ВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО 
НА ПРАВАТА ОД СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 
Член 97 

Евиденција за осигурениците, за уживателите 
на пензија и за -користењето на правата од соци-
јалното осигурување водат комуналните заводи 
за социјално осигурување. 

Член 98 
Заради обезбедување податоци што овозможу-

ваат спроведување на социјалното осигурување и 
утврдување на основите за определување на пра-
вата на осигурениците, односно заради обезбеду-
вање статистички податоци за осигурениците, за ',у-
живателите на пензија и за користењето на пра-
вата од социјалното осигурување, комуналните за-
води за социјално осигурување водат: 

1) Регистар на обврзниците за уплатување на 
придонесите, на образецот ЕР-11; 

2) личен картон на осигуреникот, на образецот 
ЕР-12; i 

3) картон на осигуреникот на кој му е при-
знаено правото на запослување, на образецот ЕР-13; 

4) картон на осигуреникот ^ на кој му е приз-
наено правото на професионална рехабилитација, 
на образецот ЕР-14; 

5) картон на работното место што служи за про-
фесионална рехабилитација на инвалидите на 
трудот, на образецот ЕР-15; -

6) исплатен лист на старосна пензија, на обра-
зецот ЕР-16; 

7) исплатен лист на инвалидска пензија, на об-
разецот ЕР-17; 

8) исплатен лист на семејна пензија, на обра-
зецот ЕР-18. 

Член 99 
Регистарот на обврзниците за уплатување на 

придонесите се води посебно за секоја општина 
чија територија се наоѓа во надлежност на кому-
налниот завод. 

Секоја општина во регистарот има посебна оз-
нака (шифра), што ја определува републичкиот 
завод за социјално осигурување. 

Редните броеви на обврзниците во секоја оп-
штина започнуваат со редниот број еден. 

Регистарскиот број на обврзниците за уплату-
вање на придонесите се состои од два дела: пр-
виот дел содржи ознака на општината, а вториот 
дел редните броеви на обврзниците во односната 
општина. 

Член 100, 
Загади внесување на податоците во регистарот 

на обврзниците за уплатување на придонесите, ра-
ботните и други организации и приватните рабо-
тодавци му доставуваат на надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување: 

1) пријава за почетокот на работењето на обвр-
зникот за уплатување на придонесите, на образе-
цот ЕР-19; 

2) пријава за престанок на работењето на об-
врзникот за уплатување на придонесите на обра-
зецот ЕР-20; 

3) пријава за промена во работењето на обвр-
зникот за уплатување на придонесите, на образе-
цот ЕР-21. 

Член 101 
Работните и други организации и приватните 

работодавци го пријавуваат почетокот и престано-
кот на работењето, односно промените во работење-
то (промени во називот, адресата, дејноста, банков-
ната врска), во рок од осум дена од денот на ћо-
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четоко'т и пре,станокот на работењето односно на-
станатата промена. 

Член 102 
Заради внесување податоци во личниот картон 

на осигуреникот, работните и други организации 
и другите обврзници за уплатување на придоне-
сите му доставуваат на надлежниот комунален за-
вод за социјално осигурување: v 

1) за секое лице што ќе стапи на работа или 
ќе се здобие со својство што дана^право на здрав-
ствено осигурување — пријава на осигурување, на 
образецот ЕР-22; 

2) за секое лице на кое ќе му престане рабо-
тата или што ќе го загуби својството што дава 
право на здравствено осигурувале — одјава на оси-
гурување, на образецот ЕР-23; 

3) за секое лице што ќр го промени презимето' 
или името, основот на осигурувањето или работно-
то време — пријава за промена во текот на оси-
гурувањето на образецот ЕР-24. 

За лицата запослени ка ј 'две или повеќе ра-
ботни организации односно други обврзници за 
уплатување на придонесите, пријави поднесува се-
која работна или друга организација^ односно друг 
обврзник за уплатување на придонесите посебно. 

Член 103 
Пријавите од членот 102 на овој правилник се 

поднесуваат во рок од осум дена од денот на стапу-
вањето на работа односно на престанокот на рабо-
тата или од денот на настанувањето на промената-, 

Член 104 ^ 
Заради евидентирање на податоците за лицата 

што се привремено вон работен однос а кои имаат 
право на здравствено осигурување, општинските за-
води за запослување му доставуваат на надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување список 
на лицата привремено вон работен однос што имаат 
право на здравствено осигурување, на образецот 
ЕР-25. 

Списокот од ставот 1 на овој член се поднесува 
до петтиот ден во месецот за изминатиот месец. 

Член 105 
Личниот картон на осигуреникот на кој му е 

признаено право на запослување односно на осигу-
реникот на кој му е признаено право на професио-
нална рехабилитација, се води поединечно за секој 
осигуреник на кој му е признаено односното право. 

Во личниот картон од ставот 1 на овој член се 
внесуваат податоци врз основа на решението за при-
знавање на правото на запослување односно правото 
на професионална рехабилитација, што го донесува 
надлежниот комунален завод за социјално осигуру-
вање, како и врз основа на извештаите што ги под-
несуваат работните и други организации и други 
обврзници за уплатување на придонесите односно 
општинските заводи за запослување, и тоа врз ос-
нова на: 1 

1) извештајот за стапување на инвалид на тру-
дот на професионална рехабилитација, на образецот 
ЕР-26; " 

2) извештајот за текот на професионалната ре-
хабилитација на инвалид на трудот, на образецот 
ЕР-27; 

3) извештајот за стапување на работа на инва-
лид на трудот, на образецот ЕР-3; 

4)'извештајот за промена во работниот однос на 
инвалид на трудот, на образецот ЕР-4; 

5) извештајот за пријавување на инвалид на 
трудот заради запослување, на образецот ЕР-5. 

Член 106 
Извештајот за стапување на инвалид на трудот 

на професионална рехабилитација се поднесува во 
рок од осум дена од денот на стапувањето на инва-
лидот на трудот на професионална рехабилитација. 

Извештајот за текот на професионалната реха-
билитација на инвалид на трудот се поднесува во 
рок од осум дена од денот на завршетокот односно 
прекинот на професионалната рехабилитација, а ако 
се во прашање неоправдани изостаноци за време на 

рехабилитацијата — во рок од осум дена по истекот 
на месецот за изминатиот^месец. 

Извештајот за стапување на работа на инвалид 
на трудот, извештајот за промена во работниот од-
нос на инвалид на трудот и извештајот за пријаву-
вање на инвалид на трудот заради запослување, се 
поднесуваат во роковите утврдени во членот 69 на 
овој правилник. 

Член 107 
Картонот на работното место што служи за про-

фесионална рехабилитација на инвалид на трудот^ 
се води поединечно за секое работно место за rfbe е 
утврдено дека може да служи за ,професионална 
рехабилитација на инвалид на трудот. 

Картонот од ставот 1 на овој член се установува 
и се води врз основа на решение од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на трудот 
со кое се утврдува работното место што може да 
служи за професионална рехабилитација на инва-
лид на трудот. 

Член 10а 
^ Исплатните листови од членот 98 точ. 6, 7 и 8 
на овој правилник се вода^г поединечно за секој к о - ' 
рисник на старосна, инвалидска односно семејна 
пензија. 

Исплатните листови од ставот 1 на овој член се 
установуваат врз основа на решенијата за опреде-
лување на старосна, инвалидска односно семејна 
пензија и другите документи на заводот што служат 
за определување на правото на пензија и височина-
та на пензијата. 

Член ' 109 
Заради остварување на правата на работникот 

по основот на здравствено осигурување и запишу-
вање на податоците за користењето на правата по 
основот на здравствено осигурување во личниот 
картон на осигуреникот, работните и други орга-
низации и другите обврзници за уплатување на 
придонесите му доставуваат на надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување: 

1) потврда за личниот доход, на образецот 
ЕР-28; 

2) потврда за личниот доход4 остварен во скра-
тено работно време, на образецот ЕР-29; 

3) преписи од извештаите за траењето на при-
времената неспособност - спреченост за работа. 

Член НО 
Потврдата за личниот доход се доставува пр-

виот ден од кој исплатувањето на̂  надоместокот на 
личниот доход по основот на здравствено осигуру-
вање почнува да ги товари средствата со кои ра-
кува заводот. 

Потврдата за личниот доход остварен во 
скратено работно време се доставува за осигуре-
ниците што работат со скратено работно време по 
одобрение од лекар и за осигурениците-жени ^што 
работат со скратено работно време поради хра-
нење на дете по отсуството поради бременост и 
породување, во рок од пет дена по истекот на ме-
сецот во кој осигуреникот работел со скратено ра-
ботно време. 

Преписите на извештаите за траењето на при-
времената4 неспособност — спреченост за работа се 
доставуваат во рок од пет дена по истекот на ме-
сецот за изминатиот месец. 

18. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 111 

Обрасците бр. ЕР-1 до ЕР-29, што се пропи-
шани во чл. 33, 66, 67, 68, 71, 87, 89, 91, 95, 98, 100, 
102, 104, 105 и 109 на овој правилник, се отпечатени 
во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65 
и се составен дел од овој правилник. 

Обрасците што до денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник биле во употреба за водење 
одделни евиденции во областа на трудот, можат 
да се користат за водење евиденции според овој 
правилник, со тоа што во нив ќе се запишуваат 
податоците согласно со одредбите од овој правил-
ник. 
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Член 112 
Овој прави,лник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 052-27/65-7 
4 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, ст р. 

884. 
Врз основа на чл. 31 и 33 од Законот за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ"/ бр. 12/65), во врска со членот 82 од 
Основниот закон за установите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65) и со членот 43 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65 и 29/65), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1965 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Работните организации според одредбите од овој 
правилник и други сојузни прописи ја составуваат 
завршната сметка за 1965 година. 

Член 2 
Во завршната сметка за 1965 година работната 

организација ја искажува состојбата на своите сред-
ства и нивните извори на 31 декември 1965 година, 
го утврдува вкупниот приход и доход и врши рас-
пределба на доходот остварен за 1965 година. 

Со завршната сметка конечно се утврдува вкуп-
ниот приход и доход и се распоредува доходот на 
работната организација остварен во 1965 година, и 
тоа според прописите што важат за таа година. 

л Член 3 
Работната организација ја составува завршната 

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

Состојбата на средствата и на изворите на тие 
средства се утврдува со попис (инвентура). 

Член 4 
Како работни организации, во смисла - на овој 

правилник, се подразбираат стопанските органи-
зации и установи, како и други организации што 
вкупниот приход и доход го утврдуваат според 
прописите што важат за стопанските организации. 

Член 5 
Според одредбите од овој правилник што важат 

за стопанските организации (глава II) ја составуваат 
завршната сметка: 

1) претпријатијата и дуќаните со средства во 
општествена сопственост, вклучувајќи ги тука и 
здружените претпријатија; 

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

3) водните заедници и други водостопански орга-
низации; 

4) деловните банки, Поштенската штедилница, 
Југословенската лотарија, осигурителните ^заводи, 
заедниците на осигурувањето и Југословенската за-
едница на осигурувањето; 

5) деловните здруженија; 
6) здравствените установи, заводите за социјално 

осигурување, научните установи што до влегување-
то во сила на Основниот закон за установите со свои 
правила предвиделе да се финансираат според про-
писите што важат за стопанските организации, како 
и други установи и организации што вкупниот при-
ход и доход го утврдуваат според прописите што 
важат за стопанските организации; 

7) установите односно посебните организациони 
единици на установите, органите и други органи-

зации освен стопанските, што изработуваат инвести-
циона техничка документација или изградуваат ин-
вестициони објекти во сопствена режија (член 38 
став 3 и член 57 став 3 од Основниот закон за из-
градбата на инвестиционите објекти — „Службен 
лист на ФНРЈ"," бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65); 

8) посебните угостителски единици основани од 
страна на установите од членот 6 на овој правил-
ник, како и од страна на здруженија, државни 
органи, општествено-политички организации и здру-
женија на граѓани, според одредбите од членот 26 
став 3 и члеѓЈОт 27 од Основниот закон за угости-
телската дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/65). v 

Посебните угостителски единици основани од 
организациите наводени во овој член според одред-
бите на членот 26 став Ј^од Основниот закон за уго-
стителската дејност, се третираат како и другите 
работни единици на тие организации; 

9) работните единици на органите на управата 
(државните органи) од членот 24 став 2 на Основ-
ниот закон за средствата за^ работа на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64); 

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

11) стопанските единици на казнено-поправител-
ните установи, што работат според Законот зѕѓ ра-
ботењето на стопанските единици на казнено-попра-
вителните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65); 

12) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и запослување инвалиди, 

/ Член 6 
Според одредбите од овој правилник што важат 

за установите (глава III) ја составуваат завршната 
сметка установите што до влегувањето во сила на 
Основниот закон за установите не утврдувале вку-
пен приход и доход според прописите што важат 
за стопанските организации, без оглед на тоа дали 
во текот на 1965 година преминале на утврдување 
и распределба на доходот според одредбите од Ос-
I I^BHHOT закон за установите или според одредбите 
на членот 118 од тој закон својата организација и 
работење ги усогласиле со одредбите на тој закон 
до 31 декември 1965 година, и тоа: 

1) училиштата и други установи за образование 
и воспитување; 

2) универзитетите и факултетите; 
3) научните, културните, социјалните и другите" 

установи што до влегувањето во сила на Основниот 
закон за установите не утврдувале вкупен приход 
и доход според прописите што важат за стопански-
те организации. 

Член 7 
Попис (инвентура) на средствата и нивните из-

вори организациите од членот 5 на овој правилник 
вршат според одредбите од Упатството за спрове-
дување на пописот (инвентарисањето) кај стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56, 50/59, 49/60 и .50/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63 и 26/64). 

Елаборатот за пописот (инвентурата) е составен 
дел од завршната, сметка и се чува ка ј организа-
цијата од ставот 1 на овој член односно кај нејзина 
погонска и деловна единица што води посебно кни-
говодство. 

Рекапитулацијата од пописот (инвентурата) ор-
ганизацијата од ставот 1 на овој член односно неј-
зина погонска и деловна единица ја доставува до 
Службата на општественото книговодство (во пона-
тамошниот текст: Службата) најдоцна на 10 дена 
пред пропишаниот рок, односно пред рокот продол-
жен од страна на Службата, за доставување на за-
вршната сметка. 

Член 8 
Установите од членот 6 на овој правилник што 

своите деловни книги ги водат според начелата 
на двојното книговодство составуваат завршна сме-
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тка врз основа на состојбата во своите книги на 31' 
декември 1965 година, која мора да биде усогласена 
со состојбата на средствата според пописот извршен 
на 31 декември 1965 година, било да го врши попи-
сот установата според Упатството за водење еви-
денција за имотот со кој управуваат државни ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/61) или спо-
ред Упатството за спроведување наѕ пописот (инвен-
тарисањето) кај стопанските организации. 

Ка ј установа од членот 6 на овој правилник 
што деловните книги не ги води според начелата 
на двојното книговодство, како составен дел од за-
вршната сметка се смета и пописот на целокупниот 
имот со состојба на 31 декември 1965 година на 
обрасците П-1 и П-2 што установата ги пополнува 
според одредбите од Упатството за водење евиден-
ција за имотот со кој управуваат државни органи. 

Член 9 
Работите во врска со составување завршна смет-

ка што во стопанската организација ги врши ра-
ботничкиот совет односно управниот одбор, во дру-
гите работни организации, на кои се однесува овој 
правилник, ги вршат соодветните органи на управу-
вањето според статутот на тие организации. 

И. ЗАВРШНА СМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Составни делови од завршната сметка 
Член 10 

Завршната сметка се составува за стопанската 
организација како целина. 

Секоја организација во состав на здружено прет-
пријатие составува своја завршна сметка, а здру-
женото претпријатие составува збирна завршна 
сметка за здруженото претпријатие како целина. 

Ако здруженото претпријатие врши стопанска 
дејност вон дејноста на организациите во. својот 
состав, покрај збирната завршна сметка оно соста-
вува и посебна завршна сметка за таквото свое 
работење. 

Член 11 
Завршната сметка на стопанската организација 

опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и доход и рас-

пределба на доходот; 
3) прилози со кои се објаснуваат одделни пози-

ции од билансот и пресметката на вкупниот приход 
и ' доход и распределба на доходот; 

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

совет ја разгледувал завршната сметка на стопан-
ската организација и донесол одлука за нејзиното 
усвојување. 

Член 12 
Со завршната сметка стопанската организација 

го утврдува вкупниот приход и доход што го оства-
рила со целокупната своја дејност како целина, 
утврден според наплатената реализација во смисла 
на членот 13 од Законот за утврдување на вкупниот 
приход и доход на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр., 52/63, 4/64, 14/65 и 
35/65). 

Вкупниот приход на организацијата во состав 
на здружено претпријатие го сочинува наплате-
ната реализација утврдена според ставот 1 од овој 
член, вклучувајќи ја тука и наплатената реализа-
ција остварена од работењето со други организации 
во состав на тоа здружено претпријатие. 

Погоните на стопанските организации што изве-
дуваат инвестициони работи во странство, составу-
ваат годишна завршна сметка во смисла, на точката 
5 од Одлуката за утврдувањето и расподелбата на 
доходот на погоните на стопанските организации 
што изведуваат инвестициони работи во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58 и 13/61 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/64, и таа се при-
лага како анекс кон завршната сметка на матич-
ното претпријатие. 

Матичното претприја,тие во својата завршна 
сметка го внесува остатокот од доходот односно дел 
од тој остаток што е искалсан во завршната сметка 
на погонот од "ставот 3 на овој член, и тоа во 
износот што до 31 декември 1965 година е наплатен 
на нејзината сметка во Југославија. 

При утврдувањето на вкупниот приход, делов-
ните банки ги применуваат и одредбите од Одлу-
ката за определување врвовите на приходи што мо-
жат да се засметаат во вкупниот приход на банките 
и на определените стопански организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/04). 

Член 13 
Извештајот за работењето се состои од општ 

дел, посебен дел и заклучок. 
Општиот дел од извештајот за работењето со-

држи општи податоци за стопанската организација. 
Посебниот дел од извештајот за ,работењето со-

држи преглед и анализа на целокупното работење 
на стопанската организација и анализа на постиг-
натите резултати во работата. Овој дел од извешта-
јот треба особено да опфати податоци: за состојбата 
и промените во средствата на стопанската органи-
зација и за изворите на тие средства; за инвести-
раните средства; за извршувањето на стопанските 
планови; за постигнатата продуктивност на трудот; 
за утврдувањето и распределбата на вкупниот при-
ход и доход; за остварените лични доходи на ра-
ботниците, како и други податоци од значење за 
стопанската организација. 

Стопанската организација која во. свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка во својот извештај за работењето го наве-
дува начинот и мерилата според кои е во посебните 
податоци од членот 18 на овој правилник утврден 
вкупниот приход и доход на одделните погонски 
и деловни единици. 

Стопанската организација користејќи единстве-
ни и други показатели ги анализира постигнатите 
резултати во продуктивноста на трудот и во еко-
номичноста и peнтaбилитeтот на работењето, врз 
основа на што го оценува успехот на работењето 
заради усогласување на распределбата на доходот 
со резултатите од работата. 

Во извештајот за работењето стопанската орга-
низација посебно ги анализира резултатите на ра-
ботењето од 1 август до 31 декември 1965 година, 
како и дејството на новите стопански мерки врз 
условите на стопанисувањето на стопанската орга-
низација во тој период. 

Заклучокот на извештајот за работењето треба 
да содржи оцена на работењето на стопанската -ор-
ганизација, како и мерки преземени за подобрување 
на работата и отстранување на недостатоците во 
работата на стопанската организација. 

2. Доставување на завршната сметка до Службата 
на општественото, книговодство 

Член 14 
По донесување на завршната сметка од страна 

на работничкиот совет стопанската организација е 
должна да и ја достави завршната сметка на Служ-
бата ка ј која има жиро-сметка. 

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

Член 15 
Стопанските организации и ја доставуваат завр-

шната сметка на Службата во рок -oд 7 дена од 
денот на нејзиното донесување, а најдоцна: 

1) до 31 јануари 1966 година: 
— стопанските организации за проектирање; 
— трговските стопански организации на мало 

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

— стопанските организации за застапување 
странски фирми; 

— стопанските организации за унапредување на 
надворешнотрговската размена; 
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— стопанските организации за вршење трговски 
услуги; 

— угостителските стопански организации што во 
сцој состав имаат помалку од три деловни единици, 
без оглед на тоа дали самостојно го утврдуваат до-
ходот, како и посебните угостителски единици од 
членот 5 точка 8 на овој правилник; 

— стопанските организации на занаетчиството 
што вршат лични и други услуги; 

— научните установи; 
— банките и штедилниците; 
2) до 15 февруари 1966 година - сите други 

стопански организации. 
Службата може во исклучително оправдани слу-

чаи, на предлог од работничкиот совет на стопанска-
та организација, да и определи на стопанската ор-
ганизација да ја поднесе завршната сметка во про-
должен рок а најдоцна до 1 март 1966 година. 

Член 16 
Здруженото претпријатие ја доставува збирната 

завршна сметка до рокот од членот 15 став 1 точка 
2 на овој правилник. 

Ако на организација во состав на здружено 
претпријатие Службата и го продолжи рокот за 
поднесување на завршната сметка во смисла на 
членот 15 став 2 од овој правилник, тој продолжен 
рок важи и за доставување на збирната завршна 
сметка на здруженото претпријатие. 

Член 17 
Стопанската организација ја поднесува заврш-

ната сметка на обрасците пропишани со овој пра-
вилник. 

На стопанската организација што ќе ја достави 
завршната сметка во смисла на членот 11 од овој 
правилник Службата е должна да и издаде потврда 
за приемот на завршната сметка во рок од три дена 
од денот на приемот на завршната сметка. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите про-
пишани обрасци пополнети на начинот предвиден 
со овој правилник, ќе се смета дека е таа неполна. 

Неполната завршна сметка на стопанската ор-
ганизација, иако е поднесена во пропишаниот рок, 
ќе се смета како да не е поднесена. 

Член 18 
Стопанската организација што во свој состав 

има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка, на Службата ка ј која има жиро-сметка и 
поднесува и посебни податоци за тие свои единици. 

Како посебни податоци од ставот 1 да овој член 
се сметаат податоците од пополнетите обрасци: ЗС-1. 
ЗС-2, ЗС-З, ЗС-5, ЗС-6 и ЗС-9. 

Ако стопанската организација од ставот 1 на 
овој член еден дел од своето работење врши надвор 
од погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка таа и за тој дел од работењето ги подне-
сува посебните податоци од ставот 1 на овој член 
кон својата завршна сметка. 

Член 19 
Истовремено со доставување на завршната смет-

ка стопанската организација и поднесува на Служ-
бата налози за уплатување односно враќање на ра-
зликите помеѓу износите на обврските спрема буџе-
тите и фондовите утврдени во завршната сметка и 
износите на аконтациите од тие обврски уплатени 
во текот на годината. 

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

Погонските и деловните единици со самостојна 
пресметка што имаат жиро-сметка, и поднесуваат 
на Службата кај која се води нивната жиро-сметка 
налози за уплатување односно враќање на разли-
ката помеѓу износите' на обврските спрема буџетите 
и фондовите, што самостојно ги извршуваат, и из-
носите на аконтациите од тие обврски уплатени во 
текот на годината. Овие налози тие единици ги под-
несуваат во рокот што е со членот 15 од овој пра-
вилник определен за поднесување на завршната 
сметка на стопанската организација во чиј состав 
се тие. 

3. Завршна сметка на претпријатијата што произве-
дуваат за определени воени потреби 

Член 20 
Претпријатијата што произведуваат за опреде-

лени воени потреби ја составуваат завршната смет-
ка за 1965 година според одредбите од овој правил-
ник што важат за стопанските организации и во 
роковите од членот 15 од овој правилник му ја до-
ставуваат на Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Продолжување на рокот за поднесување на за-
вршната сметка согласно со членот 15 став 2 на 
овој правилник врши Државниот секретаријат за 
народна одбрана, 

I Член 21 
Податоците потребни за контрола на наплатата 

на приходите на буџетите и фондовите, како и по-
датоците потребни за збирна обработка, Државниот 
секретаријат за народна одбрана и ги "доставува на 
Службата на општественото книговодство — посе-
бен организационен дел. 

4. Обрасци за составување на завршната сметка 
Член 22 

Билансот (состојба на средствата и изворите на 
средствата) на 31 декември 1965 година, пресметката 
на вкупниот приход и доход и распределбата на 
доходот стопанската организација ги составува на 
единствениот образец ЗС-1 — Биланс и пресметка 
на вкупниот приход и доход и распределба на до-
ходот за 1965 година. 

Прилозите со кои се објаснуваат одделни пози-
ции од билансот, пресметката на вкупниот приход 
и доход и распределбата на доходот стопанската ор-
ганизација ги составува на: 

1) образецот ЗС-2 - Заклучен лист на 31 де-
кември 1965 година; 

2) образецот ЗС-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1965 година; 

3) образецот ЗС-4 — Збирна пресметка на про-
изводството и реализацијата за 1965 година; 

4) образецот ЗС-5 — Преглед на обврските спре-
ма буџетите и фондовите, со состојба на 31 декември 
1965 година; 

5) образецот ЗС-6 — Состојба на инвестиционите 
кредити, ануитетите'и изворите на платените отпла-
ти во 1965 година; 

6) образецот ЗС-7 — Конечна пресметка на да-
нокот на промет за 1965 година; 

7) образецот ЗС-8 — Рекапитулација на пописот 
на материјалните вредности на 31 декември 1965 
година; 

8) образецот ЗС-9 — Пресметка на делот од де-
ловниот фонд што се користи за-обртни цели. 

Член 23 
Банките за составување на завршната сметка, 

наместо обрасците од членот 22 на овој правилник, 
употребуваат посебни обрасци, и тоа: 

1) образец ЗС ДБ-1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на доходот 
за 1965 година: 

2) образец ЗС Д^-2 -г- Заклучен лист на 31 де-
кември 1965 година; 

3) образец ЗС ДБ-3 - Утврдување на елемен-
тите за составување на завршната сметка за 1965 
година; 

4) образец ЗС ДБ-5 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите, со состојба на 31 
декември 1965 година; 

5) образец ЗС ДБ-7 — Конечна пресметка на 
данокот на промет на приходот на банката од 24 
јули до 31 декември 1965 година; 

6) образец ЗС Д Б - 8 — Рекапитулација на попи-
сот на материјалните вредности на 31 декември 1965 
година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, бан-
ките ќе го пополнат и образецот ЗС-6, предвиден 
за другите стопански организации, ако банките ко-
ристат вакви кредити. ' 
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Член 24 
Осигурителните заводи, заедниците на осигуру-

вањето и Југословенската заедница на осигурува-
њето (во понатамошниот текст: осигурителните ор-
ганизации)4 завршната сметка за работењето со фун-
кционалните средства (средства за осигурување) ја 
составуваат на: 

1) образецот ЗСОС-1 — Биланс на средствата 
на осигурувањето и распределба на премијата за 
осигурување Уплатена во 1965 година; 

2) образецот ЗСОС-2 — Заклучен лист на сред-
ствата на осигурувањето на 31 декември 1965 го-
дина; 

3) образецот ЗСОС-З — Пресметка на средства-
та на осигурувањето за 1965 година. 

у Член 25 
Заводите за социјално осигурување завршната 

сметка на фондовите и резервите на фондовите на 
заедниците на социјалното осигурување што се фор-
мирани кај нив и со чии средства ракуваат тие, ја 
составуваат на: / - . 

1) образецот ЗССО-1 — Фонд на здравственото 
осигурување за 1965 година; 

2) образецот ЗССО-2 — Фонд на проширеното' 
здравствено осигурување за 1965 година; 

3) образецот ЗССО-З — Фонд на задолжител-
ното здравствено реосигурување за 1965 година; 

4) образецот ЗССО-4 — Фонд на основното 
здравствено осигурување на земјоделците за 1965 
година; % 

5) образецот ЗССО-5 — Фонд на проширеното 
здравствено осигурување на земјоделците за 1965 
година; 

6) образецот ЗССО-6 — Фонд1 на задолжител-
ното здравствено реосигурување на земјоделците за 
1985 година; ч ^ 

7) образецот ЗССО-7 - Фонд на инвалидското 
и пензиското осигурување за 1965 година; 

8) образецот ЗССО-8 — Фонд на инвалидското 
и пензиското реосигурување за 1965 година; 

9) образецот ЗССО-9 — Фонд за додаток на деца 
за 1965 година; 

10) образецот ЗССО-10 - Резерви на фондовите 
на заедниците на социјалното осигурување за 1965 
година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, за-
водите за социјално осигурување — за работењето 
по фондовите и резервите на фондовите на заед-
ниците на социјалното осигурување — составуваат 
и з-аклучен лист на образецот ЗС-2 по синтетичките 
(трицифрени) конта предвидени со контниот план 
на заедниците 'на социјалното осигурување. 

Член 26 
Стопанската организација и ја поднесува завр-

шната сметка на Службата во еден примерок. 
Завршната сметка на стопанската организација 

ја сочинуваат пополнетите ,обрасци од членот 22, од-
носно од членот 23 до 25 на овој правилник, и д во-
ловите од членот 11 точ. 4 и 5 на овој правилник, 
а завршната сметка на фондовите и резервите на 
фондовите на заедниците на социјалното осигуру-
вање — и одлуката на собранието на заедницата 
на социјалното осигурување за усвојување на за-
вршната сметка. 

Покрај комплетната завршна сметка од ст. 1 и 2 
на овој член, стопанската организација и поднесува 
на Службата и пополнет образец ЗС-1 односно 
ЗС ДБ-1, образец ЗС-6 и ЗС-7, во по три примерка,, 
од кои еден мора да биде пополнет со рака, а ЈОСИ-
гурителните организации — и еден примерок обра-
зец ЗСОС-1 и ЗСОС-З, пополнет со рада. 

Стопанската организација што во свој состав 
има погонски и деловни единици со самостојна пре-
сметка, исто така доставува и посебни податоци за 
своите погонски и деловни единици на образецот 
ЗС-1 и ЗС-6, во по три примерка, од кои еден мора 
да биде пополнет со рака. 

Во сите обрасци од чл. 22 до 25 на овој правилник 
паричните вредности се искажуваат во полн износу 
освен ако во самиот образец не е определено пои-
наку, 

5. Пополнување на обрасците 
Член 27 

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

разецот ЗС-1 за 1964 година односно од решението 
за завршната сметка за таа година. За да се овоз-
можи споредување, податоците се групираат на на-
чинот предвиден за пополнување на податоците за 
1965 година 

Стопанските организации што настанале со спо-
јување во 1965 година, ги искажуваат податоците во 
колоната 4 на тој начин што ги. собираат износите 
на соодветните податоци од завршните сметки за 
1964 година на сите споени организации. Ако орга-
низациите по извршеното спојување имаат статус 
на погон односно на деловна единица со самостојна 
пресметка, тие во колоната 4 внесуваат податоци 
од своите завршни , сметкћ за 1964 година. 

Стопанските организации што настанале со спо-
јување во 1965 година, покрај пополнетиот образец 
ЗС-1 во кој е опфатено работењето од денот на 
спојувањето до 31 декември 1965 година, заради ста-
тистичка обработка поднесуваат посебно и пополнет 
образец ЗС-1 во кој ги искажуваат определените 
податоци за сите стопански организации штсГ се спо-
ени. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци 
само во колоната 5 од ред, бр. 54 до 231 (освен ред. 
бр. 149 и 150), врз основа на завршните сметки на 
сите споени организации составени за периодот од 
1 јануари 1965 година до денот на спојувањето. 

Стопанските организации на кои во 1965 година 
им се припоени други организации, ги искажуваат 
податоците во колоната 4 на тој начин што ги со-
бираат износите на соодветните податоци од својата 
завршна сметка за 1964 година и од завршните 
сметки за 1964 година на припоените им организа-
ции. Ако припоените организации имаат статус на 
погон односно на деловна единица со самостојна 
пресметка, тие во колоната 4 внесуваат податоци од 
своите завршни сметки за 1964 година. 

Стопанските организации на кои во текот на 
1965 година им се припоени други организации, по-
крај пополнетиот образец ЗС-1 што го поднесуваат 
за своето работење во текот на 1965 година, заради 
статистичка обработка поднесуваат посебно и по-
полнет образец ЗС-1 во кој ги искажуваат опреде-
лените податоци за организациите што им се при-
поени. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци 
само во колоната 5 од ред. бр. 54 до ред. бр. 23=1 
(освен ред. бр. 149 и 150), врз основа на завршните 
т е т к и на сите припоени организации составени за 
периодот од 1 јануари 1965 година до денот на при-
појувањето. 

Стопанските организации што во 1965 година се 
Доделиле односно стопанските организации к а ј кои 
е во 1965 година извршено издвојување, ќе ги иска-
жат по претходна меѓусебна спогодба податоците во 
колоната 4 само ка ј една од организациите наста-
нати со поделба односно издвојување, додека дру-
гите организации што настанале со поделба однос-
но издвојување назначуваат во колоната 4 дека 
податоците i се искажани кај определена организа-
ција, наведувајќи го називот на таа организација. 
АКО новите организации пред поделбата односно из-
двојувањето работеле како погони односно деловни 
единици со самостојна пресметка, тие ги внесуваат 
податоците во колоната 4 од своите завршни сметки^ 
за 1964 година. 

Стопанските организации што настанале со по-
делба во 1965 година, ќе се спогодат меѓусебно која 
од нив заради статистичка обработка ќе пополни по-
себно и образец ЗС-1 за стопанската организација 
што се поделила. Во овој образец 3C-I се внесу-
ваат податоците само во колоната 5 од ред. бр. 54 
до ред. бр. 231 (освен ред. бр. 149 и 150), врз основа 
на завршната сметка на поделената стопанска ор-
ганизација. 

Стопанските организации што се основани во 
1965 година во колоната 4 ставуваат ознака: „Ново-
оенована организација". 
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Пополнувањето на одделни податоци за 1965 го-
дина се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 52 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец, според состојбата искажана на одделни кон-
та во образецот ЗС-2; 

2) под ред. бр. 23 се искажуваат побарувањата 
од купувачите по бруто-принципот според подато-
ците на усогласените аналитички евиденции. По 
исклучок, контото 124 се искажува по нето-прин-
ципот, т.е. по одбивање на исправката на вредноста 
книжена на контото 129. 

На ист начин се постапува при пополнување на 
износите во ред. бр. 28, со тоа што контото 187 се 
искажува по нето-принципот, т.е. по одбивање на 
исправката на вредноста книжена на контото 189, 
што се однесува на контото 187; 

3) под ред. бр. 25 до 27 обртните средства со-
држани во класата 3, 5 и 6 треба да се искажат 
по нето-принципот, т.е. по намалувањето за износи-
те на исправката на вредноста; 

4) под ред. бр. 34 се внесува состојбата на не-
покриената загуба на крајот на годината^, која мора 
да се согласува со износот искажан во образецот 
ЗС-З ред. бр. 107 колона 9; 

5) под ред. бр. 41 се внесуваат кредити за по-
времени обртни средства. Под овој реден број не 
можат да- се внесуваат кредити што ги примиле 
производители на опрема со акцепт. Производите-
лите на опрема се должни да ги пренесат и иска-
жат тие кредити во завршната сметка на синтетич-
кото конто 914; 

6) под ред. бр. 43 податоци внесува само про-
давач на опрема, додека купувач на опрема го вне-
сува овој податок под ред. бр. 37; 

7) под ред. бр. 54 до 115, 118 и 120 во колоната 
5 се внесуваат податоци од соодветните редни броеви 
од' образецот ЗС-З, означени во колоната 2 на овој 
образец; 

8) под ред. бр. 121 и 122 се внесува дел од до-
ходот издвоен за лични доходи со одлука на Орга-
нот на управување според одредбите од 'правилни-
кот за распределба на доходот. Издвоениот износ 
мора да ги покрие исплатените лични доходи со-
држани во наплатените производи и извршените 
услуги и исплатените лични доходи и лични при-
мања што не се укалкулирани а се книжени преку 
контата на групата 15, ако е износот на доходот 
доволен за тоа покритие. 

Делот од доходот распореден за лични доходи 
според ставот 1 од оваа точка се раздвојува на износ 
кој се однесува на нето личните доходи и се иска-
жува под ред. бр. 121 и на дел кој се однесува на 
придонесите од личните доходи од работен однос 
и на придонесите според личните доходи и се иска-
жува под ред. бр. 122; 

9) под ред. бр. 123 се внесува дел од доходот з^ 
стасаните и платени во 1965 година отплати на кре-
дитот за покривање на загубата, во смисла на чле-
нот CF7 став 2 од Законот за средствата на стопан-
ските организации; 

10) под ред. бр. 124 се внесува износот на до-
ходот што се издвојува за деловниот фонд. 

Стопанската организација која во поранешните 
години според одредбите на членот 67 од Законот 
за средствата на стопанските организации извршила 
покривање на' загуба од деловниот фонд, под овој 
реден број го внесува и делот од доходот што му го 
враќа на деловниот фонд по овој основ; 

11) под ред. бр. 126 се внесуваат податоци за 
издвојувањето на дел од доходот на поморските 
бродарски претпријатија за прекуморска пловидба 
во заедничкиот фонд за ризици, на заштитните ра-
ботилници — во заедничките фондови на заштит-
ните работилници, на стопанските единици на каз-
нено-поправителните установи — во буџетот и во 
другите фондови на тие единици, како и други 
издвојувана од доходот; 

12) под ред. бр. 129 се внесуваат средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои стопанската 
организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите 

што стопанската организација ги добива на саеми, 
изложби, натпревари и сл., -наградите што сопстве-
ниците на бродови или товари им ги даваат на 
претпријатијата на име остварени заштеди во 
време за натовар и истовар на бродови (диспеч), 
дотациите примени за определени намени што не 
влегуваат во вкупен приход и други приходи ѕшто 
според сојузните прописи не влегуваат во вкупен 
приход; 

13) под ред. бр, 131 до 141 и 143 до 148 се вне^ 
суваат податоци од соодветните редни броеви од 
образецот ЗС-З, означени во колоната 2 на образе-
цот ЗС-1. 

Дотациите и други средства што не се враќаат 
-примени во 1965 година за покривање на загубите 

од 1964 и поранешните години, се внесуваат под ред. 
бр. 136 и за тој износ не се врши намалување на 
непокриената загуба искажана под ред. бр. 131; 

14) ка ј заводите за социјално осигурување изно-
сот на личните доходи во наплатени производи и 
услуги под ред. бр. 146 му е рамен на износот на 

вкалкулираните лични доходи во текот на годината 
искажани под ред. бр. 143. 

Под ред. бр. 147 заводите за социјално осигуру-
вање внесуваат податоци за бројот на часовите ра-
бота од исплатните листи. Тој број часови заводите 
го внесуваат и под ред. бр. 148; 

15) под ред. бр. 149 се внесуваат податоци за 
бројот на запослените врз основа на бројната со-
стојба на крајот на секој месец во текот на годината; 

16) под ред. бр. 150 се внесуваат податоците на 
тој начин што износот на укалкулираните часови 
работа искажан под ред. бр. 147 ќе се подели со 
бројот на часовите работа по работник од редовен 
работен однос. Бројот на часовите работа по еден 
работник се наоѓа така што бројот на месеците ра-
бота ќе се помножи со месечниот број часови од 
208 односно 182, според тоа дали е во прашање 
осумчасовно или седумчасовно работно време во од-

- носната стопанска организација. 
17) под ред. бр. 151 до 153 се внесуваат изно-

сите од побарувачката страна на контата означени 
во заграда на колоната 3, со тоа што за ред. бр. 
151 (конто 146) треба претходно да се одбие почетната 
состојба пренесена од претходната година; 

18) под ред. бр. 158 до 162 се внесуваат податоци 
од побарувачката страна на контата означени во 
заграда на колоната 3, по одбивање на почетната 
состојба пренесена од претходната година; 

19) под ред. бр. 164 до 168 се внесуваат пода-
тоци за движењето на вредноста на предметите на 
основните средства по набавната вредност на тие 
средства, вклучувајќи го тука и припадниот дел 
на заеднички основни средства, додека основните 
средства во изградба или изработка не се опфаќаат. 

Како зголемување (прилив) на основните сред-
ства под ред. бр. 164 се искажуваат набавените или 
примените нови основни средства во 1965 година од 
сите извори, вклучувајќи ги и оние од амортиза-
цијата, без оглед на тоа дали и кога се платени, и 
тоа по нивната набавна вредност. 

Под ред. бр. 165 се искажуваат примените и на-
бавените половни основни средства по нивната на-
бавна вредност, без оглед на тоа колку и кога се 
платени. 

Под ред. бр. 166 до 168 се искажува на ист начин 
намалувањето (одливот) на основните средства, те. 
продадените, отстапените и расходуваните основни 

-средства, и тоа по нивната набавна вредност. 
Ако набавната вредност на некое половно ос-

новно средство не е позната или е изменета, треба 
промената (приливот, одливот) на такво основно 
средство, па и неговото расходување, да се искаже 
по цената по која во време на промената можело 
да се набави такво или слично ново основно сред-
ство; 

20) под ред. бр. 172 до 177 се внесуваат потро-
шените средства според наведените намени, доби-
ени врз основа на податоците од аналитичката еви-
денција на синтетичкото конто 105; 

21) под ред. бр. 179 се внесува износот на фак-
турираната реализација во текуштата година, т.е. 
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износот искажан под ред. бр. 54 намален за износот 
на ненаплатената реализација пренесена од прет-
ходната година од контото ,298; 

22) под ред. бр. 180 се внесуваат износите што 
се содржани во контата 315, 366,^524, 581, 601, 661 
и 684; 

23) под ред. бр. 181 се внесува износот на сом-
нителните и спорните побарувања прокнижен на 
контата 124, 138 и 187, намален за износот на исправ-
ката на тие побарувања прокнижен на контата 129, 
139 и 189; 

24) под ред. бр. 186 се внесува износот на обвр-
ската спрема деловниот фонд по извршеното по-
кривање на загубите на товар на деловниот фонд 
според завршната сметка за 1965 година. Во коло-
ната 4 се внесува соодветниот износ со состојбата 
на 31 декември 1964 година; 

25) под ред. бр. 187 се внесуваат износите на 
наплатените регреси, премии и надоместоци по сите 
основи, што се внесени во вкупниот приход на 
стопанската организација; 

' 26) под ред. бр. 188 се внесува износот на сите 
примени средства за санација и дотации што не 
влегуваат во вкупен приход, кој е книжен на кон-
тата 841 и 859; 

27) под ред. бр. 197 и 198 се внесуваат податоци 
по видови придонеси односно членарини, со тоа 
нивниот збир да му одговара на износот книжен на 
контата 451 и 459; 

28) под ред. бр. 203 се внесува бруто-износот 
со соодветните придонеси што стопанската органи-
зација ги плаќа на личните доходи издвоени по тој 
основ; 

29) под ред. бр. 204 до 217 стопанските органи-
зации што составиле периодична пресметка за пе-
риодот јануари-јули 1965 година ги внесуваат со-
одветните податоци од таа периодична пресметка. 

Стопанските организации што не составиле пе-
риодична пресметка за периодот јануари"јули 1965 
година под ред. бр. 204 до 212 внесуваат соодветни 
податоци од ред. бр. 46, 47, 52, 57 (намален за 47 
и 52), 58, 72, 79 и 84 од образецот ППР-1 составен 
за периодот јануари-јули 19Ќ5^година, а наголемени 
за една шестина од износите докажани во таа пре-
сметка. Овие стопански организации податоците под 
ред. бр. 213 до 217 ги внесуваат врз основа на по-
датоците од своите книговодствени и други евиден-
ции со состојба на 31 јули 1965 година; 

30) под ред. бр. 218 односно 220 податоци вне-
суваат стопанските организации кои според одред-
бите од Уредбата за начинот на формирање на 
цените и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65 

" и 50/65) и Наредбата за попишување на стоките и 
за пресметување на разликата во цените во тргов-
ските, производителските и други организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 41/65 и 48/65) 
уплатувале позитивна односно наплатувале негатив-
на разлика воочената преку посебната сметка 841-96 
ка ј Службата^ 

31) под ред. бр. 219 односно 221 се внесуваат 
пробиените износи на позитивни и негативни раз-
лики во цената утврдени залихите попишани на 
24 јули 1965 година според одредбите од прописите 
наведени во тачката 30 на овој став, што се внесени 
во деловниот фонд односно што се покриени од ре-
зервниот фонд на 31 декември 1965 година; 

32) под ред. бр. 224 до 226 се внесува состојбата 
на кредитите по видови, што стопанските органи-
зации ги добиле од дополнителните средства на за-
едничките резерви на стопанските организации во 
смисла на членот 4 од Законот за формирање до-^ 
полнителни средства за заеднички резерви на сто-У 
ланските организации („Службен лист н а ' СФРЈ", 
бр. 35/65), и тоа според состојбата на 31 декември 
1965 година; 

33) под ред. бр. 232 се искажуваат приходите 
остварени од општествените фондови од кои се фи-
нансираат одделни видови установи, како на при-
мер: фондовите на здравственото осигурување на 
работниците -и земјоделците, фондовите за научно-
истражувачка работа и фондовите формирани во 

смисла на членот 72 од Основниот закон за финан-
сирање на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64); 

34) под ред. бр. 233 до 236 установите ги вне-
суваат соодветните податоци според називот на тие 
редни броеви; 

35) под ред. бр. 238 до 240 се искажуваат посеб-
ните трошоци, по правило, за здравствените и со-
цијалните установи. Другите видови установи ќе ги 
искажат овие податоци,, само ако имаат такви по-
себни трошоци. 

Член 28 
Во образецот ЗС-2 се внесува состојбата по сите 

пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред 
како е пропишано во единствениот контен план. 

Во колоните 9 и 10 се внесуваат износите што 
ќе се добијат кога износите од колоните 7 и 8 на 
овој образец ќе се пресметаат на нови динари, спо-
ред посебни сојузни прописи. 

Член 29 
Образецот ЗС-З ѓо пополнуваат стопанските ор-

ганизации што во својот состав немаат погонски и 
деловни единици со самостојна пресметка на след-
ниот начин: 

1) под ред. бр. 1 сите стопански организации, 
освен трговските, пресметуваат коефициент Р-1 кој 
им служи за изнаоѓање на трошоците на работе-
њето по видови содржани во фактурираните про-
изводи и услуги; 

2) под ред. бр. 2 трговските стопански органи-
зации пресметуваат коефициент Р-2, кој им служи 
за изнаоѓање на трошоците на трговијата по видови 
содржани во фактурираната реализација. 

Трговските стопански организации што се за-
нимаваат и со производна дејност го применуваат 
за таа дејност коефициентот Р-1, а производните 
стопански организации што се занимаваат и со тр-
говска дејност го применуваат за таа дејност кое-
фициентот Р-2. Стопанските организации ќе ги 
применуваат овие коефициенти без, оглед -на тоа 
дали е трговската дејност организирана како погон 
со самостојна пресметка или не. Во овој случај, сто-
панската организација го пополнува ^образецот 
ЗС-3 — посебно за производствената а посебно за 
трговската дејност, и тоа: ред. бр. 1 и 2 во колоната 
3, а ред. бр. 7 до 27 во колоните 4 и 5; 

3) под ред. бр. 3 сите стопански организации 
пресметуваат 'коефициент Р-3, кој им служи за 
изнаоѓање на определени трошоци на работењето 
содржани во наплатената реализација. 

При пресметувањето на коефициентот Р-3 из-
носот на вкупно фактурираната реализација (ред. 
бр. 4 на колоната 6) треба претходно да се намали 
за износот на данокот на промет во колоната 5 
под ред. бр. 29, 30 и 32 на овој образец, а ка ј орга-
низациите од точката 20 став 2 на овој член — и за 
износот под ред. бр. 31 и 33 на овој образец. Изно-
сот на вкупно наплатената реализација (ред. бр. 6 
на колоната 6) исто така треба претходно да се на-
мали за износот на наплатениот данок на промет 
од колоната 6 под ред. бр. 29, 30 и 32 на овој обра-
зец, а ка ј организациите од точката 20 став 2 на 
овој член — и за износот под ред. бр. 31 и 33 на 
овој образец. 

Коефициентите Р-1, Р-2 и"Р-3 се пресметуваат 
најмалку на два децимала. 

Ако стопанската организација ги утврдила тро-
шоците содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација врз основа на податоците од 
книговодството и дру^и евиденции (без утврдување 
на коефициентот), таа на местото предвидено за за-
пишување на коефициентот става ознака: „Без ко-
ефициент". х 

Осигурителните организации и заводите за со-
цијално осигурување не пресметуваат коефициенти 
под ред. бр. 1, 2 и 3; 

4) под ред. бр. 4 во колоната 6 се внесува из-
носот на фактурираната реализација заедно со пре-
несеното салдо на ненаплатената "реализација од 
изминатата година која е искажана на контата на 
групите 75 до 77 во книговодството на стопанската 
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организација. Интерната реализација (синтетичко 
конто 759) не влегува во фактурираната реализаци-
ја односно во вкупниот приход; 

5) под ред. бр. 5 во колоната 6 се внесуваат 
непребиените ненаплатени побарувања за испора-
чени и фактурирани стоки односно за извршени и 
фактурирани услуги, според состојбата на 31 декем-
ври 1965 година. Податоците, по правило, се земаат 
од следните конта: 

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

пувачи, 
137 — Други побарувања што се однесуваат на 

продажба со регрес, 
180 — Кредитни односи во земјоделското про-

изводство со индивидуални производи-
тели, 

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

кредитните односи, како и непребиени 
побарувања од другите конта што се во 
врска со книжењето во класата 7, но без 
интерната реализација. 

Како побарувања од ставот 1 на Оваа точка се 
подразбираат само непребиените ненаплатени по-
барувања по основот на испорачани производи од-
носно извршени и фактурирани услуги на купува-
чи надвор од стопанската организација (екстерна 
реализација). 

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

6) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 6 осигурител-
ните организации го внесуваат износот на режис-
киот додаток книжен на контата од групата 75, а 
заводите за социјално осигурување под овие редни 
броеви го внесуваат остварениот износ на надоме-
стокот од контата на групата 75 по одбивање на 

, дел од надоместокот што им се отстапува на други 
заводи односно организации. 

Заводите за социјално осигурување кои, во сми-
сла на членот 69 став 2 од Законот за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), до 30 јуни 
1965 година издвоиле определен дел од режискиот 
додаток, ќе го сторнираат издвоениот износ од кон-
тото 845 и ќе го пренесат како вкупен приход; 

7) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 6 стопански-
те организации со специфичен начин на наплата и 
распределба на приходот (железнички транспортни 
претпријатија, претпријатија на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај, осигурител-
ни организации и заводи за социјално осигурување) 
ги внесуваат износите на реализацијата^наплатени 
до 31 декември 1965 година, иако поради постапката 
за распределба на заедничките приходи од збирна^ 
т^ сметка или од други причини соодветен дел од 
тие приходи не и е одобрен на жиро-сметката на 
одделни стопански организации, до 31 декември 1965 
година; - ' 

8) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се вне-
суваат вкупно укалкулираните трошоци по видови 
од соодветните конта на класата 4 означени во 
колоната 2 на овој образец; 

9) под ред. бр. 24 се внесуваат податоци за пре-
сметаниот воден придонес на водните заедници до 
1 април 1965 година, како и износот на пресметани-
те надоместоци на тие заедници и на ,доуги водо-
стопански организации за периодот од 1 април до 
31 декември 1965 година во смисла на членот 87 
во врска со членот 129 од Основниот закон за во-
дите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65); 

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 5 стопан-
ските организации ги внесуваат износите на тро-
шоците содржани во фактурираната реализација 
добиени со примена на коефициентот Р-1, односно 
трговските стопански организаиии. — со примена 
на коефициентот Р-2 врз износите искажани во ко-
лоната 4; 

11) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 6 стопански-
те организации ги внесуваат износите на трошо-
ците содржани во наплатената реализација доби-
ени со примена на "коефициентот Р-3 врз износите 
искажани во колоната 5; 

12) под ред. бр. 28 до 43 во колоната 5 се вне-
суваат податоци од контата означени во колоната 2; 

13) пад ред. бр. 28 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќашС продавниците на произ-
водствени претпријатија и општите земјоделски за-
други — за трговска дејност, како и други стопан-
ски организации^ што вршат трговска дејност, ја 
внесуваат набавната вредност на продадените тр-
говски стоки, материјали и отпадоци, со соодвет-
ните износи на зависните трошоци, освен издато-
ците што се подмируваат од средствата за лични 
доходи на работниците. 

Во набавната вредност се вклучува иг данокот 
на промет што овие претпријатија го плаќаат при 
набавка на стоки. 

Данокот на промет што овие претпријатија го 
плаќаат на прометот на продадени производи се 
внесува под ред. бр. 29 до 33. 

Трговските стопански организации што залихи-
те на стоки ги водат по продажните цени, ја утвр-
дуваат набавната вредност на реализираните стоки 
врз основа на просечната разлика во цената без 

Данокот на промет по 24 јули 1965 година, при што 
набавната вредност на реализираните стоки за пре-
несената ненаплатена реализација од 1964 година 
ја земаат онаква каква што е утврдена во завршна-. 
та сметка за 1964 година односно во решението за 
завршната сметка за 1964 година. 

Трговските стопански, организации што при 
отворањето на деловните книги за 1965 година по-
стапиле според членот 32 став 10 од Правилникот 
за единствениот контен план на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61, 2/63 
и 10/63 и „Службен, лист на СФРЈ", бр. 49/63 и 
20/64), т.е. што за разликата помеѓу пренесената 
ненаплатена реализација (од контото 298) и соод-
ветниот износ на набавната вредност на реализи-
раните трговски стоки содржана во ненаплатената 
реализација (од контото 198) ги задолжиле контата 
на групата 71 во користена контата од групата 69, 
ќе ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика 
пред пресметувањето на разликата во цената; 

14) под ред. бр. 34 стопанските организации од 
областа на градежништвото што формираат посеб-
ни резервни средства на гредежништвото, ги вне-
суваат овие средства само за периодот од 1 јану-
ари до 4 април 1965 година, при што овие средства 
се пресметуваат со примена на определена стопа 
а најмногу до 0,5% од вкупниот приход остварен 
во периодот од 1 јануари до 4 април 1964 година,4 

или оц една четвртина од вкупниот приход утврден 
за 1964 година; 

15) под ред. бр. 35 се внесуваат податоци за из-
носот на стасаните отплати по кредитите што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдување 
нѕ( доходот, и тоа: по кредитите дадени до 5 јану-
а р и 1958 година од Општиот инвестиционен фонд 
за инвестициите за'експлоатација на рудниците на 
јаглен, метали и неметали, за експлоатација на 
нафта и за геолошки истражувања — во смисла 
на членот 129 од Законот за средствата на 'стопан-
ските организации, по кредитите дадени за освоју-
вање ново производство - во смисла на членот 95 
од истиот закон и точката 6 од Одлуката за кре-
дитите за освојување ново производство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/57) и по кредитите дадени 
за покривање загз^би во пробното производство во 

^смисла на точката 17 став 2 од Одлуката за проб-
ното производство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57 и 45/58); 

16) под ред. бр. 37 внесуваат податоци само тр-
говските претпријатија што вршат промет на зем-
јоделски прехранбени производи; 

17) под ред. бр. 38 внесуваат податоци само сто-
панските организации што се занимаваат со од-
гледување и експлоатација на шуми; 
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18) под ред, бр. 39 се внесува износот на надо-
местокот пресметан за периодот од 1 јануари до 
1 април 1965 година, во смилсла на членот 125 од 
Основниот закон ,за водите, како и водниот при-
донес пресметан за периодот од 1 април до 31 де-
кември 1965 година, во смисла на чл. 69 до 71 а во 
врска со членот 129 на тој закон; 

19) под ред. бр. 28, 36, 39 и 40 во колоната 6 се 
внесуваат податоци пресметани со примена на ко-
ефициентот Р-3 врз износите искажани во' коло-
ната 5. 1 " 

Трговските и други работни организации што 
вршат промет на стоки на начинот предвиден за 
вршење промет на големо, надворешнотрговските 
организации, како и производителските организации 
(член 35 точ. 6 и 7 од овој правилник) под ред. бр 
31 и 33 во колоната 6 внесуваат податоци пресмета-
ни со примена на коефициентот Р-3 врз износите 
искажани во колоната 5. 

Ако организациите од ставот 2 на оваа точка 
во своите евиденции имаат точни податоци за напла-
тената реализација и наплатениот данок на про-
мет нема да го применуваат коефициентот Р-3, туку 
во колоната 6 под ред. бр. 31 и 33 ќе го внесат 
износот на данокот на промет утврден на овој на-
чин; 

20) под ред. бр. 29, 30, 32, 34, 35, 37, 41 и 43 во 
колоната 6 се внесуваат подароци од колоната 5, "без 
примена на коефициентот Р-3. 

Под ред. бр. 31 и 33 стопанските и други ра-
ботни организации што не утврдуваат износ на да-
нокот на промет на 'начинот од точката 19 став 2 
на овој член (член 35 точ. 3, 4 и 5 од овој пра-
вилник), како и организациите од точката 19 став 3 
на овој член што во своите евиденции обез-
бедуваат точни податоци за наплатената реализа-
ција и наплатениот данок на промет, во колоната 
5 внесуваат податоци за фактурираниот данок на 
промет во периодот од 24 јули до 31 декември 1965 
година, а во колоната 6 го внесуваат износот на да-
нокот на промет за истиот период утврден со ко-
нечна пресметка според образецот ЗС-7. 

Под ред. бр. 38 во колоната 5 се внесува изно-
сот на амортизацијата зд. регенерација на шуми 
утврден според фактурираната реализација, а во i 
колоната 6 се внесува износот утврден според чле-
нот 1 од Правилникот за начинот на пресметување 
и уплатување на амортизацијата за регенерација 
на шумите („Службен лист на СФРЈ"/ бр. 37/65); 

21) заводите за социјално осигурување и оси-
гурителните организации по сите елементи од ред. 
бр. 7 до 45 внесуваат податоци само во колоната 6. 

Заводите за социјално осигурување под ред. бр. 
35 го внесуваат износот на задолжителното издво-
јување за резерва за периодот од 1 јануари до 30 
јуни 1965 година, откога претходно ќе ги прекнижат 
износите на издвоената резерва од контото 743 на 
контото 749. Во колоната 2 на образецот ЗС-З за-
водите го внесуваат и бројот од контото 749; 

22) под ред. бр. 45 во колоната 6 се искажува 
износот кој треба да се прокнижена товар на син-
тетичкото конто 795, при одобрување на соодвет-
ните, конта од групите 70 до 74; 

23) под ред. бр. 51 стопанските организации 
здружени во електростопански заедници, односно 
стопанските организации здружени во деловни 
здруженија, го внесуваат износнот добиен во вид 
на враќање (ристорно) од заедницата односно од 
деловното здружение; 

24) под ред. бр. 52 деловните здруженија го вне-
суваат делот од доходот што им го враќаат на прет-
пријатијата здружени во тие деловни здруженија; 

25) под ред. бр. 55 заводите за социјално осигу-
рување не внесуваат податоци, а под ред. бр. 56 го 
внесуваат целокупниот износ на неподмирените ис-
платени лични доходи; 

26) под ред. бр. 56 се внесуваат податоци за за-
губа поради неподмирен остаток од исплатените лич-
ни доходи над износите на минималните лични до-
ходи. Овој износ се изнаоѓа на тој начин што од 
вкупниот износ на личните доходи содржани во 
наплатената реализација (ред. бр. 26 на колоната 6 

од овој образец), наголемен за износот на исплате-
ните лични доходи и лични примања што не се 
укалкулирани а се книжени на контата од групата 
15, ќе се одбие износот на доходот распореден за 
лични доходи (ред. бр. 121 и 122 од образецот фС-1), 
па од добиен резултат ќе се одземе износот иска-
жан под ред. бр. 55 на овој образец; 

27) под ред. б)р. 57 стопанската организација што 
остварила загуба на трошоците на работењето, го 
зголемува тој износ на загубата за износот на за-
губата што ќе го оствари деловното здружение чиј 
член е таа; 

28) под ред. бр. 60 и 62 стопанските организации 
го внесуваат износот на придонесот од доходот, пре-
сметан според членот 45а од Правилникот за пери-
одичната пресметка на Стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/65 и 42/65), за 
периодот од 1 јануари до 31 јули 1965 година; 

29) под ред. бр. 63 стопанските организации 
што во периодот до 31 јули 1965 година не оства-
риле доход до износот на минималните лични до-
ходи на работниците, за разликата до полниот из-
нос на овие лични доходи ќе го намалат придоне-
сот од доходот пресметан според точката 28 од овој 
член. 

Стопанските организации што не составиле пе-
риодична пресметка за периодот јануари-ју;ли 1965 
година ќе ја утврдат загубата за периодот јануари 
- јули 1965 годрша на тој начин што на износот на 
загубата утврден со периодичната пресметка за пе-̂  
риодот јануари-јуни 1965 година ќе му додадат из-
нос кој и одговара на една шестина од таа загуба; 

30) под ред. бр. 61 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат придонесот од до-
ходот кој, наместо како приход на ,федерацијата, 
во целина или делумно им го плаќаат на други 
општествено-политички заедници пресметан за пе-
риодот од 1 јануари до 31 март 1965 година, во сми-
сла на членот 7 став 3 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, односно што 
здравствените установи го уплатуваат во општин-
скиот здравствен инвестиционен фонд за периодот 
од 1 јануари до 31 јули 1965 година; 

31) под ред. бр. 62 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат износот на при-
донесот од доходот кој им е отстапен за нивните 
фондови; 

32) под ред. бр. 64 претпријатијата зачленети 
во ^електростопански заедници го внесуваат придо-
несот од доходот за периодот од 1 јануари до 30 
јуни 1965 година остварен од дејноста производ-
ство и пренос на електрична енергија, што и го 
уплатуваат на Заедницата на југословенското елек-
тростопанство за покривање на кусоците, во сми-
сла на членот 82 од Основниот закон 'за електро-
стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65). 
Овие претпријатија под ред. бр. 60 го искажуваат 
придонесот од доходот пресметан за јули 1965 го-
дина. 

Под истиот реден број се внесува придонесот 
од доходот остварен со вршење дејноста изнајму-
вање и промет на филмови во смисла на членот 36 
од Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации; придонесот од доходот остварен 
од печатарска дејност кој во смисла на Одлуката 
за отстапување на републичките фондови за уна-
предување на издавачката дејност на придонесот 
од доходот на стопанските организации остварен од 
печатарската дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/63) се уплатува во корист на републичкиот фонд 
за унапредување на издавачката дејност односно 
во републР1ЧКиот буџет; делот од придонесот од до-
ходот кој се внесува во Заедничкиот фонд за ри-
зици во смисла на Законот за Заедничкиот фонд 
за ризици на поморските бродарски претпријатија 
на прекуморската пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62); делот од доходот кој се внесува 
во фондот за модернизација на Југословенските же-
лезници, пресметан за периодот од 1 јануари до 31 
март 1965 година во смисла на Законот за органи-
зацијата на Југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/63, 17/64 и 16/65); 
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S3) под ред. бр. 66 до 69 се внесува бројот на 
часовите и износот на бруто личните доходи, заедно 
со придонесите и надоместоците што се плаќаат на 
личните доходи од соодветните конта на групата 
46, а во смисла на членот 52 од Правилникот за 
единствениот контен план на стопанските органи-
зации; 

34) стопанските организации што во своето кни-
говодство имаат податоци за видовите на трошо-
ците на работењето и личните доходи содржани во 
фактурираните односно наплатените производи и 
услуги и што не пресметуваат коефициенти под 
ред. бр. 1 до 3 на овој образец, се должни, заради 
внесување податоци под ред. бр. 72, 73 и 74, да пре-
сметаат посебни коефициенти, и тоа: -

а) коефициент кој се добива со ставање во од-
нос на износот од колоната 5 со износот од коло-
ната 4 под ред. бр. 26 на овој образец, и кој се при-
менува наместо коефициентот Р-1 односно Р-2; 

б) коефз!циент кој се добива со ставање во од-
нос на износот од колоната 6 со износот од коло-' 
ната 5 под ред.( бр. 26 на овој образец, и кој се при-
менува наместо коефициентот Р-3; 

35) во смисла на членот 30 став 4 од Законот за 
средствата на стопанските организации, при пре-
сметување на просечниот износ на вкупните осно-
вни и обртни средства во делот VI под ред. бр. 75 
не се внесуваат износите на кредитите што стопан-
ските организации ги добиле заради продажба на 
своите производи односно вршење услуги на кредит; 

36) под ред. бр. 83 се внесува износот на лич-
ните доходи содржани во наплатените производи 
и услуги (ред. бр. 26 на колоната 6 од овој образец), 
наголемен за износот на исплатените лични доходи 
и лични примања што не ' се укалкулирани, а се 
книжени на контата од групата 15; 

37) заводите за социјално осигурување под ред. 
бр. 91 во колоната 3 го внесуваат во вкупен износ 
издвоениот износ ца задолжителното издвојување 
за резервен фонд, за периодот од 1 јануари до 30 
јуни 1965 година согласно со" членот 71 од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, и издвоениот износ за периодот од 1 
јули до 31 декември 1965 година пресметан според 
прописите што важат за претпријатијата. 

Под ред. бр. 91 во колоната 2 (како претколона) 
заводите за социјално осигурување го внесуваат 
расчленет вкупниот износ на придонесот за резер-
вен фонд пресметан по формулите: 
а) вкупниот приход за периодот I-VI 1965 X . . : % 

100 ^ 
= дин. ; 

б) износот на ,просечно расположивите обртни 
средства за периодот VII-XII 1965 година 
X . . . % според членот 30 од Законот за 

средствата на стопанските организации 
ч х X 6 месеци 

6 месеци X 100 
= дИн. 
Износот на просечно расположивите обртни 

средства за периодот од 1 јули до 31 декември 1965 
година заводите за социјално осигурување го утвр-
дуваат врз основа на податоците искажани во об-
разецот ЗС-З под VI — за периодот јули-декември 
- и според формулите дадени под ред. бр. 77 до 
80 заклучно на тој образец; 

38) под ред. бр. 100 се внесува износот на за-
губата, и тоа: во колоната 4 — од ред. бр. 131 на 
колоната 5 на образецот ЗС-1, во колоната 5 — од 
ред. бр. 54 и 57 на образецот ЗС-З, во колоната 6 
од ред. бр. 55, а во колоната 7 — од ред. бр. 56 
на овој образец. Износот во колоната 8 мора да 
му одговара на износот под ред. бр. 59 на образецот 
ЗС-З односно под ред. бр. 109 на образецот ЗС-1. 

Стопанската организација која во 1965 година 
добила санационен кредит за покривање на претр-
пена загуба според завршната сметка за работењето 
од 1964 година, и која до височината на добиениот 
санационен кредит во целина или делумно го стор-

нирала првобитното извршено покритие на товар 
на деловниот фонд односно резервниот фонд, под 
ред. бр. -100 во колоната - 4 го искажува износот 
на загубата што е покриена со санационен кредит; 

39) под ред. бр. 101 се внесува износот на при-
донесот од доходот употребен за покривање на за-
губата од неподмирени минимални лични доходи за 
текуштата година; 

40) под ред. бр. 103 се внесува примениот износ 
од средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации за покривање на загубата, што 
стопанската организација не е должна да го врати; 

41) под ред. бр. 105 се внесува износот на де-
ловниот фонд употребен за покривање на загуба-
та во смисла на членот 67 од Законот за средства-
та на стопанските организации. За оваа цел де-
ловниот фонд мора да се користи до износот иска-
жан на контото 900 односно до износот на загу-
бата непокриен со средствата наведени под ред. бр. 
101 до 104, како и со санациоииот кредит; 

42) под ред. бр. 108 се внесува износот на сана-
циониот кредит добиен во 1965' година; 

43) заводите за социјално осигурување не по-
полнуваат податоци во деловите V и VIII на овој 
образец, а осигурителните организации — податоци 
во делот V под ред. бр. 70 до 74. 

Член 30 
Стопанската организација што во свој состав 

Има погонски и деловни единици со самостојна 
пресметка, во обрасците ЗС-1 и ЗС-З за тие едини-
ци го искажува вкупниот приход и доход утврден 
согласно со начелата предвидени во чл. 13 и 30 
од Законот за утврдување на вкупниот приход и 
доход на стопанските организации. 

Член 31 
Образецот ЗС-З стопанската организација што во 

свој состав има погонски и деловни единици со са-
мостојна - пресметка го пополнува онака како е 
определено во членот 29 од овој правилник, водејќи 
сметка и за следното: 

1) во образецот кој се пополнува за стопанска-
та организација како целина под ред. бр. 4 и 5 во 
колоната 4 се внесуваат податоците за реализаци-
јата и побарувањата од купувачи на следниот на-
чин: 

а) под ред. бр. 4 се внесува фактурираната ре-
ализација книжена на контата од групите 75, 76 
и 77 без контото 759, која се однесува на купувачи 
надвор од стопанската организација како целина; 

б) под ред. бр. 5 се внесува износот на нена-
платените побарувања од купувачи за стопанската 
организација како целина под а) на оваа точка; 

2) во обрасците што се пополнуваат посебно за 
секоја погонска и деловна единица со самостојна 
пресметка, податоците под ред. бр. 4 и 5 во коло-
ната 4 се пополнуваат на следниот начин: 

а) под ред. бр. 4 се внесува како износот на 
фактурираната реализација што непосредно ја из-
вршила односната погонска или деловна единица 
од купувачи надвор од стопанската организација ка-
ко целана, така и - соодветното учество на таа еди-
ница во фактурираната реализација на другите по-
гонски и деловни единици по основот на извршени 
испораки на тие погони односно единици. За изно-
сот на тоа учество што се засметува во фактури-
раната реализација на односната погонска или де-
ловна единица се намалува фактурираната реали-
зација на оние погонски и деловни единици од чи-
ја фактурирана реализација произлегува тоа уче-
ство ; 

б) под ред. бр. 5 се внесува износот на нена-
платените побарувања по основот на фактурирана-
та реализација наведена под а) на оваа точка; 

3) под ред. бр. 7 до 45 во колоните 4, 5 и 6 се 
внесуваат податоците на начинот изложен во чле-
нот 29 на овој правилник, и тоа:" 

а) ЕО колоната 4 се внесуваат податоци за у-
калкулираните трошоци од контата означени во ко-
лоната 3 во кои се содржани и повторени трошо-
ците по основот на меѓупогонски испораки (реа-
лизација); - -
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б) во колоната 5 се внесуваат трошоците содр-
жани во фактурираната реализација, откако прет-
ходно ќе се намалат за исносите што се повтору-
ваат по основот на меѓупогонски испораки (реали-
зација); 

в) во колоната 6 се внесуват трошоците содр-
жани во наплатената реализација, при примена на 
коефициентот Р-3 врз податоците од колоната 5; 

4) погонската односно деловната единица што 
искажала загуба, под ред. бр. 58 го внесува делот 
на средствата примен за покривање на загубата од 
трошоците на работењето, а делот за покривање на 
неподмирените лични доходи — под ред. бр, 51. 

Истовремено, износот искажан под ред. бр. 51 
се внесува и под ред. бр. 58. 

Погонската односно деловната единица што си 
ја покрива загубата, го искажува целиот даден 
износ под ред. бр. 4Лна овој образец. 

Член 32 
Образецот ЗС-4 го пополнуваат сите стопански 

организации за производни дејности. 
Сите податоци внесени во образецот ЗС-4 мо-

раат да бидат засновани врз податоци од книго-
водството, а состојбата во одделни колони мора да 
биде согласно со состојбата на соодветните конта 
од книговодството. Според тоа, овој пополнет обра-
зец претставува рекапитулација на сите книговод-
ствени податоци за пресметката на производството 
и реализацијата, како и за утврдувањето на вкуп-
ниот приход и доход. Доходот искажан во овој об-
разец мора да му биде рамен на доходот искажан 
во образецот ЗС-1. 

Образецот ЗС-4 се пополнува на следниот на-
чин: 

1) ред. бр. од 1 до 46, освен ред. бр. 19 и 20, 
содржат податоци за трошоците и приходите иска-
жани на начинот на кој тие се распоредени во 
единствениот контен план на стопанската органи-
зација на соодветните групи конта, синтетички и 
аналитички конта; 

2) стопанските организации што во свој состав 
имаат погонски и деловни единици со -самостојна 
пресметка, должни се за секоја единица да ,попол-
нат посебен образец ЗС-4; 

3) заради 'исклучување на меѓупогонска^а ре-
ализација, ред. бр. 1 и 2 се расчленети на два 
дела. Под б) во обата редна броја се искажуваат 
меѓупогонските односи кои се исклучуваат при ут-
врдување на вкупниот приход; 

4) податоциве од ред. бр. 1 до 10 во сите колони 
треба да се пополнуваат на следниот начин: 

- а) стопанските организации што пресметката на 
недовршеното производство, полупроизводите и го-
товите производи ја водат според фактичните тро-
шоци, ги запишуваат под ред. бр. 1 до 10 факти-
чните трошоци на недовршеното производство, по-
лупроизводите и готовите производи во сите коло-
ни од 4 до 18; 

б) стопанските организации што пресметката на 
недовршеното производство, полупроизводите и го-
товите производи ја водат по постојани (плански) 
цени, под ред. бр. 1 до 10 ги запишуваат планските 
елементи (цените). Во тој случај исправката од 
планските на фактични трошоци се врши под ред. 
бр. 11 до 15; ^ 

в) стопанските организации што залихите на 
недовршено производство и полупроизводи ги во-
дат според фактичните трошоци, а пресметката на 
готовите производи — според постојаните (план-
ските) трошоци, ќе ги запишуваат податоците под 
ред. бр. 1 до 10 на следниот начин:' 

— податоците во колоните 4 до 7 — според 
фактичните трошоци; 

—' податоците во колоните 8 до 18 - според 
постојаните (планските) трошоци; 

г) отстапувањата од планските цени што се 
внесуваат под ред. бр. 11 до 14 во-сите колони се 
обележуваат со +, и тоа: намалувањето со „—" (ми-
нус), а зголемувањето со „ + ч (плус); 

5) во колоната 4 се искажува почетната состојба 
(залихите) на недовршеното производство и полу-

производите од сопствено производство, т.е. состој-
бата искажана во книговодството на стопанската 
организација на 31 декември 1964 година на кон-
тата од групите 52 и 58. 

^ Износот под ред. бр. 10 на оваа колона мора да 
биде согласен со износот под ред. бр. 15 на обра-
зецот ЗС-4 за 1964 година, коригиран -за кусоците 
и вишоците на овие залихи на 31 декември 1964 
година. 

За да се добие под ред. бр. 10 горе споменатиот 
износ, треба разликата која се појавува помеѓу ред. 
бр. 10 и 15 на образецот ЗС-4 за 1964 година да се 
коригира за износот под ред, бр. 1 (материјали); 

6) во колоната 5 се искажуваат трошоците на 
работењето и укалКулираните лични доходи прок-
нижени на товар на соодветните конта од класата 
4 во 1965 година. Збирот на оваа колона под ред. 
бр. 10 мора да му биде рамен на збирот на поба-
рувачката страна на контото 490. ' 

Ако стопанската организација ги води залихите 
на материјали по постојана (планска) цена, таа от-
стапувањето од постојаните (планските) цени го 
искажуа под ред. бр. 11, а под ред, бр. 15 се ис-
кажуваат фактичните трошоци; 

7) во колоната 6 се искажува збирот на изно-
сите од колоните 4 и 5. Сопствените производи ис-
кажани во колоната 5 под ред. бр. 9 нема да се 
искажат во колоната 6 од ред. бр. 9, туку под ред. 
бр. 1 како материјали, бидејќи тие се внесени во 
новиот процес на производството како материјал. 

Ред. бр. 9 во сите колони, почнувајќи од коло-
ната 6 па до 18 заклучно, останува непополнет. 

Ако стопанската организација и производството 
во тек го води по планските цени (фазно производ-
ство и сл.), износите во колоната 6 ќе бидат иска-
жеш! од ред. бр. 1 доЈ.0 (плански трошоци на про-
изводството во тек), што значи дека износите под 
одделни редни броеви од колоната 6 нема да прет-
ставуваат збир на износите1 од колоните 4 и 5 на 
тој реден број. 

Разликата што ќе се појави помеѓу збирот на 
колоната 6 под ред. бр. 10 и збирот на износите 
под ред. бр. 10 на колоните 4 и 5 ќе претставува 
отстапување од планските цени на производството 
во тек и на полупроизводите, и таа разлика треба 
да се искаже под ред. бр. 12 на колоната 6. На тој 
начин збирот на колоните 4 и 5 ќе му биде рамен 
на ред. бр. 15 од колоната 6; 

8) во колоната 7 се искажуваат залихите на 
недовршено производство и полупроизводи по по-
стојаните (планските) или по фактичните цени од-
носно на начинот на кој тие залихи се водат во 
книговодството на стопанската организација. 

Состојбата на залихите на недовршено произ-
водство и полупроизводи во овој образец мора да 
биде усогласена со состојбата според пописот из-
вршен на 31 декември 1965 година. Евентуалните 
разлики утврдени при пописот (инвентурата) се ис-
кажуваат под ред. бр. 16 — ако се утврдени ви-
шоци, а под ред. бр. 17 — ако 'се утврдени кусоци. 
Бидејќи при пописот можат на одделни видови не-
довршено производство и полупроизводи да се ут-
врдат кусоци, а на други — вишоци, и едните и 
другите треба да се искажат непребиени. Вишоците 
и кусоците под ред. бр. 16 и 17 се искажуваат по 
фактичните цени, така што под ред. бр. 18 да мора 
да се покаже фактичната состојба на залихите на 
недовршено производство и полупроизводи по фаќ-г 
тичните пресметковни цени; 

9) во колоната 8 се искажува вредноста на 
завршеното производство (производи и услуги) од 
1 јануари до 31 декември 1965 година. 

По правило, износите во колоната 8 се доби-
ваат со собирање на износите од колоните 6 и 7. 
Таков случај ќе биде ако залихите на недовршено 
производство и залихите на готови производи се 
водат на ист начин, ,што значи ако и едните и дру-
гите залихи се водат по фактичните пресметковни 
или по постојаните (планските) цени. 

Меѓутоа, ако залихите на недовршено произ-
водство и полупроизводи се водат по фактичните 
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трошоци, а залихите на готови производи по посто-
јаните (планските) цени, износите во колоната 8 од 
ред. бр. 1 до 10 немачда се добиваат со собирање 
на износите од исти редни броеви на колоните 6 и 
7, туку во колоната 8 ќе се запишат планските 
елементи на завршеното производство. На тој начин 
ќе се покаже разлика помеѓу износот под ред. бр. 
10 на колоната 8 и збирот на износите од колоните 
6 и 7 под ред. бр. 10. Оваа разлика, како отстапу-
вање од планските цени на готовите производи, се 
искажува под ред. бр. 13 на колоната 8. Дури во 
колоната 15 ќе дојде до согласување на збирот на 
колоните 6 и 7 со збирот во колоната 8. 

Со споредување на одделни износи (елементи) 
од ред. бр. 1 до 10 ќе се утврди на кои позиции е 
остварен позитивен а на кои Негативен финанси-
ски резултат (намалување—зголемување — на тро-
шоците) ; 

10) во колоната 9 се искажуваат залихите на 
готови производи пренесени од 1964 во 1965 година. 
Износот под ред. бр. 10 од оваа колона мора да му 
биде рамен на износот под ред. бр. 15 од колоната 
11 на образецот ЗС-4 за 1964 година, што значи да 
му биде рамен на фактичната состојба на зали-
хите која претходно е коригирана за кусоците и 
вишоцоте на овие залихи на 31 декември 1964 го-
дина. 

За да се израмни ред. бр. 10 на овој образец со 
ред. бр. 15 на образецот ЗС-4 за 1964 година, мора 
да се изврши исправка за позитивната односно не-
гативната разлика помеѓу тие два износи. Оваа ис-
правка треба да се изврши на тој начин што во 
колоната 9 редниот бр. 1 (материјали) ќе се зго-
леми или намали за соодветниот износ за кој по-
стои неслагање со ред. бр. 15 од колоната 11 на 
образецот ЗС-4 за 1964 година^ 

11) во колоната 10 се искажува збирот на изно-
сите од колоните 8 и 9. Во оваа колона се искажува 
вкупната вредност на 'Готовите производи и извр-
шените услуги, заедно со пренесените залихи на 
готови производи од претходната година; 

12) во колоната И се искажува вредноста на 
залихите на готови производи на 31 декември 1965 
година. Редниот бр. 10 мора да му биде рамен на 
салдото на контото 600 — на 31 декември 1965 го-
дина, пред книжењето на кусоците и вишоците 
утврдени со пописот (инвентурата). Ред. бр. 11 до 
15 претставуваат салда на контата на групата 64 
на 31 декември 1965 година, пред книжењето на 
кусоците и вишоците, утврдени со пописот (инвен-
турата) на 31 декември 1965 година. 

Под" ред. бр. 18 состојбата на залихите според 
пописот мора да биде усогласена со состојбата ис-
кажана во пописните листи на 31 декември 1965 
година. Кусоците и вишоците на залихите на го-
тови производи се искажуваат непребиени под 
ред. -бр. 16 и 17 пресметани ^според фактичните 
трошоци; 

13) под ред. бр. 19 и 20 во колоната 6 се вне-
суваат податоци за вкупните разлики во цената 
утврдени при пописот на недовршеното производ-
ство и готовите производи на 25 јули 1965 година. 
Овие податоци ^ претставуваат евидентни податоци, 
бидејќи тие веќе се содржани под ред. бр. 15; 

14) во колоната 12 се искажува остварената 
(фактурираната) реализација од 1 јануари до 31 
декември 1965 година, во која е содржана меѓу-
погонската и интерната реализација која не вле-
гува^ во вкупниот приход. 

Почнувајќи од колоната 12 се пополнуваат по-
датоците за трошоците што го товарат вкупниот 
приход пред утврдување на доходот (група 74), ка-
ко и податоците за остварената реализација (гру-
пи 75 и 76) кои се искажуваат под ред. бр. 21 до 40; 

15) во колоната 13 се запишуваат податоци за 
пренесената иенаплатена реализација од 1964 го-
дина која во билансот за 1994 година е искажана 
на контата 198 и 298. Тоа се всушност салдата што 
се појавиле на контата од класата 7 при заклучу-
вање на книгите на 31 декември 1964 година и кои 

при отворањето на книгите се пренесени на истите 
конта од класата 7; 

16) во колоната 14 се4 запишува збирот на из-
носите од колоните 12 и 13; 

17) во колоната 15 се запишуваат податоци за 
интерната реализација која не влегува во вкупниот 
приход. Бидејќи сопствените производи што се вне-
сени во новиот процес на производството, почну-
вајќи од колоната 6 до оваа колона па заклучно 
содржани под ред. бр. 1 како материјал, вкупната ин-
терна реализација се одбива под ред. бр. 1. Според 
тоа, интерната реализација не се искажува по е-
лементите на цените; 

18) во колоната 16 се искажува разликата која 
се појавува кога од износите од кованата 14 ќе 
се одбијат износите од колоната 15, така што ко-
лоната 16 ги дава податоците за извршената екстер-
на реализација; 

19) во колоната 17 се искажуваат податоци за 
ненаплатената екстерна реализација утврдена . на 
31 декември 1965 година, која по извршениве кни-
жења останала како салдо на соодветните конта 
на класата 7. Салдото што се затекнало на контата 
од класата 7 се пренесува на соодветните конта 
198 и 298, така дпто податоците од оваа колона 
да мораат да се слагаат со овие износи; 

20) во колоната 18 се искажуваат податоците 
за наплатената екстерна реализација која влегува 
во вкупниот приход, како и другите податоци што 
служат за пресметување на вкупниот приход спо-
ред завршната сметка за 1965 година; 

21) во колоната 19 стопанските организации 
што во свој состав имаат самостојни погонски и 
деловни единици и дејности за кои на различен 
начин се пресметува придонесот од доходот, под 
ред. бр. 1 и 16, како и под ред. бр. 2 и 26, го од-
биваат износот на наплатените меѓупогонски про-
изводи и услуги што им се признаваат на други по-
гонски и деловни единици и дејности како уче-
ство во наплатената екстерна реализација. 

Овие износи треба да се одбијат и во збирот 
под ред. бр. 10, 15, 35, 36, 38 и 40; 

22) во колоната 20 се искажуваат разликите по-
меѓу износите во колоните 18 и 19. Во оваа колона 
се пресметува и доходот остварен во 1965 година. 

Член 33 
Образецот ЗС-5 се пополнува според о б ј а в е -

ни јата дадени на самиот образец. 
Во колоната 3 на овој образец се внесува вкуп-

ниот износ на обврските за 1965 година, со состојба 
на 31 декември 1965 година. Податоците се земаат 
од побарувачката страна на соодветните конта на 
групите 23 и 24, а за амортизација за регенера-
ција на шуми — од контото 297 од книговодството 
на стопанската организација. 

Во колоната 4 на овој образец се внесува изно-
сот на уплатените обврски за 1965 година (до 31 
декември 1965 година). Податоците се земаат од 
долговната страна на соодветните конта на групи-
те 23 и 24, а за амортизација за регенерација на 
шуми — од долговната страна на соодветното ана-
литичко конто 108, од книговодството на стопан-
ската организација. 

Ка ј деловниот фонд за колоните 3 и 4 се зе-
маат податоци од контото 900, т.е. износот кој со 
распределбата на чистиот приход според завршната 
сметка за 1964 година е издвоен во деловниот фонд. 

Сите износи се земаат по одбивање на почет-
ната состојба, бидејќи образецот ЗС-5 ги покажу-
ва само обврските за 1965 година и уплатите на 
тие обврски извршени во 1965 година. 

Во колоната 5 на овој образец внесува подато-
ц и Службата врз основа на своите евиденции. 

Стопанската организација е должна пред под-
несувањето на завршната сметка до надлежниот 
орган на управување заради усвојување, да И до-
стави пополнет образец ЗС-5 на надлежната Служ-
ба заради усогласување на податоците за изврше-
ните уплати од колоната 4 со податоците на Служ-
бата, 
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Службата со свои стручни упатства ќе го про-
пише начинот за внесување на податоците во ко-
лоната 5 од овој образец и постапката за нивно 
усогласување со податоците за извршените уплати 
од колоната 4, внесени од страна на стопанската ор-
ганизација. 

По извршеното усогласување на податоците од 
колоните 4 и 5 Службата е должна да го завери 
пополнетиот образец ЗС-5 и да стави датум кога 
е извршено усогласувањето. Заверениот образец 
ЗС-5-Службата и го враќа на стопанската органи-
зација. 

Кон завршната сметка што и ја поднесува на 
Службата, стопанската организација доставува и 
заверен образец ЗС-5. Ако „ стопанската организа-
ција според завршната сметка не достави заверен 
образец ЗС-5, ќе се смета деказавршната сметка 
не е ни поднесена. 

При наплатата на обврските по поднесената за-
вршна сметЈф надлежната Служба води сметка за 
износите на обврските уплатени по 31 декември 

-1965 година, односно ја навратува разликата поме- , 
ѓу износите на обврските искажани во колоната 6 
на овој образец и износите на уплатите извршени 
од 31 декември 1965 година до поднесувањето на 
завршната сметка, т.е. до поднесувањето на попол-
нетиот образец ЗС-5 заедно со налози за уплату-
вање. 

Член 34 
На образецот ЗС-6 стопанските организации ја 

искажуваат состојбата на инвестиционите кредити 
во користење и отплатување на 31 декември 1965 го-
дина, обврските по нив во 1965 и 1966 година и из-
ворите на платените отплати во 1965 година. Изво-
рите на платените отплати се искажуваат во 
табелата I, а состојбата на кредитите и ануитетите 
во табелата II. 

Пред изработката на заклучниот лист стопан-
ските организации ќе проверат: 

1) дали се прокнижени сите стасани ануитети; 
2) дали кредитите се водат на соодветните конта 

од групата 91 и дали салдото на 31 декември 1965 
година се сложува со состојбата на сметките на де-
ловната банка, како и ќе ги расправат можните 
несложувања со деловните банки. 

Усогласувањето со податоците ка ј деловната 
банка се врши врз основа на изводите што ги издава 
деловната банка во текот на годината. 

ч Ако деловната банка во текот на годината не 
им обезбедила на своите комитенти потполни изве-
стувања за состојбата на долгувањето и стасаноста 
на обврските, таа е должна да издаде извод за се-
која партија кредити. Деловната банка е должна 
да ги извести своите комитенти и з а промената на 
бројот на сметките ако е по последното известување 
дадено на комитетите извршено прокнижување на 
нови сметки. 

Деловните банки се должни својата обврска од 
ставот 4 на овој член да ја извршат до 15 јануари 
1966 година: 

За партиите во отплатување деловната банка во 
смисла на ставот 1 до 5 од овој член ќе даде пода-
тоци : 

1) за стасаните ануитети за 1965 година, за да-
тумот на стасаноста, како и за посебно искажаните 
интереси и отплати; 

2) за ануитетите што стасуваат во 1966 година; 
3) за вкупниот износ на стасаните а ненамирени 

(неисплатени) отплати на 31 декември 1965 година. 
Во образецот се внесуваат само кредитите што 

стопанските организации ги водат на контата 91t), 
911, 912 и 919 т. е. кредитите од кои е вршено вло-
жување во основни средства, во почетниот фонд на 
обртните средства, трајните обртни средства или 
средствата на заедничката потрошувачка на органи-
зациите — должници по тој кредит. 

Податоците за кредитите се внесуваат за секој 
кредит посебно. 

Сметките од контниот план на деловните банки 
на кои се водат кредитите што им одговараат на 
Запред наведените конта на стопанските организа-

ции ќе ги даде Службата во соработка со Народната 
банка на Југославија и за тоа ќе ги извести стопан-
ските организации до крајот на 1965 година. 

Во овој образец се внесуваат податоците: 
1) за кредитите за покривање на загубата (сме-

тки на деловните банки 6018, 6019, 6058, 6059 и 659); 
2) за кредитите дадени на производителски ор-

ганизации: 
а) за извоз на опрема и бродови на кредит (сме-

тки 6014, 6064 и 6514); 
б) за изведување инвестициони работи во стран-

ство на кредит (сметки 6015, 6065 и 6515); 
в) за продажба на сериска опрема на кредит 

(сметка 6516); 
3) за кредитите дадени на индивидуални земјо-

делски производители преку земјоделски задруги и 
други организации (сметки 6007, 6008, 6009, 6057, 6058, 
6059, 6307, 6308 и 6309); 

4) за кредитите за определени работи што се 
водат ка ј деловните банки на (сметките: 520, 521, 522, 
524, 525, 526, 527, 528 и 570); 

5) за кредитите за обртни средства од текуш-
тиот прилив на општествените инвестициони фон-
дови (сметки 81430/1, 83730 и 84730); 

6) за среднорочните кредити за обртни средства 
(сметки 354, 358, 534 и 674); 

7) за револвинг—кредитите (сметки 364 и 369); 
8) за сите форми на кредити за повремени по-

треби. 
Купувачите на сериска опрема на кредит, без 

оглед дали кредитниот однос го засновале со де-
ловна банка или со производителот на таа опрема, 
овие кредити ги водат на контото 910. 

Странските кредити со менично покритие, одно-
сно странските кредити со гаранција од Југословен-
ската банка за надворешна трговија или од надво-
решнотрговски претпријатија, тнар. комерцијалните 
кредити — кај стопанските организации акцеп-
танти односно гаранти по овие кредити се водат на 
контото 914, а ка ј крајните корисници на кредитите 
(должници по кредити) на контото 910. 

Кредитите добиени од деловна банка од сред-
ствата според членот 42 на Законот за стопанско-
планските мерки во 1965 година се водат на контото 
910 ако е добиен кредитот за покритие на прелива-
њето на минималниот износ на деловниот фонд за 
инвестиции во основни средства или за платените 
ануитети по кредитите за основни средства односно 
на контото 912 ако е кредитот даден за покритие 
на платените ануитети по кредитите за трајни обрт-
ни средства. 

Ако кредитите на контата 910, 911, 912 и 919 се 
водат противно на одредбите од овој член тие треба, 
пред изработката на заклучниот лист со примена на 
црвено сторно, да се пренесат на содветното конто, 
и тоа како состојбата на 31 декември 1965 година 
така и прометот во текот на годината по тие кре-
дити (промет на долговната страна). 

Како други наменски средства, од колоната 8 
на табелата II се сметаат задолжително резервите 
на фондовите, фондовите за научни истражувања, 
фондовите на заштитните работилници и другите соп-
ствени средства на корисниците на општествен имот 
наменети за инвестиции. Како дотации се подразби-
раат наменските дотации дадени за отплатување на 
кредитите, без оглед од кого се примени дотациите. 
Во оваа колона се внесуваат и отплатите платени 
од кредитите што се одобрени посебно за таа цел, 
било поради преливање на минималниот износ на 
деловниот фонд за обртни цели во инвестиции, било 
што истите и се одобрени на стопанската организа-
ција од страна на банката акцептант по странски 
кредит односно од гарантот по кредитот. 

Во колоната 9 од табелата I на образецот ЗС-6 
се внесуваат отплатите платени од жиро-сметката, 
за кои стопанската организација немала покритие во 
деловниот ,фонд по исклучување на минималниот 

' дел на деловниот фонд за обртни средства, ако ле 
се во прашање отплати што го товарат вкупниот 
приход (колона 7 на табелата II). 
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Пред внесувањето на податоците за кредитите, 
тие се распоредуваат во следните групи: 

1) кредитите за основни средства (конто 910); 
2) кредитите за трајни обртни средства и по-

четниот фонд на обртните средства (конта 911 и 912); 
3) кредитите за средствата на заедничката по^ 

трогнувачки (конто 919). 
Пред запишувањето на податоците во табелата -

II кредитите се средуваат онака како што е пред-
видено во објасненијата на грбот од овој образец. 

Состојбата на секој одделен кредит на 31 декем-
ври 1965 година се внесува во колоната 8 на та-
белата II. 

Во колоната 9 на табелата И се внесуваат зби-
ровите на кредитите внесени во колоната 8, и тоа 
за секоја група кредити посебно со специјалната 
ознака наведена во кодексот 26 на табелата И. Овие 
збирови мораат да им бидат еднакви на износите 
внесени во образецот ЗС-1, и тоа: 

1) ред. бр. 37 — за кредитите за основни сред-
ства (кредитите со ознака 1 во кодексот 26 на овој 
образец); 

2) ред. бр. 40 — за кредитите за трајни обртни 
средства и за почетниот фонд на обртните средства 
(кредитите со ознака 2 во кодексот 26); 

3) ред. бр. 44 — за кредитите по средствата на' 
заедничката потрошувачка (кредитите со ознака 3 
во кодексот 26). 

Податоците за стасаните а ненамирените (не-
- платени) отплати на 31 декември 1965 година се 

внесуваат во колоната 10 од табелата И на образе-
цот ЗС-6 без оглед дали ненамирените обврски про-
излегуваат од 1965 или од поранешните годинц. 

Стопанските организации кон пополнетиот обра-
зец ЗС-6 ќе приложат спецификација на обврските 

. по кредитите книжени на контото 270 од која ќе се 
види износот на стасаните а ненамирени отплати 
одвоено рд износот на стасаните а ненамирени ин-
тереси. Во спецификацијата одделни партии од кре-
дитот претходно се групираат по контата, на кои се 
водат во рамките на групата 91. 

Податоците за стасаните ануитети за 1965 го-
дина се внесуваат во колоните 11 и 12 на табелата 
II, и тоа: 

1) во колоната 11 - интересите; 
2) во колоната 12 — отплатите. 
При правилно книжење и внесување на подато-

ците во образецот ЗС-6 податоците од колоната 12 
мораат да им одговараат на податоците од коло-
ната 5 (долговен промет во текот на годината) на 
образецот ЗС-2, така што: 

1) на збирот на бтплатите со ознака 1 од коло-
ната 12 на табелата II од образецот ЗС-6 да му од-

,говара прометот на контото 910 од колоната 5 на 
образецот ЗС-2; 

2) на збирот на отплатите со ознака 2 од ко-
лоната 12 на табелата II од образецот ЗС-6 да му 
одговара прометот на контата 911 и 912 од колоната 
5 на образецот ЗС-2; 

3) на збирот на отплатите со ознака 3 од ко-
лоната 12 на табелата II од образецот ЗС-6 да му 
одговара прометот на контото 919 од колоната 5 на 
образецот ЗС-2. 

Ануитетите платени во 1965 година се внесуваат 
во колоните 13. 14 и 15 на табелата II. без оглед на 
тоа дали уплатата се однесува на ануитет стасан во 
1965 или во поранешните грдини. 

Во колоната 13 се внесуваат платените инте-
реси, а во колоните 14 и 15 — платените отплати, 
со тоа што во колоната 14 отплатите се внесуваат за 
секоја партија на кредитот посебно, а во колоната 
15 — збировите за кредитите по нивните видови 
(со ознаките 1, 2 и 3 во кодексот 26). 

Збирот од колоната 15 на табелата И од обра-
зецот ЗС-6 за кредитите за основни средства (озна-
ки 1 и 2 во кодексот 26 на табелата И) -уора да му 
биде рам^н на износот од колоната 10 на табелата I 
од образецот ЗС-6 со ознаките 112 во кодексите 22, 
23 и 24 на табелата I, а збирот од колоната 15 на 
табелат II од образецот ЗС-6 за кредитите за трајни 
обртни средства и почетниот фонд на обртните соед-
ства (ознака 2 во кодексот 26 на табелата II) — 

на износот од колоната 10 на табелата И Од обра-
зецот ЗС-6 со ознаките 122 во кодексите 22, 23 и 24 
на табелата I. 

Ануитетите што стасуваат во 1966 година се 
внесуваат во колоната 16 на табелата И од обра-
зецот ЗС-6 врз основа на извештајот од деловната 
банка. 

Ако стопанската организација во 1965 или во 
претходните години дала предвремена отплата одно-
сно повеќе отплати како обврска за 1966 година, 
во колоната 16 од табелата II ќе го искаже наред-
ниот ануитет. 

Сите податоци во образецот ЗС-6 се внесуваат 
во илјади динари. 

Член 35 
Конечно пресметување на данокот на промет за 

периодот од 1 јануари до 24 јули 1965 година за-
клучно се врши врз основа на податоците за оства-
рениот промет' со примена на соодветните прописи 
што важеле во тој период. ,Така прошетаните да-
ноци на промет (сојузен, републички и општински) ' 
се внесуваат во I дел на образецот ЗС-7. 

Конечно пресметување на данокот на промет 
за периодот од 25 јули до 31 декември 1965 година 
се врши врз основа на податоците за остварениот 
промет и примените надоместоци за услуги, со при-
мена на соодветните одредби од Основниот закон 
за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) и 
Упатството за водење евиденција за прометот и на-
чинот на пресметувањето и плаќањето аконтации 
на данокот на промет на стоки на мало и за примена, 
на даночните стопи и ослободувања („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/65 и 42/65) како и одредбите 
од овој правилник. Така пресметаните даноци (со-
јузен, републички и општи-нски^ се внесуваат во II 
дел на образецот ЗС-7. 

Конечно пресметување на данокот на промет се 
врши за претпријатието како целина односно за 
секој дел на претпријатието што има својство на 
правно лице. 

Заради обезбедување на точноста на податоците 
на образецот ЗС-7, претпријатието може да врши 
на помошните обрасци пресметување на данокот на 
промет и за секоја продавница односно друга де-
ловна единица. Овие помошни обрасци не се под-
нес,уваат кон завршната сметка. 

Трговските стопански и други работни органи-
зации што вршат промет на стоки на мало преку 
продавници и други слични деловни единици, што 
ги водат стоките по продажните цени и по тие цени 
вршат задолжување и раздолжување на продавни-
ците односно другите единици, се должни Конечната 
обврска на данокот на промет да ја утврдат на 
следниот начин: 

1) на износот на залихите на 25 VII 1965 година, 
распоредени по групации производи што имаат иста 
даночна основица и иста даночна стопа, му се до-
даваат сите набавки на стоки од тој ден до 31 де-
кември 1965 година заради утврдување на вкупното 
задолжување (влезот) на стоките во тој период: 

2) од вкупното задолжување на стоките, утвр-
дено на горниот начин, "се одбиваат: 

а) вредноста на залихите на стоките по про-
дажната цена со укалкулираниот данок на промет 
на стоки на мало, утврдена со пописот со состојба 
на 31 декември 1965 година и распоредена по група-
циите на производи што имаат иста даночна осно-
вица и иста даночна стопа: 

б) долевањата на купувачите на стоки, со сос^ 
тојба на 31 декември 1965 година, кои освен во недо-
статок на точни податоци, се распоредуваат во 
групација со просечна даночна стопа; 

в) вредноста на утврдените и од работничкиот 
совет признаени износи на име нормално кало. ра-
стур, крш и расипување, кои се распоредуваат во 
групацијата со просечна даночна стопа; 

3) остатокот на прометот по одбивање на изно-
сите под 2а, 26 и 2в од износот под 1) претставува 
конечна даночна основица врз која се применуваат 
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соодветните стопи на данокот на промет и се утвр-
дува конечниот износ кој се внесува во соодветните 
колони на образецот ЗС-7. 

Трговските стопански организации што вршат 
промет на стоки на мало и што ги водат стоките 
по продажните цени со укалкулиран данок на про-
мет, ги применуваат пресметаните даночни стопи 
за да го утврдат износот на укалкулираните даноци 
(сојузен, републички и општински) и вредноста на 
стоките по продажната цена без укалкулираните 
даноци на промет, 

Одредбите на ставот 6 од овој член не се при-
менуваат кога трговската стопанска организација ра-
сполага со соодветни податоци директно од книго-
водството или вон книговодствена евиденција, и тоа 
како со податоци за даночните основици врз кои се 
применуваат пропишаните даночни стопи (стопите 
на сојузниот данок на промет се земаат од Тарифата 
на сојузниот данок на пролет, стопите на општин-
скиот данок на промет се земаат од соодветната 
тарифа на општинскиот данок на промет донесена 
пред 24 јули 1965 година, а стопата на додатниот 
републички данок — во височина од 2%), така и 
со податоци за секој вид данок што го пресметува 
и плаќа таа организација. 

Трговските и други работни организации што 
вршат промет на стоки на мало и што го следат 
движењето на стоките според видот и количината, 
ја утврдуваат својата конечна обврска, врз ,основа 
на тие податоци и податоците за наплатената ре-
ализација. 

Трговските и други работни организации што 
вршат промет на стоки на начинот предвиден за 
вршење промет на големо, како' и производителските 
работни организации, ја утврдуваат својата конечна 
обврска од данокот на промет врз основа на фак-
тичните податоци за наплатената реализација, што 
ги дава евиденцијата^ за прометот и данокот на 
промет на односната организација. 

Ако трговските и други работни организации од 
ставот 9 на овој член не водат евиденција за напла-
тената реализцаија по одделни фактури, тие ја 
утврдуваат својата конечна обврска за сите видови 
данок на промет на стоки на мало за периодот од 

. 25 јули до 31 декември 1965 година со примена на 
коефициентот Р-3. 

Надворешнотрговските организации и тровските 
организации на големо, што се обврзници на со-
јузниот данок на остварените надоместоци за услуги, 
вршат конечно пресметување на овој данок со при-
мена на коефициентот Р-3 врз износот на данокот 
пресметан од остварената разлика во цената, про-
визијата и другите видови надоместоци за услуги, 
освен надоместоците по основот на други (вонредни) 
приходи врз кои не се применува овој коефициент. 

Во посебниот дел на образецот ЗС-7 се внесу-
ваат следните податоци: 

1) износите на прометот и износите на сојузниот 
данок на промет ^а стоки на мало пресметан спрред 
наплатената реализација и уплатен на соодветните 
сметки по републиките според седиштето на ку-
пувачот (член 57 на Основниот закон за данокот 
на промет); 

2) износите на прометот на репродукционен ма-
теријал и опрема продадени без данок на промет 
врз основа на изјава од купувачите; 

3) износите на прометот ослободен од данок на 
промет во смисла на чл. 16 и 23 на Основниот закон 
за данокот на промет и членот 8 на Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет; 

4) износите на прометот остварен со продажба 
на стоки на други трговски организации, вклучу-
чувајќи ја и продажбата на алкохолни пијачки на 
угостителски претпријатија. 

При пополнувањето на образецот ЗС-7, во ко-
лоната 3 се внесуваат количините само за оние про-
изводи за кои се пропишани даночник основици по 
единица на мера на производи, и тие се изразу-
ваат во тие единици. 

Со конечната пресметка според образецот ЗС-7 
се заменува месечната пресметка за декември 1965 
година на соодветниот образец, 

Член 36 
Во образецот ЗС-8 се искажуваат основните 

средства според набавната вредност. 
Ако во рамките на едно синтетичко конто се 

утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци 
ка ј одделни видови, средства, тие вишоци и кусоци 
се внесуваат во колоните 6 и 7 во полни износи, 
а не во износи добиени со пребивање. Збирот на 
износите од колоните 8, 9 и 10-мора да му биде,ра-
мен на износот во колоната 7. 

-Овој образец е составен дел на елаборатот за 
извршениот попис. 

Член 37 
Пополнетиот образец ЗС-9 го поднесуваат орга-

низациите наведени во членот 5 точ. 1, 2, 5, 7 и П 
на овој правилник. 

Податоците за пресметување на делот на де-
ловниот фонд кој се користи за ,обртни цели се 
внесуваат од заклучниот лист на 31 декември 1965 
година. 

Под ред. бр. 1 се внесува сегашната вредност на 
основните средства (групата на контото 00 — по 
одбивање на групата на контото 01k 

Под ред. бр. 2 се внесува сегашната вредност на 
заедничките основни средства (конто 020 — по од-
бивање на групата на контото 021). 

Под ред. бр, 3 се внесуваат средствата на упла-
тената амортизација (состојба на синтетичкото кон-
то 103). 

Под ред. бр. 7 се внесуваат побарувањата од 
инвеститорите, корисниците вон стопанството и дру-
гите финални потрошувачи (дел на контата 120 и 
122), што не се наплатени, и тоа: 

1) во рок од 30 дена — кај работните органи-
зации од областа на индустријата (освен работните 
организации што се занимаваат со монтажа на опре-
ма), земјоделството, шумарството, произво^ственото 
занаетчиство (освен градежно-занаетчиски работни 
организации) и други, производствени дејности; 

2) во рок од 45 дена — ка ј работните органи-
зации што се занимаваат со монтажа на опрема 
од областа на индустријата, работните организации 
од областа на градежништвото и градежно-закает-
чиските работни организации. 

Под ред. бр. 9 се внесуваат обвезниците и бла-
гајничките записи запишани од средствата на де-
ловниот фонд како и другите разни средства на 
контото 179 што произлегуваат од деловниот фонд. 

Под ред. бр. 10 се внесуваат кредитите дадени 
од средствата на деловниот фонд на други стопан-
ски организации, кредитите дадени на општествени 
и други правни лица (орочени средства, позајмици 
и сл.), како и кредитите дадени на општествените 
инвестициони фондови. 

Под ред. бр. 12 се внесува загубата кепокриена 
или покриена со кредит. 

Под ред. бр. 15 се внесува од контото 913 само 
дел од кредитите одобрени за ,покритие на загубата. 

Под ред. бр. 18 се' внесува разликата помеѓу 
збирот под И и збирот под I, т.е. делот на делов-
ниот фонд што е користен за вложување во обртни 
средства. 

Под ред. бр. 19 се внесува разликата помеѓу 
збирот под I и^збирот под И која претставува по-
трошиш во инвестициите и друга финална потро-
шувачка од банкарски кредити и други извори 
на обртни средства. 

Под ред. бр. 20 се искажува утврдениот мини-
мален дел на деловниот фонд за обртни средства 
намален за преливањето до 31 март 1963 година. 

^ Податокот под ред. бр. 20 се зема од евиденцијата 
на банката за пресметката на минималниот износ 
на обртните средства на деловниот фонд според 
состојбата на, 31 декември 1965 година. 

Под ред. бр. 21 се внесува разликата помеѓу 
износите искажани под ред. бр. 18 и 20. Оваа раз-
лика претставува износ кој може да се користи за 
обртни средства, како ,и за вложувања во основни 
средства. 

Под ред. бр. 22 се внесува вкупниот потрошок 
на минимумот наголемен за износот на преливањето 
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на банкарските средства и другите извори на о-
бртни средства? Овој износ се добива со собирање 
на ^износите на ред. бр. 19 и 20 или со одземање 
на износот на ред. бр. 20 од износот на ред. бр. 18. 

Член 38 
Образецот ЗС ДВ-1 се пополнува на следниот 

начин: 
1) во колоната 4 се внесуваат податоците од 

колоната 5 на образецот ЗС ДБ-1 за 1964 година, 
односно од решението за завршната сметка за таа 
година, водејќи сметка за спојувањето и раздво-
јувањето на сметката од одделни групи поради 
изменетиот начин на групирање на податоците во 
овој образец. 

Банките настанати со спојување во 1965 година 
ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој на-
чин што вршат собирање на соодветните податоци 
од завршната сметка за 1964 година на сите споени 
банки. 

2) со оглед на измените во Планот на сметките 
за банките, што се извршени во 1965 година, како 
и на изменетиот начин за утврдување на приходот, 
колоната 4 се пополнува на следниот начин: 

под ред. бр. 15 — за сметката 148 — се внесува 
состојбата на аналитичката сметка 1442; 

под ред. бр. 16 при внесување на состојбата на 
групата сметки 17 се изоставува аналитичката 
сметка 1734; 

под ред. бр. 20 состојбата на групата 23 се на-
малува за состојбата на сметките 233, 237 и 238; 

под ред. бр. 27 се внесува состојбата на ана-
литичките сметки 1440 и 2380 и дел од сметката 
1734 (обврзници од резервниот фонд редовниот); 

под ред. бр. 28 се внесува состојбата на ана-
литичките сметки 1441 и 2381 и дел од сметката 
1734 (обврзници од посебниот резервен фонд); 

под ред. бр. 109 и 118 состојбата на жиро-смет-
ките на општествените инвестициони фондови се 
зголемува за состојбата на аналитичките сметки на 
задолжителната резерва на односниот општествен 
инвестиционен фонд, бидејќи според членот 24 на 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 
година Издвоените средства се враќаат на изворните 
приходи; 

под ред. бр. 128 за сметката,742 се внесува со-
стојбата на аналитичката сметка 7402; 

под ред. бр. 133 се внесува состојбата на ана-
литичката сметка 7400 и дел од сметката 7407 (об-
врзници од резервниот фонд — редовниот); 

под ред. бр. 134 се внесува состојбата на ана-
литичките сметки 7401 и 7409 и дел од сметката 
7407 (обврзници од посебниот резервен фонд); 

под ред. бр. 140 состојбата на сметката 299 се 
зголемува за состојбата на сметката 298; 

под ред. бр. 143 состојбата на сметката 298 се 
зема од аналитичките сметки 7960, 7968 и 7970; 

под ред. бр. 146 за сметката 2861 се зема состој-
бата на сметката 286; 

под ред. бр. 147 за состојбата на сметката 2860 
се зема состојбата на аналитичката сметка 7975, а 
за сметката 283 — состојбата на аналитичката 
сметка 7980; 

под ред. бр. 157 состојбата на сметката 796 и 
797 се намалува за аналитичките сметки 7960, 7968, 
7970 и 7975; 

под ред. бр. 158 состојбата на сметката 798 се 
намалува за состојбата на аналитичката сметка 7980; 

под ред. бр. 181 се внесува ред. бр. 258; 
под ред. бр. 182 се внесува ред. бр. 259 и соод-

ветниот дел на ред. бр. 262 (сметките 7561, 7562); 
под ред. бр. 183 се внесува ред. бр. 264; 
под ред. бр. 184 се внесува ред. бр. 260 и дел од 

ред. бр. 262 (сметката 7563); 
под ред. бр. 185 се внесува ред. бр. 261; 
под ред. бр. 186 се внесува ред. бр. 266; 
под ред. бр. 187 се внесува ред. бр. 265 и дел 

од ред. бр! 262 (сметката 7569); 
под ред. бр. 188 се внесува ред. бр. 263; 
под ред. бр. 190 се внесува ред. бр. 205, 206 и 208; 

под ред. бр. 191 се внесува ред. бр. 209 и дел од 
ред бр. 210; 

под ред. бр. 192 се внесува ред. бр. 207; 
ггод ред. бр. 193 се внесува дел од ред. бр. 210; 
ред. бр. 194 треба да му одговара на збирот на 

ред. бр. 267 и 211; 
под ред. бр. 195 се внесува ред. бр. 270; 
под ред. бр. 196 се внесува ред. бр. 271; 
,под ред. бр. 197 се внесува ред. бр. 272; 
под ред. бр. 198 не се внесуваат податоци во 

колоната 4; 
под ред. бр. 199 се внесува ред. бр. 273 w 268; 
редниот број 200 треба да му одговара на збирот 

на износите од ред. бр. 274 и 268; 
под ред. бр. 202 се внесува ред. бр. 224 и 276; 
под ред. бр. 203 се внесува ред. бр. 277; 
под ред. бр. 207 се внесува ред.- бр. 211 намален 

за ред. бр. 224; 
под ред. бр. 209 се внесува ред. бр. 280; 
под ред. бр. 210 се внесува ред. бр. 279 намален 

за ред. бр. 280; 
под ред. бр. 211 се внесува ред. бр. 281; 
под ред. бр. 212 се внесува податок за плате-

ниот придонес за обнова и изградба на Скопје од 
книговодствената евиденција; 

под ред. бр. 213 се внесува ред. бр. 282 намален 
за придонесот за Скопје од ред. бр. 212; 

под ред. бр. 215 се внесува состојбата од ред. 
бр. 207; 

под ред. бр. 218 до 261 се внесуваат соодветните 
податоци од ред. бр. 212 до 257; 

под ред. бр. 262 до 283 се внесуваат податоците 
од ред. бр. 286 до 309; 

под ред. бр. 284 до 288 се внесуваат податоци од 
книговодствените евиденции; 

под ред. бр. 289 до 295 се внесуваат додатоците 
од ред. бр. 317 до 323; 

под ред. бр. 296 до 298 се внесуваат податоциве 
според состојбата на сметките означени во коло-
ната 2. 

Ако банката до колоната 4 внесува податоци 
Од решението на Службата за завршната сметка за 
1964 година, состојбата од соодветните редни броеви 
од колоната 5 на образецот ЗС ДБ-1 за 1964 година 
мора да се усогласи со решението; 

3) во колоната 5 под ред. бр. 1 до 280 се вне-
сува книговодств,ената состојба на сметките или на 
групите сметки назначени во колоната 2 и се врши 
пресметување според објасненијата дадени во ко-
лоната 3. 

Банките кон кои во текот на 1965 година се 
припоени други банки се должни, покрај образецот 
ЗС ДБ-1 за периодот по спојувањето, да пополнат 
и посебен збирен образец ЗС ДБ-1 за периодот 
пред спојувањето во кој внесуваат податоци само 
во колоната 5 на ред. бр. 181 до 305 со собирање 
на податоците од завошните сметки на припоените 
банки за 1965 година; 

4) збирот на активата под ред. бр. 123 односно 
збирот на пасивата под ред. бр. 180 кол. 4 и 5 на 
образецот ЗС ДБ-1 задолжително се споредува со 
збирот на износите од класата 0 до 8 од рекапиту-
лацијата на образецот ЗС ДБ-2 за кол. 3 и 4 и 7 и 8. 

Збирот на активата и пасивата од образецот 
ЗС ДБ-1 нема да се сложува со збирот на износите 
во образецот ЗС ДБ-2 — за следните ставки што се 
одбиваат: исправките на вредноста на основните 
средства и средствата на заедничката потрошувач-
ка и за привремено пренесените депозити по виду-
вање во изворите за кредитирање на инвестициите 
(ред. бр. 9, 23 и 150); 

5) под ред. бр. 281 се внесува бројот на часовите 
на работа' за кои е исплатен и разграничен надо-
месток на личните доходи; 

под ред. бр. 282 и 2ЅЗ се внесуваат податоци за 
бројот на запослените кој се утврдува врз основа 
на платните списоци; 

под ред. бр. 284 до 288 се внесуваат податоци 
од книговодствената евиденција; 

под ред. бр. 289 до 295 се внесуваат износите од 
'аналитичката евиденција на сметката 770; 
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под ред. бр. 296 до 298 се внесуваат податоци 
според состојбата на сметките назначени во колот 
ната 2; 

под ред. бр. 299 до 305 се внесуваат податоците 
за исплатените лични примања, за бројот на ча-
совите на работа и ' з а просечниот број на запо-
слените. посебно за периодот јануари-јули а по-
себно за периодот август-декември 1965. година. 

Збирот на податоците под ред. бр. 299 до. 302 
кол. 4 и 5 треба да му одговара на збирот на по-
датоците од ред. бр. 274 и 279 на колоната 5. 

Збирот на податоците под ред. бр. 304 кол. 4 и 5 
треба да му одговара на бројот на часовите иска-
жан под ред. бр. 281 на колоната 5;. 

под ред. бр. 306 се внесува износот на пресме-
таниот додатен интерес по штедните влогови кој се 
регресира од Народната банка на Југославија; 

под ред. бр. 307 се внесува износот на пресме-
таниот додатен интерес по потрошувачките кредити 
кој и се уплатува на Народната банка на Југо-
славија. 

Член 39 
Во образецот ЗС ДБ-2 се внесува состојбата по 

сите пропишани сметки/ и тоа по оној ред како 
што е означено во" образецот. 

Во колоните 3 ' и -4 се внесуваат податоци од 
колоните 7 и 8 на образецот ЗС ДБ-2 за 1964 го-
дина, односно по извршените измени врз основа на 
решението за завршната сметка за 1964 година. 

Поради извршените измени во Планот на смет-
ките за банките, во колоните 3 и 4 ка ј одделни 
сметки се внесува состојбата на следниот начин: 

за сметката 144 се внесува состојбата на ана-
литичката сметка 1440; 

за сметката 146 се внесува состојбата на анали-
тичката сметка 1441; 

за сметката 148 се внесува состојбата на ана-
литичката сметка 1442; 

за сметката 283 се внесува состојбата на ана-
литичката сметка 7980; 

состојбата на сметката 286 се зголемува за со-
стојбата на аналитичката сметка 7975; 

за сметката 298 се зема состојбата на аналитич-
ките сметки 7960, 7968 и 7970; 

состојбата на сметката 299 се зголемува за со-
стојбата на сметката 298; 

за сметката 740 се зема состојбата на аналитич-
ката сметка 7400 и дел од сметката 7407 (обврзници 
од резервниот фонд — редовниот); 

за сметката 741 се зема состојбата на аналитич-
ката сметка 7401 и дел од сметката 7407 (обврзници 
од посебниот резервен фонд); 

за сметката 742 се зема состојбата на аналитич-
ката сметка 7402; 

состојбата на сметката 796 се намалува за со-
стојбата на аналитичката сметка 7960 и 7968; 

состојбата на сметката 797 се намалува за со-
стојбата на аналитичката сметка 7970 и 7975; 

состојбата на сметката 798 се намалува за со-
стојбата на аналитичката сметка 7980. 

Член 40 
Образецот ЗС ДБ-3 се пополнува на следниот 

начин: 
под ред. бр. 1 се внесува износот на средствата 

за ,посебниот резервен фонд, кој се издвојува по 
одлука на органот на управувањето од делот на 
приходот распореден во кредитниот фонд. 

Износот на средствата кој во смисла на ставот 
1 од овај член се издвојува за посебниот резервен 
фонд, не може да биде помал од 0,2% од износот 

нa кредитот што го дала банката спрема состој-
бата на тие кредити според завршната сметка за 
годината за која врши издвојување, односно од из-
носот искажан во колоната 3 ред. бр. 3. 

Ако средствата на посебниот резервен фонд ја 
достасале височината од 2% од просечниот износ 
на дадените кредити според завршната сметка на 
банката за последните три години, престанува обвр-
ската за понатамошно издвојување; 

под ред. бр. 2 се внесува состојбата на дадените 
кредити од образецот ЗС ДВ-1 од ред. бр. 63 и 93 

намалена за ред. бр. 169, односно за состојбата на 
сметката 648 — за дадените кредити по кои бан-
ката не поднесува ризик; 

под ред. бр. 3 во колоната 2 се врши пресмету-
вање на средствата за посебниот резервен фонд, 
што е должна банката во смисла на членот 78 став 
2 од Законот за банките и кредитните работи да ги 
издвои. Износот на пресметаниот резервен фонд се 
внесува во колоната 3; 

под ред. бр. 4 се вр(ши пресметување на про-
сечниот износ на дадените кредити според завр-
шната сметка на банката за последните три го-
дини, според објаснението дадено во колоната 2. 
Како дадени кредити се подразбираат кредитите 
данени од банкарски средства и општествени инве-
стициони фондови, намалени за обврските по коми-
сионите работи — за дадените кредити по кои бан-

, ката не поднесува ризик. 
Просечниот износ на дадените кредити се вне-

сува во колоната 3; 
под ред. бр. 5 се пресметува горната граница 

на издвојувањето на средства за посебниот резер-
вен фрнд, спрема објаснението дадено.во колоната 
2 и се внесува во колоната 3. 

Ако износот на средствата на посебниот ре-
зервен фонд — ред. бр. 6 на овој образец — го 
достасал износот на горната граница, престанува 
обврската на банката за понатамошно издвојување; 

под ред. бр, 7 до 9 се врши пресметување според 
објаснененијата дадени во колоната 2; 

под ред. бр. 10 до 28 се изн,аоѓа основицата и 
се врши пресметување на задолжителниот придо-
нес за резервниот фонд - редовен," на ист начин 
како и за стопанските организации. 

Пресметување на просечниот износ на вкупните 
основни и обртни средства е предвидено за 1965 и 
за 1964 година, бидејќи банките во завршната 
сметка за 1964 година не ги даваа овие податоци; 

под ред. бр. 29 се внесува износот на придонесот 
за редовниот резервен фонд што е должна банката 
да го издвои во смисла на чл. Зђ и 32 од Законот за 
средствата на стопанските организации. Значи дека 
обврската на банк,ата во поглед на издвојувањето 
за резервниот фонд според завршната сметка е 
ограничена до 50% од делот на доходот над испла-
тените лични доходи. Спрема тоа, под ред. бр. 29 
се внесува износот под ред. бр. 28 ако е тој помал 
од износот под ред. бр. 24, односно износот под ред. 
бр. 24 ако е тој помал од износот под ред. бр. 28. 
На тој начин податокот го внесуваат банките што 
не ја достасале горната граница на издвојување 
односно ка ј кои износот под ред. бр. 27 е поголем 
од износот под ред. бр. 25 

под ред. бр. 30 до 41 се внесуваат податоци и 
се вршат ,пресметувања на начинот објаснет во ко-
лоната 2; 

Член 41 
Образецот ЗС ДБ-5 се пополнува на тој начин 

што се внесуваат податоци од сметките наведени 
во колоната 1. 

Износите на обврските спрема буџетите и фон-
довите и другите обврски спрема општествената 
заедница на 31 декември 1965 година што се запи-
шуваат во колоната 3, се внесуваат од побари,тел-
ната страна на контото 230 и групата на контото 
72. За сметките 7400, 7401 и 741 се внесуваат пода-
тоци според пресметката, а за сметките 76010, 7702, 
7950 — од распределбата' според завршната сметка 
за 1965 година. 

Износите на уплатите извршени за 1965 година 
(до 31 декември 1965 година) што се искажуваат 
во колоната 4 се внесуваат од долговната стоана 
на соодветните сметки 230, 4209 и групата 72 од 
книговодството на банката. 

Сите износи се вне-суваат по одбивање на по-
четната состојба, бидејќи пополнетиот образец 
ЗС ДБ-5 ги покажува само обврските и уплатите 
за 1965 година. / 

Податоците за уплатите до 31 декември 1965 
година, искажани во колоните 4 и 5 ги заверува 
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Службата кај Која има банката жиро-сметка, на 
местото во образецот означено за тоа. 

Заради усогласување на податоците за уплати-
те до 31 декември 1965 година банката е должна 
пред поднесувањето на завршната сметка до на-
длежниот орган ,на управувањето заради усвоју-
вање, да и поднесе на Службата4 пополнет образец 
ЗС ДБ-5 на заверка. Ако банката и ја достави на 
Службата завршната сметка со неусогласен или не-
заверен пополнет образец ЗС ДБ-5, ќе се смета 
како да не ја поднесла завршната сметка. 

Филијалите на банките го пополнуваат обра-
зецот ЗС ДБ-5 за обврските што ги подмируваат 
тие (обврски за придонесот од личните доходи) и и 
го поднесуваат на надлежната Служба на заверка. 
Вак,а заверениот образец филијалата и го дбставува 
на својата централа, која го приложува кон за-
вршната сметка. ч 

Член 42 
Банката го пополнува образецот ЗС ДБ-7 спо-

ред сметките во колоната 2 и врши пресметување 
на начинот како што. е означено на самиот образец. 

Член 43 
Банката го пополнува образецот ЗС ДБ-8 со-

гласно со одредбите од членот 36 на овој правил-
ник, според рубриките и колоните на самиот 
образец. ^ 

Член 44 
Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот" 

начин: 
1) под ред. бр. 1 до 41 се внесуваат податоци 

од групите конта означени'во колоната 2; 
2) под ред. бр. 42 до 67 се внесуваат во одделни 

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

добиени со пресметување на режискиот додаток 
за услугите во вршење осигурителни работи, спо-
ред тарифите на ' премиите за осигурување. 

Овој износ в^ора да се сложува со состојбата 
на сметката 7510 ћа деловното книговодство, одно-
сно со состојбата на сметката 5i2 во книговодството 
на функционалните средства; 

в) во колоната 6 — од дневникот на премиите, 
добиени со пресметување на функционалната пре-
мија според тарифите на премиите за осигурувале; 

г) во колоната 8 - податоците добиени со при-
мена на стопите на придонесот за превентивни и 
репресивни мерки, определени со Правилникот за 
превентивните и репресивните мерки во осигуру-
вањето, што го донесла Југословенската заедница 
на осигурувањето, на износот на премиите иска-
жан во колоната 6; . 

д) во колоната 10 - податоците од колоната 6 
по одбивање на износот од колоната 8. 

Член 45 
Образецот ЗСОС-2 осигурителните организации 

го пополнуваат во смисла на членот 28 од овој пра-
вилник. 

4 Член 46 
На образецот ЗСОС-З осигурителните органи-

зации вршат пресметување на израмнувањето на 
ризиците според видовите на осигурување, врз б^за 
на текуштата техничка премија и исплатените 
штети, а според описот во самиот образец. 

Член 47 / 
Заводите за социјално -осигурување ги попол-

нуваат во сите обрасци податоците за остварените 
приходи и извршените расходи за фондовите на 
заедниците на социјалното осигуоување и подато-
ците за остварените средства по изворите и по из-
вршените издатоци според намените во образецот 
на резервите на фондовите на заедниците на со-
цијалното осигурување - врз основа на книговод-
ствената состојба на 31 декември 1965 година. 

Како приходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување и како средства на-нив-
ните резерви за 1965 година се распоредуваат и се 
книжат и соодветните износи на придонесот за со-

цијално осигурување содржани во уплатените и 
евидентираните придонеси за социјално осигуруг 
вање до 31 декември 1965 година на збирната смет-
ка на придонесот за социјално осигурување — 847 
ка ј Службата, што не се пренесени до 31 декември 
1965 година на соодветните збирен сметки на фон-
довите и нивните резерви. 

Како расходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување се книжат и искажуваат 
во завршната сметка за 1965 година и обврските 
спрема здравствените установи и другите обврски 
за кои се примени фактури до крајот на таа го-
дина, а не се исплатени до 31 декември 1965 година. 

Пополнувањето на обрасците за фондовите 
(ЗССО-1 до ЗССО-9) с^ врши на следниот начин: 

1) за приходите: во колоната 10 се внесува к а ј 
секое конто збирот на побарителната страна ,на 
односното конто (по одбивање на сторнираните из-
носи — црвеното сторно); ка ј соодветните конта на 
приходите на товар на кои се вршат задолжителни 
издвојуван^ за резервата во колоната 10 се вне-
сува износот на долговната страна на соодветното 
конто (по одбивање на ст^рнираните износи — цр-
веното сторно); издвоените износи за , сигурносната 
односно за валоризационата резерва се искажуваат 
во образецот ЗССО-7 ка ј соодветните аналитички 
конта во колоната 8 (како претколона), а нивниот 
збир — во колоната 10 ка ј контото 601. 

Во обрасците ЗССО-4, ЗССО-5 и ЗССО-6 се 
искажуваат оние издвојувана од вкупниот приход 
(премиите за здравствено реосигурување и надоме-
стокот односно режискиот додаток на" заводите за 
вршење на работите на спроведување на здрав-
ст^ното осигурување односно реосигурување) кои, 
согласно со републичките прописи, се вршат од 
вкупниот приход. Износите на овие издвојувања, 
како и, износите издвоени за резервата, се искажу-
ваат во колоната 8 (како претколона), а нивниот 
збир — во колоната 10 ка ј контото 601. Ако со 
републички прописи е предвидено премиите за рео-
сигурување и надоместокот однбсно режискиот до-
даток на "заводите за врјшење на работите за спро-
ведување на здравственото осигурување односно 
реосигурување да се покажуваат како расход, тој 
ќе се искаже кај соодветните конта на расходите 
во колоната 5 

Вкупниот износ во колоната 10 кај контото 601 
се одбива од вкупните приходи, така што во коло-
ната 10 да се добие вкупниот износ на приходите 
по -издвојувањето; 

2) за расходите: во колоната 5 се внесува ка ј 
секое конто на расходите износот на долговната 
страна на тоа конто (по одбивање на сторнираните 
износи — црвеното сторно); 

3) ка ј контата: „Вишок на приходите" и „Ви-
шок на расходите" во сите обрасци ЗССО-1 до 
ЗССО-9 се внесуваат во^колоната 5 односно во ко-
лоната 10 износите на побарителната односно дол-
говната страна на соодветново конто од групата 87 
односно 88, Вака искажаните износи мораат да се 

,сложуваат со разликата помеѓу - износот искажан 
како вкупен приход во колоната 10 и износот иска-
жан како вкупен расход во ,колоната 5 во наве-
дените обрасци; 

4) во колоните 4 и 9 на обрасците ЗССО-1 до 
ЗССО-9 ка ј сите конта се внесуваат износите иска-
жани според завршната сметка за 1964 година, от-
како ќе се усогласат претходно со соодветните кон-
та според Контниот план на заедниците на соци-
јалното осигурување кој се применува од 1 јули 
1965 година. Усогласувањето на податоците .за 19Л1 
година со соодветните конта ќе се изврши во сми-
сла на Упатството за начинот, на усогласувањето 
на книжењата изЕ^ршени до 30 јуни 1965 година со 
новиот Контен план на заедниците на социјалното 
осигурување, што го пропиша Сојузниот завод за 
социјално ,осигурување. 

-Износот на режискиот додаток за трошоците 
на работењето на заводот искажан во завршната 
сметка за 1964 година, се внесува во колоната 4 како -
расход ка ј соодветното конто на кое се искажува 
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надоместоток на заводите за вршење работи на 
спроведување на осигурувањето, а во колоната 9 на 
соодветното конто на приходите од кое е извршено 
издвојување на режискиот додаток се искажува 
износот на приходите наголемен за износот на 
режискиот додаток од 1964 година. 

На овој начин вкупните приходи и вкупните 
расходи искажани во колоните 4 и 8 во обрасците 
за составување на завршната сметка за 1965 година 
ќе бидат поголеми за износот на режискиот дода-
ток во однос на состојбата на вкупните приходи и 
вкупните расходи искажани според завршната 
сметка за 1964 гдина. 

Член 48 
Пополнувањето на образецот ЗССО-10 се врши v  

на следниот начин: 
1) под назршот на образецот се запишува нази-

вот на резервата на фондот на заедницата на соци-
јалното осигурување; 

2) за приходите: под ред. бр. 1, 2, 3 PI 4 во коло-
ната 8 се внесуваат соодветните износи според 
изворите на приходите означени во образецот, од 
побарителната страна на односните аналитички 
конта од групата сметки 93 (по одбивање на стор-
ниранитвѓ РЈЗНОСИ — црвеното сторно); под ред. бр. 
5 во коло-ната 8 се внесува салдото на содветното 
синтетичко односно аналитичко конто од групата 
сметки 28, 

Под ред. бр. 1, 2, 3, 4 и 3 во колоната 7 се 
внесуваат соодветните податоци по изворите на 
приходите врз основа на состојбата искажана на 
соодветните конта од групата сметки 93 и 28 во 
завршната сметка за 1964 година; 

3) за расходите: под ред. бр. 1, 2 и 3 во колоната 
4 се внесуваат соодветните РЈЗНОСИ vno намените на 
расходите означени во образецот, од долговната 
страна на односните аналитички конта од групата 
сметки 93 (по одбивање' на сторнираните износи — 
црвеното сторно). 

Под ред. бр. 2 се искажуваат износите на отпла-
тениот кредит за покривање на поранешните кусоци 
во фондовите, во смисла на Одлуката за покри-
вање на непокриенрхте кусоци во фондовите на за-
водите за социјално осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62^ 

Под ред. бр. 1, 2 и 3 во колоната 3 се внесуваат 
соодветнР1те податоцр1 по намените на расходите 
врз основа-на состојбата искажена на соодветните 
конта од групата сметки 93 во завршната сметка за 
1964 година. 

Под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува салдото 
на средствата на резервата за 19'65 година, а , во 
колоната 3 салдото на средствата на резервата 
според завршната сметка за 1964 година. 

Под ред. бр. 4 во колоната 2 се внесуваат из-
носите на расчленетото салдо на средствата на 
резервата за 1965 година, и тоа: 

во парични средства на издвоената сметка на 
резервата — износот на салдото на соодветното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото 
конто 104; 

во орочени средства — износот на салдото на 
соодветното аналитичко конто за̂  односната резерва 
во групата сметки 17; 

во дадени намениш кредити — износот на 
салдото на соодветното аналитичко конто за од-
носната резерва во групата сметки 18; 

во обртни средства — износот на салдото на 
соодветното аналитичко конто 9111 за односната 
резерва; 

во ненамирени обврски — износот на салдото 
на соодветното аналитичко конто за односната ре-
зерва во групата сметки 28. 

Збирот на износите искажани во колоната 2 
мора да му биде еднаков на износот на салдото 
на средствата на резервата искажан под ред. бр. 
4 во колоната 4. 

III. ЗАВРШНА СМЕТКА НА УСТАНОВИТЕ 

1. Составни делови на завршната сметка 
Член 49 

Завршната сметка на установите опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на остварените приходи и расходи; 
3) прилози кои објаснуваат одделни ПОЗИЦРШ на 

билансот и пресметка на остварените приходи и 
расходи: 

4) извештај за работењето; 
5) записник од седницата на која советот на 

установата ја разгледувал завршната сметка и до-
несол одлука за нејзиното усвојување. 

Член 50 
Извештајот за работењето на установата во 1965 

година се состои од општ дел, посебен дел и 
заклучок. 

Општиот дел на извештајот треба да содржи 
општи податоци за установата, како на пример: 
кога е основана установата и со чие решение, вид 
на дејноста, податоци за бројот на запослените ра-
ботници, податоци за прегледите на работењето на 
установата извршени во текот на годината од страна 
на надлежните органи на општествената контрола 
и друго. 

Посебниот дел на извештајот треба да содржи 
преглед и анализа на целокупното работење на 
установата и анализа на постигнатите резултати, 
како и оцена дали финансиските средства што ги 
остварила установата во 1965 година брше во согла-
сност со обемот на задачите што rpi извршила уста-
новата во таа година. При тоа установата посебно 
ги анализира резултатите од работењето од 1 август 
до 31 декември 1965 година, како и дејството на но-
вите стопански мерки на условите на стопанисува-
њето ' на установата во тој период. Овој дел на из-
вештајот треба да ги опфати и проблемите што се 
појавиле во текот на годината, а кои биле за уста-
новата од суштествен интерес, како и податоците 
за тоа дели се разгледуваш! тие проблеми на сед-
ниците на органите на управувањето и како се 
решени. 

Посебниот дел на извештајот особено треба да 
ги опфати податоците: 

1) за управувањето со основните средства, за 
промените во основните средства, за разликите 
^тврдени при пописот на основните средства на 31 
декември 1965 година и за начинот на кој се регу-
лирани тие разлики, за корр!стењето на основните 
средства и за мерките за нивно обезбедување; 

2) за завршените и незавршените инвестиции; 
3) за состојбата и движењето на фондовите на 

установата, со посебен осврт кон формирањето на 
деловниот фонд; 

4) "За употребата на обртните средства (во врска 
со залихите на материјалите и стоките, за утврде-
ните разлики според пописот и за начинот на кој 
се регулирани разликите, за состојбата на купу-
вачите и добавувачите, за состојбата и користењето 
на кредити ка ј банката PI друго; 

5) за извршувањето на планот на дејноста и за 
реализацијата на услугите и стоките; 

6) за движењето на трошоците на работењето; 
7) за движењето на личните доходи на работ-

ниците. 
Установата што добила наменска дотација од 

средствата на општествено-политичката заедница, 
како и установата што средствата за својата деј-
ност или за извршувањето на определената про-
грама на задачи ги остварува од буџетот на опште-
ствено-политичката заедница или од општествен 
фонд врз основа на довогор е должна во посебниот 
дел на извештајот да даде и подробно образложение 
за користењето на дотацијата односно за извршу-
вањето на обврските преземени врз основа на до-
говор. Ако средствата на наменската дотација не 
Ѕе потрошени или обврските според договорот не 
се извршени, установата ќе даде во извештајот об-
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разложение по извештајот за начинот на кој е 
утврден износот на обврските по тој основ искажан 
во образецот ЗСУ-4 

Во заклучокот на извештајот треба да се изне-
сат сите факти што биле од влијание врз еконо-
мичноста на работењето, при што особено треба да 
се истакнат одлуките на органите на управувањето 
на установата донесени во текот на годината. 
2. Доставување на завршните сметки до Службата 

на општественото книговодство 
; Член 51 

По донесувањето на завршната сметка од страна 
на советот на установата, установата е должна да 
ја достави завршната сметка до Службата кај која 
има жиро-сметка. 

Член 52 
Установата ја доставува завршната сметка до 

Службата во рок од 7 дена од денот на нејзиното 
одобрување, а најдоцна до 31 јануари 1966 година. 

Службата може во исклучително оправдани 
случаи, на предлог од советот на установата, да 
и одобри на установата Да ја поднесе завршната 
сметка во продолжен рок, но најдоцна до 28 февру-
ари 1966 година, 

Член 53 
Установата ја поднесува завршната сметка на 

обрасците пропишани со овој правилник. 
Службата е должна да и издаде на установата 

што ќе ја достави завршната сметка во смисла на 
членот 49 од овој правилник потврда за приемот на 
завршната сметка во рок од 3 дена од денот на 
приемот на уредната завршна сметка. 

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

Непотполната завршна сметка на установата, 
иако е поднесена во пропишаниот рок ќе се смета" 
како да не е поднесена. 

Член 54 
Истовремено . со доставувањето на завршната 

сметка установата е должна да и поднесе на Служ-
бата налози за уплата односно за враќање на раз-
ликите помеѓу износот на обврските спрема буџе-
тите и фондовите утврдени во завршната сметка и 
аконтациите на тие обврски уплатени во текот на 
годината. 
3. Обрасци за составување на завршните сметки на 

установите 
Член 55 

Билансот (состојба на средствата и на изворите 
на средствата) за 31 декември 1965 година и прес-
метката на остварените приходи и расходи устано-
вата ги составува на единствениот образец ЗСУ-1 
— Биланс и пресметка на остварените приходи и 
расходи за 1965 година. 

Прилозите што објаснуваат одделни позиции на 
билансот и на пресметката на остварените приходи 
и расходи установата ги составува: 

1) на образецот ЗСУ-2 — Рекапитулација на 
пописот на материјалните вредности на 31 декември 
1965 година; 

2) на образецот ЗСУ-З - Преглед на побару-
вањата на 31 декември 1965 година; 

3) на образецот ЗСУ-4 — Преглед на обврските 
на 31 декември 1965 година. 

Установата што ги води деловните книги според 
начелата на двојното книговодство,, покрај обрасци-
те наведени во ставот 2 на овој член, го попол-
нува и образецот ЗС-2. 

Член 56 
Установата и поднесува на Службата завршна 

сметка во еден примерок. 
Завршната сметка на установата, во смисла на 

ставот 1 /од овој член, ја сочинуваат пополнетите 
обрасци од членот 55 на овој правилник и дело-
вите од членот 49 под точ. 4 и 5 на овој пра-
вилник, а ка ј установата што деловните книги не 
ги води според начелата, на двојното книговодство 
— и пописот на целокупниот имот со состојбата 
на 31 декември 1965 година даден на обрасците 
П-1 и П-2 (член 8̂  став 2 на овој правилник). 

Покрај комплетната завршна сметка од ст. 1 
и 2 на овој член установата и поднесува на Служ-
бата и образец ЗСУ-1 пополнет во три примероци, 
од кои еден примерок мора да биде пополнет со рака. 

Во/сите обрасци од членот 55 на овој правилник 
паричните вредности се искажуваат во пол?н износ. 
4. Пополнување на обрасците за завршната сметка 
на установите што деловните книги не ги водат 

според начелата на двојното книговодство 
Член 57 

Образецот ЗСУ-1 се пополнува на следниот на-
чин: 

1) под ред. бр. 1, 2, 3 и 4 се искажуваат основ-
ните средства според соодветните групи основни 
средства од колоната 5 на образецот ЗСУ-2; 

2) под ред. бр. 6 се искажува збирот од колоната 
18 на посебниот образец П-1, во кој се попишани 
основните средства искажани под ред. бр. 1, 2. 3 и 
4, освен за основните средства во изградба или изра-
ботка кои се попишани на посебниот образец П-1, 
а за кои не се врши отпишување; 

3) под ред. бр. 8 се искажуваат средствата на 
амортизацијата, издвоените парични средства за за-
еднички вложувања за инвестиции, купувачите за 
основни средства, побарувањата по основот на за-
едничко вложување во основни средства, дадените 
аванси за средства во изградба или изработка по-
барувањата за орочени средства, депозитов, учес-
твата и слично. Овој податок се добива со собира-
ње на побарувањата по наведените основи од коло-
ната 3 на образецот ЗСУ-З; 

4) под ред. бр. 9 се внесува збирот на состојбата 
на средствата на жиро-сметката на 31 декември 
1965 година од колоната 3 на образецот ЗСУ-З и 
состојбата на готовината во касата (ред. бр. 6 од ко-
лоната 5 од образецот ЗСУ-2); 

5) под ред. бр. 10 се искажуваат побарувањата 
од купувачите и другите побарувања од колоната 
3 на образецот ЗСУ-З, што не се опфатени со по-
датоците под ред. бр. 8 до 12: 

6) под ред. бр. 11 се искажува збирот на вред-
носта на ситниот инвентар и потрошниот материјал 
од ред. бр. 8 и 9 на колоната 5 од образецот ЗСУ-2; 

7) под ред. бр. 12 се искажува вредноста на 
производството во тек, на полупроизводите на соп-
ственото производство и на залихите на готовите 
производи изработени во училишни работилници, 
во работилница на социјални и други установи (ред, 
бр. 10 на колоната 5 одобразецот ЗСУ-2), како и 
другите вредности и побарувања што не се опфа-
тени под никој друг реден број во активата (ред. 
бр. 7 на колоната 5 од образецот ЗСУ-2 и износот 
на побарувањата од колоната 3 на образецот ЗСУ-З; 

8) под ред. бр. 14 се искажува вредноста на 
предметите што ги сочинуваат средства на заеднич-
ката потрошувачка (станбени згради, културни и 
фискултурни објекти и други објекти на заедничка-
та потрошувачка), без оглед дали се во изградба 
или се веќе во употреба, како и инвентарот и сите 
други средства на заедничката- потрошувачка (ред. 
бр. 5 од колоната 5 на образецот ЗСУ-2); 

9) под ред. бр. 15 се искажуваат издвоените 
парични средства на резервниот фонд, на фондот 
на заедничката потрошувачка и на другите фондови 
формирани во смисла на членот 81, став 3 од Ос-
новниот закон за установите, а според податоците 
од колоната 3 на обоазецот ЗСУ-З. 

Средствата на инвестициониот фонд, на фондот 
-за наградување и на другите фондови установата 
ги пренесува џо соодветните фондови формиоани 
во смисла на членот 81 од Основниот закон за уста-
новите, според намената на која И служиле тие 
средства до 31 декември 1965 година; 

10) под ред. бр. 16 се внесува износот на загу-
бата што не можел да се покрие од средената на 
резервниот фонд (ред. бр. 49 минус ред. бр. 55); 

11) под ред. бр, 18 се искажува состојбата на 
деловниот фонд, која се добива кога вкупниот износ 
на активата (ред. бр. 17) ќе се намали со збирот 
на износите искажани под ред. бр. 19, 20, 2Г и 22. 

Вака утврдената состојба на деловниот фонд 
му одговара на -збирот на состојбата на основните 
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и обртните средства (ред. бр. 13) и на износот на 
непокриената загуба (ред. бр. 16) намален за из-
носот на обврските по основните и обртните сред-
ства (ред. бр. 19, 20 и 22) и за износот на наменските 
средства што не се пренесени на соодветните сметки. 
на издвоените средства ка ј Службата (ред. бр. 21 
намален за збирот Д1а износите од ред. бр. 14 и-15); 

12) под ред. бр. 19 се искажува збирот на из-
носите^ на обврските од колоната 3 на образецот 
ЗСУ-4 настанати во врска со набавката или изград-
бата на основните средства (кредити за основни 
средства, добавувачи за основни средства и други 
обврски по основот на изградбата или набавката 
на ОСНОВРШ средства); 

13) под ред. бр. 20 се искажува збирот на изно-
сите на обврските од колоната 3 на образецот ЗСУ-4 
настанати во врска со прибавувањето на обртни 
средства (кредити за обртни -средства, добавувачи 
за потрошен материјал, ситен инвентар и друго); 

14) под ред. бр. 21 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 14 и 15 нагол еман за изно-
сот на ненамирените обврски спрема резервниот 
фонд, фондот на заедничка потрошувачка и дру-
гите фондови формирани во смисла на членот 81 
став 3 од Основниот закон за установите, врз основа 
на сосојбата на тие обрвски искажани во колоната 
3 на образецот ЗСУ-4, а намален за- износот на 
средствата на резервниот фонд употребени за по-
критие на загубата (ред. бр. 55); 

15) под ред. бр. 22 се внесува збирот на изно-
сите на другите обврски од колоната 3 на образецот 
ЗСУ-4 што не се опфатени со податоците искажани 
под ред. бр. 19, 20 и 21; 

16) под ред. бр. 24 до 28 се искажуваат приходи-
те по изворите на средства наведени во овој обра-
зец; 

17) под ред. бр. 29 се искажуваат другите при-
ходи што не произлегуваат од редовната дејност на 
установата (закупнина, вишоци на материјали, ситен 
инвентар и друго)-; 

Г8) под ред. бр. 31 се искажува делот на вишокот 
на приходите над расходите што според завршната 
сметка за 1964 година не е распореден во фондови-
те на установата, туку по одлука од органот на у-
правувањето е пренесен во финансискиот план на 
установата за 1965 година; 

19) под ред. ,бр. 33 се искажуваат расходите за 
материјал, осветление, гориво, ситен инвентар, по-
правки и одржување на згради и опрема, превоз, 
поштенски, телеграфски и телефонски услуги, радко 
и телевизиски услуги, трошоци з^ репрезентација, 
како и за услуги на други лица што имаат произ-
водствен карактер; 

20) под ред. бр. 34 се искажуваат платените 
интереси по кредитите и надоместоците за банкар-
ски услуги, комунални услуги (вода, ѓубре, пере-
ње, миење и друго), премиите за осигурување, за-
купнините, членарините на коморите и стручните 
здруженија, помошта и наградите на учениците и 
установите од областа на школството, казните и 
другите издатоци; 

21) под ред. бр. 35 и 36 се искажуваат исплате-
ните лични доходи на работниците (без придонесите 
по сите основи и мерила од општиот акт на устано-
вата за распределба на личните доходи; 

22) под ред. бр. 37 се искажуваат исплатените 
други лични примања (патни паушали, дневници за 
службени патувања и преместувања, теренски до-
датоци и надоместоци за одвоен живот од семејс-
ТВ0То авторски хонорари, заработка ,по основот на 
граѓанскоправен однос, издатоци за службени и 
работни облеки и друго); 

23) под ред. бр. 38 и 39 се искажува пресмета-
ната и уплатената амортизација што од жиро-смет-
ката е пренесена во месечни износи на сметката на 
издвоените средства: 

24) под ред. бр. 40 се искажуваат пресметаните 
и уплатените износи на придонесите од личните 
доходи што се искажани под ред. бр. 35 и 36;' 

25) под ред. бр. 41 се искажуваат пресметаните 
п уплатените придонеси на другите лични примања 
искажани под ред. бр. 37; 

26) под ред. бр. 42 се искажуваат пренесувањата 
од жиро сметката на товар на планираните инвести-
циони расходи (партија 5 на расходите) во корист 
на инвестициониот фонд, како и исплатите за 
замена на инвентар извршени од жиро-сметката, т.е. 
расходите на товар на позицијата 2—3 ка ј устано-
вите што составувале финансиски план според 
Упатството за евиденција за извршувањето на фи-
нансиските планови на самостојните установи и 
фондовите на политичкотериторијалните единици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6760); 

27) под ред. бр. 43 се искажуваат вонредните 
расходи и пресметаните и уплатените придонеси за 
општествената заедница (данокот на промет, при-
донесот за Скопје од средствата за материјални 
расходи од општа потрошувачка и друго); 

28) под ред. бр. 47 се искажува позитивната 
или негативната разлика помеѓу побарувањата и 
обврските на установата. Овие податоци се земаат 
од колоната 3 на образецот ЗСУ-З и колоната 3 
на образецот ЗСУ-4, и то само побарувањата што 
произлегуваат од ненаплатените услуги на устано-
вата односно од ненамирените обврски за набавен 
материјал или извршени услуги што ги товарат 
редовните расходи на установата; 

- 29) под ред. бр. 50 се искажува износот кој по 
одлука од органот на управувањето, согласно со 
правилникот за распределба на доходот и правил-
никот за распределба на личните доходи, се издво-
јува од доходот (ред. бр. 48) за лични доходи; 

30) под ред. бр. 51 до 54 се искажува распредел-
бата на делот на вишокот на приходите над расхо-
дите, односно ресиределбата на дел од доходот во 
фондовите на установата според одлуката на ор-
ганот на управувањето на установата (ред. бр. 48 
минус ред. бр. 50); 

31Јг под ред. бр. 55 се искажува покритието на 
загубата од резервниот фонд, спрема одлуката на 
органот на управувањето на установата; 

32) под ред.,бр. 57 и 58 се искажува бројот на 
запослените работници според бројната состојба на 
31 декември 1965 година, кој се утврдува врз осно-
ва на податоците од месечниот платен список или 
соодветната персонална евиденција; 

33) под ред. бр. 59 се искажуваат исплатите од 
жиро-сметката за замена на инвентару т.е. расходите 
на товар на позицијата 2—3 ка ј установите што 

% составиле финансиски план според Упатството за 
евиденција за извршувањето на финансиските пла-
нови на самостојните установи и фондовите на по-
литичко-територијалните единици (дел од износот 
искажан под ред. бр. 42): 

34) под ред. бр. 60 до 65 се искажува потрошо-
кот за инвестиции по изворите на финансирање ла-
дени во ' самиот образец, со тоа што под ред. бр. 
64 се внесува потрошокот^ за инвестиции од бан-
карските кредити што ги користи установата, без 
оглед дали е таа носител на кредит или не, а 
под ред. бр. 65 се искажува вредноста на инвести-
циите дадени на установата на користење а кои се 
финансирани непосредно од средствата на опште-
ствените Фондови и од буџетите на општествено-
-политичките заедници а не по пат на наменски до-
тации дадени на установата. 

Член 58 
Образецот ЗСУ-2 се пополнува на следниот 

начин: 
1) под ред. бр. 1 до 3 се внесуваат податоци од 

посебниот образец П-1 — Пописна листа на не-
движниот имот "и на инвентарните предмети на 
31 декември 1965 година, и тоа во колоната 4 од 
колоната 9, во колоната 5 од колоната 10, во коло-
ната 6 од колона^ 12 и во колоната 7 од колоната 
14 на образецот, збирно за соодветната група сред-
ства ; 

2) на ист начин како под ред. бр. 1 до 3. се 
искажуваат податоците за групата на други, основни 
средства со кои се опфаќаат долгогодишните насади 
и основното стадо, како и основните средства во 
изградба или изработка, попишани спооед состојбата 
на 31 декември 1965 година на посебниот образец 
П-1; 
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3) под ред. бр. 5 се внесуваат податоци за пред-
метите што сочинуваат средства на заедничката 
потрошувачка, и тоа вкупната вредност од соодвет-
ните колони на посебната пописна листа составена 
на образецот П-1 според состојбата на 31 декември 
1965 година; 

4) под ред. бр. 6 и 7 се внесуваат соодветните 
податоци според фактичната состојба утврдена со 
попис на 31 декември 1965 година; 

5) под ред. бр.-8 и 9 се внесуваат соодветните 
податоци од пописната листа на ситниот инвентар 
и потрошниот материјал според состојбата на 31 
декември 1965 година, составена на образецот П-2; 

6) под ред. бр. 10 се внесуваат соодветните по-
датоци за производството во тек и за залихите на 
полупроизводи и готови производи од сопствено 
производство, што се наменети за продажба. Овие 
материјални вредности установите ги попишуваат 
на посебниот образец П-2 според состојбата на 31 
декември 1965 година. 

, ^ Член 59 
Образецот ЗСУ-З содржи попис на сите побару-

вања на 31 декември 1965 година, вклучувајќи ги 
тука и средствата на амортизацијата, како и дру-
гите парични средства на жиро-сметката и на 
издвоените сметки ка ј Службата. 

Податоците во овој образец се внесуваат на 
следниот начин: 

1) средствата на амортизацијата на издвоената 
сметка — според состојбата од дневниот извод на 
Службата на 31 декември 1965 година; 

2) издвоените парични средства за заеднички 
вложувања, за инвестиции, за орочени средства, 
депозити, учества за дадени аванси на изведувачи 
на работи, како и побарувањата за продадени ос-
новни средства, -и другите побарувања што се во 
врска ,со основните средства — поединечно за секој 
должник; 

3) средствата на жиро-сметката — според изводот 
на Службата со состојбата на 31 декември 1965 го-
дина; 

4) побарувањата за ненаплатени услуги Л 
други разни побарувања (аконтации за службени 
Патувања и друго) — поединечно за секој ,должник; 

5) паричните средства на резервниот фонд и на 
фондот на заедничката потрошувачка и средствата 
на ѕ другите фондови на сметките на издвоените 
средства — според изводот на Службата со состој-
бата -на 31 декември 1965 година. 

Член 60 
Образецот ЗСУ-4 содржи попис ^а сите обвр-

ски на 31 декември 1965 година. 
Овој образец се пополнува на следниот начин: 
1) обврските по кредитите за основни средства 

— според состојбата на 31 декември 1965 година, од 
изве,штајот на -банката по односната кредитна 
сметка; 

2) обврските спрема добавувачите за основни 
средства 'и други обврски по основните средства — 
поединечно за секој добавувач; 

3) обврските по кредитите за обртни средства 
— според состојбата на кредитите на 31 декември 
1985 година, од извештаите на банката по одно-
сната 4кредитна сметка; 

4) обврските спрема добавувачите за материјал, 
извршени услуги и други обврски — поединечно за 
секој добавувач односно доверител; 

5) обврските спрема сопствените фондови, 
освен износот што според завршната сметка за 
1965 година се распоредува во деловниот фонд (ред. 
бр. 51 на образецот ЗСУ-1), поединечно за секој 
фонд, и тоа како според завршната сметка за 1965 
година (ред. бр. 52, 53 и 54 на образецот ЗСУ-1), 
така и евентуално неиздвоените средства од жиро-
сметката на посебните сметки на тие фондови ка ј 
Службата, според завршната сметка за изминатите 
години, како и обврските настанати во текот на го-
дината (на пример, средствата што им припаѓаат 
на тие фондови, а се уплатени на жиро-сметката 
на установата); 

6) обврските спрема општествената заедница -
поединечно за секој вид обврска; 

7) другите разни обврски поединечно според 
видовите на обврските (на пример, неисплатените 
лични доходи од распределбата на доходот според 
завршната сметка — ред. бр. 50 намален за збирот 
на износите од ред, бр. 35, 36 и 37 - делот на из-
носот кој се однесува на заработките по основот 
на граѓанскоправен однос и ред. бр. 40 на обра-
зецот ЗСУ-1). 
5. Пополнување на обрасците за завр,шната сметка 
на установите што водат деловни книги според 

начелата на двојното книговодство 
Член 61 

Образецот ЗСУ-1 се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 до 56 се внесуваат податоци од 
соодветните конта според состојбата искажана во 
заклучниот лист на 31 декември 1965 година (обра-
зец ЗС-2); 

2) податоците под ред. бр. 57 до 65 се внесуваат 
според сбјасненијата дадени во членот 57 на овој 
правилник (точ. 32 до 34). 

Член 62 
Образецот ЗСУ-2 се пополнува врз основа на 

пописот на материјалните вредности на 31 декември 
1965 година, според објасненијата дадени во членот 
58 на овој правилник. 

Член 63 
Во обрасците ЗСУ-З и ЗСУ-4 се внесуваат по-

барувањата односно обврските што се искажани во 
рамките на одделни конта. Попис на побарува-
њата односно обврските се врши за секое конто 
посебно, и тоа по редот на контата во заклучниот 
лист. 

Член 64 
Образецот ЗС-2 се пополнува врз основа на 

податоците од книговодството на установата по ре-
дот на броевите и називите на контата од Контниот 
план што го применува односната установа. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 65 

Обрасците наведени во чл. 22 до 25 и 55 на овој 
правилник отпечатени се во Додатокот на „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/65 и се составен дел 
на овој правилник. j 

Заради овозможување механографска обработ-
ка на податоците од завршните сметки, работните 
организации што издаваат обрасци можат обрасци-
те Од ставот 1 на овој член да ги печатат според 
димензиите и другите технички услови што ќе ги 
определи Службата на општественото книговодство 
— Главна централа. 

Член 66 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 
Бр. 1/2—14702/1 

10 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

885. 
Врз основа" на членот 165 од Основниот закон 

за финансирање на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ. ПОДНЕСУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД 
НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДОВИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 

1965 ГОДИНА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат 

на фондовите на општествено-политичките заед-
ници (во понатамошниот текст: фондот), и тоа на: 
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1) фондовите за развој на стопански недоволно 
развиеите подрачја на социјалистичките републики 
што ги основаат републиките врз основа на одред-
бите од главата VIII на Општествениот план на, 
стопанскиот развој на Југославија од 1961 до 1965 
година, и од главата XIII на Сојузниот општествен 
план за 1963 година; 

2) фондовите за станбена изградба основани 
според одредбите од Законот за финансирањето на 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/59 и 12/62) и Законот за применување на од-
редбите од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници врз фондовите 
за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65) и посебните деловни дејности на општин-
скиот фонд за станбена изградба; 

3) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации основани според одредбите 
од Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63 и 14/65); 

4) фондовите на општествено-политичките за-
едници основани според чл. 66 до 91 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64); 

5) фондовите на водите на републиките осно-
вани врз основа на одредбата на членот 14 од Ос-
новниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65). 

Член 2 
Со завршната сметка на фондот се утврдува 

вкупниот приход и потрошок од средствата на 
фондот. 

Со завршната сметка на фондот се искажуваат 
пренесените средства и пласмани од 1964 година и 
сите ћромени на средствата во 1965 година што се 
евидентирани преку жиро-сметката на фондот ка ј 
Службата на општественото книговодство заклу-
чно со 31 декември 1965 година. 

Приходите и расходите на фондот што се од-
несуваат на 1965 година, а не се евидентирани 
преку жиро-сметката на фондот до 31 декември 
1965 година, нема да се искажат во завршната 
сметка на фондот за 1965 година туку во завршната 
сметка на фондот за 1966 година. 

-'Должниот ненаплатен придонес за станбена из-
градба од 1965 година, што ќе се уплати по 31 де-
кември 1965 година ќе се книжи во корист на кре-
дитниот фонд на банкава која ги презела средствата 
на укинатиот фонд за станбена изградба и преку 
кредитниот фонд на банката ќе се користи согласно 
со членот 4 од Законот за престанок на важењето 
на Законот за финансирањето на станбената из-
градба (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65). 

По кредитите, што се користат и се с к р а т у -
ваат, дадени од фондовите од членот 1 на овој пра-
вилник, банката (кога користењето и отплатната 
служба се врши преку банка) односно органот на 
управувањето на фондот или работната организа-
ција на која и е доверен фондот на управување 
(кога користењето и отплатата служба се врши 
преку' органот на управувањето на фондот односно 
работната организација на која и е даден фондот 
на управување) ќе го пресмета под 31 декември 
1965 година интересот (интеркаларниот и по стаса-
ните обврски на должниците) и провизијата. За 
износот на пресметаниот интеркаларен' интерес и 
провизијата банката односно органот на управу-
вањето на фондот односно работната и друга орга-
низација на која и е даден фондот на управување 
во своето книговодство ќе го товари кредитот во 
користење во корист на сметката на ненаплатениот 
интерес и на сметката на ^наплатената провизија, а 
за износот на пресметаниот интерес по стасаните 
обврски и провизијата по кредитите во отплата и 

стасани обврски — ќе ги товари стасаните обвр-
скиво корист на сметката на ненаплатениот инте-

рес и на сметката на ненаплатената провизија. 

Провизијата од ставот 5 на овој член банките 
можат да Ја пресметуваат само на кредитите што 
се договорени до 1 април 1965 година, како ден на 
влегувањето во сила на Законот за банките и кре-
дитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 
и 29/65). По кредитите што се договорени по 1 април 
1965 година банките не можат да договараат про-
визија. Надоместок за своите услуги по кредитите 
по кои интересот не е приход на банката, банката 
може да наплатува на товар на средствата на фон-
дот од кој е одобрен кредитот врз основа на дого-
вор со фондот. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на фондот ќе се искаже без интересот и провизи-
јата што се пресметани и прокнижени кај банката, 
ка ј органот на управувањето на фондот односно 
ка ј работната и друга организација на која и е 
даден фондот на управување под 31 декември 1965 
година, а не се евидентирани преку жиро-сметката 
на фондот ка ј Службата на општественото книго-
водство до 31 декември 1965 година. 

За да може состојбата на кредитите дадени од 
фондот, според книговодството на банката, на ор-
ганот на управувањето на фондот односно на ра-
ботната и друга организација на која и е даден 
фондот на управување, да биде усогласена и со 
состојбата на тие кредити' на жиро-сметката на 
фондот, банката, органот на управувањето на фон-
дот односно работната и друга организација на која 
и даден фондот на управување ќе ја внесе во по-
писот на партиите на кредитите состојбата на кре-
дитите со пресметаниот прокнижен а ненаплатен 
интерес и провизија и од вкупниот збир ќе ја одбие 
состојбата на сметките на кои е прокнижен на-
платениот интерес и провизија. 

По исклучок, интересот и провизијата по креди-
тите од фондовите за станбена изградба банките 
ќе ги пресметаат и прокнижат, под 31 декември 
1965 година, на товар на кредитите во користење 
и на товар на сметките на стасаните обврски на 
должниците, и под истиот ден ќе испостават на-
лози со КОИ ова' товарење на должниците ќе го 
евидентираат преку жиро-сметката на фондот ка ј 
Службата на општественото книговодство. Поради 
тоа, банките се должни пред 31 декември 1965 го-
дина да извршат подготвителни работи околу ова 
пресметување, за да можат на 31 декември 1965 го-
дина да И испостават потребни налози на Слу-
жбата на општественото книговодство.' 

Под 31 декември 1965 година банките ќе и з о -
стават налог на товар на средствата на фондот врз 
основа на договорите со фондот за надоместок за 
извршените услуги по кредитите договорени по -1 
април 1965 година. ѓ 

II. Составни делови на завршната сметка 
Член 3 

Завршната сметка опфаќа, и тоа: 
а) завршни сметки на фондовите за развој на 

недоволно развиените подрачја на социјалистичките 
републики: 

1) биланс на фондот на 31 декември 1965 го-
дина; 

2) преглед на расположивите и искористените 
средства на фондот; 

3) преглед за состојбата на расчленетиот промет 
на жиро-сметката на 31 декември 1965 година и на 
планот за 1965 година; ' 

4) преглед по дадените кредити; 
- 5) извештај по кредитите во користење, отплата 

и стасани обврски; 
б) извештај за работењето; 
б) завршна сметка на фондот за станбена из-

градба: 
1) биланс на фондот на 31 декември 1965 година; 
2) преглед на расположивите и искористените 

средства на фондот; 
3) преглед за состојбата на расчленетиот про-

мет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година 
и на планот за 1965 година; 

4) преглед по дадените кредити; 
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5) извештај по кредитите во користење, отплата 
и стасани обврски; 

6) извештај за работењето; 
в) завршни сметки на посебните деловни деј-

ности на општинскиот фонд за станбена изградба: 
1) биланс на посебните деловни дејности на 31 ' 

декември 1965 година; 
2) преглед на извршувањето на претсметките на 

приходите и расходите на посебните деловни деј-
ности на фондот; -

3) извештај за работењето; ^ 
4) заклучен лист на 31 декември 1965 година; 
5) спецификација на позициите од билансот; 
6) попис на целокупниот имот; 
7) попис на обврските и побарувањата; 
г) завршна сметка на средствата на заеднич-

ките резерви на стопанските организации: 
1) биланс на средствата на 31 декември 1965 

година; 
2) преглед на расположивите и искористените 

средства; 
3) преглед за состојбата на расчленетиот про-

мет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година 
и на планот за 1965 година; 

4) преглед по дадените кредити; 
5) извештај по кредитите во користење, от-

плата и стасани обврски; 
6) извештај за работењето; 
д) завршни сметки на фондовите на опште-

ствено-политичките заедници основани според чл. 
66 до 91 од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници, вклучувајќи ја 
и завршната сметка на републичкиот фонд на 
водите: 

1) биланс на фондот на 31 декември 1965 го-
дина; . 

2) преглед за состојбата на расчленетиот про-
мет на жиро-сметката на 31 декември 1965 година 
и план за 1965 година; 

3) преглед по дадените кредити; 
4) извештај по кредитите во користење, отплата 

и стасани обврски; 
5) извештај за работењето. 
Завршната сметка на фондот за школство оп-

фаќа и преглед на потрошокот по видови училишта. 
Член 4 

Покрај деловите наведени во членот 3 од овој 
правилник кон завршната сметка на фондот се 
прилага записник од седницата на органот на уп-
равувањето на фондот на која е донесена завр-
шната сметка. 

III. Составување на завршната сметка 
Член 5 

Завршната сметка на фондот се составува врз 
основа на податоците од фондот и податоците што 
Службата на општественото книговодство ги доста-
вува до фондот, банката односно работната и друга 
самоуправна организација на која и е даден фон-
дот на управување, и тоа: 

1) до 6 јануари 1966 година — за фондовите за 
станбена изградба; 

2) до 15 јануари 1966 година за сите други 
фондови и средства од членот 1. на овој правилник. 

Ако фондот има давано кредити преку банка, 
завршната сметка на фондот се составува и врз 
основа на податоците што банката ќе му ги достави 
на фондот односно на работната и друга органи-
зација на која ќ е даден фондот на управување. Во 
тој случај на фондот односно на работната и друга 
организација на која И е даден фондот на управу-
вање банката ќе им достави и податоци за почет-
ната состојба, прометот и состојбата на сметката на 
ненаплатениот интерес и провизија по кредитите 
дадени од фондот на 31 декември 1965. година, Овие 
податоци банката е должна да ги достави, и тоа: 

1) до 6 јануари 1966 година — за фондовите за 
станбена изградба; 

2) до 15 јануари 1966 година — за сите други 
фондови и ^средства од членот 1 на овој правилник. 

Состојбата на средствата, состојбата на изворите 
на средствата, состојбата на потрошокот на сред-

ствата и состојбата на примените и дадените кре-
дити се утврдуваат врз основа на податоците од 
Службата на општественото книговодство, банката 
и фондот. 

Член 6 
Завршната сметка на фондот ја составува ор-

ганот на управувањето на фондот, а завршната 
сметка на фондот што и е даден на управување на 
работна односно друга самоуправна организација 
— таа работна односно друга самоуправна орга-
низација. 

Член 7 
Завршната сметка на посебните деловни дејно-

сти на општинскиот фонд за станбена изградба ја 
составува управниот одбор на тој фонд. 

Член 8 
Извештајот за работењето на фондот што го со-

ставува органот на управувањето на фондот или 
работната односно друга самоуправна организација 
на која и е даден фондот на управување се состои 
од општ дел, посебен дел и заклучок. 

Општиот дел од извештајот за работењето на 
фондот содржи општи податоци за фондот. 

Посебниот дел од извештајот за работењето на 
фондот содржи преглед и анализа на целокупното 
работење на фондот и анализа на постигнатите 
резултати од дејностите на фондот. Овој дел од 
извештајот треба особено да опфати податоци за 
остварените приходи и извршените расходи на фон-
дот предвидени ссг планот за 1965 година и да ги 
истакне резултатите од дејностите на фондот во 
однос на неговите функционални расходи и на фи-
нансирањето на инвестициите. Извештајот треба да 
ги прикаже и условите под кои фондот ја вршел 
својата дејност, резултатите од објавените конкурси 
за одобрување кредити, обврските на фондот по 
основот на непосредно финансирање и по одобрени 
и неискористени кредити, побарувањата на фондот 
по стасаните а ненаплатени ануитети и мерките 
преземени за наплата" на тие ануитети, обврските 
на фондот по основот на примените кредити, сред-
ствата на фондот орочени ка ј банката и други по-
датоци суштествени за работењето на фондот. 

Заклучокот на извештајот за работењето на 
фондот треба да содржи оцена за работењето на 
фондот и за мерките преземени за^ подобрување 
дејноста на фондот. 

IV. Донесување на завршната сметка 
Член 9 

Завршната сметка на фондот за станбена из-
градба и завршната сметка ,на посебните деловни 
дејности на општинскиот фонд за станбена изград-
ба ги донесува управниот одбор на фондот до 12 
јануари 1966 година. 

Член 10 
Завршната сметка на фондот ја донесува ор-

ганот на управувањето најдоцна до 31 јануари 1966 
година. До овој рок е должна да донесе завршна 
сметка и работната односно друга самоуправна ор-
ганизација за фондот што и е даден на управу-
вање. 
V. Доставување на завршната сметка до Службата 

на општественото книговодство 
Член И 

- Завршната сметка на .фондот- се доставува во 
два примерка до Службата на општественото кни-
говодство ка ј која се води жиро-сметката на фон-
дот и во еден примерок до односното собрание на 
општествено-политичката заедница, и тоа: 

1) завршната сметка на фондот за станбена из-
градба, веднаш по донесување на завршната смет-
ка, а најдоцна до 15 јануари 1966 година; 

2) завршната сметка на фондот кој има свој-
ство на правно лице и на фондот што ќ е даден 
на управување на работна односно друга само-
управна организација, во рок од 10 дена по доне-
сување на завршната сметка. 

Член 12 
Службата на општественото книговодство ка ј 

која се води жиро-сметката на фондот е должна 
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на подносителот што ќе достави уредна завршна 
сметка да му издаде потврда за приемот на завр-
шната сметка веднаш, а најдоцна во рок од три 
дена од денот на поднесувањето. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите де-
лови наведени во чл. 3 и 4 на овој правилник ќе се 
смета дека не е поднесена. Службата на опште-
ственото книговодство е должна писмено да го из-
вести за тоа подносителот на завршната сметка во 
рок од три дена од денот на приемот на таква 
завршна сметка. 

VI. Наплатување на обврските 
Член 13 

Фондот и работната односно друга самоуправна 
организација на која и е даден фондот на упра-
вување се долнени кон завршната сметка да и под-
несат на Службата на општественото книговодство 
ка ј која се води жиро-сметката на фондот и налози 
за уплата на разликата помеѓу износот на обвр-
ските спрема општествената заедница утврдени до 
крајот на Годината и аконтацијата на тие обврски 
уплатени во текот на годината. 

Разликите од ставот 1 на овој член ги товарат 
средствата на фондот што ќе се 'остварат во 1966 
година. 

На фондовите за станбена изградба согласно ќе 
се применува членот 4 став 1 од Законот за пре-
станок на важањето на Законот за финансирањето 
на станбената изградба, а за посебните деловни 
служби од овие фондови — членот 6 на тој закон. 

Ако е со решение на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка утврдено 
дека постојат неизмирени обврски спрема опште-
ствената заедница, или ако тие обврски се изми-
рени во износи поголеми отколку што изнесуваат 
според тоа решение, Службата на општественото 

" книговодство ќе ги наплати неизмирените обврски 
спрема општествената заедница односно ќе ги" врати 
повеќе наплатените износи во рок од 10 дена од 
денот на приемот на решението, по налозите од-
носно по барањето на фондот и работната односно 
друга самоуправна организација на која и е да-
ден фондот на управување за враќање. Наплатата 
на тие обврски ги товари средствата на фондот од 
текуштата година, а враќањето на повеќе напла-
тените обврски се книжи во корист на фондот во 
текуштата година. 

На фондовите за станбена изградба согласно ќе 
се примени членот 2 став 1 од Законот за преста-
нок на важењето на Законот за финансирањето на 
станбената изградба, а на деловните служби на овие 
фондови — членот 6 од тој закон. 

VII. Збирна обработка на податоците 
Член 14 

Службата на општественото книговодство е 
должна да изработи збирни прегледи на завршните 
сметки за 1965 година по видовите на фондовите 
и нивното значење, и тоа: за фондовите за станбена 
изградба и деловните дејности на овие фондови 
до 31 март 1966 година, а за другите фондови и 
заедничките резерви на стопанските организации 
до 30 април 1966 година. 
VIII. Обрасци за составување на завршните сметки 

Член 15 
Органот на управувањето на фондот и работ-

ната односно друга самоуправна организација на 
која И е даден фондот на управување ја составу-
ваат завршната сметка на следните обрасци: 

1) за фондовите за развој на стопански недо-
волно развиените подрачја: 

а) образец ЗРИФНП-1 — Биланс на републич-
киот фонд за развој на стопански недоволно раз-
виените подрачја на Социјалистичка Република 

на 31 декември 1965 година; 
б) образец ЗРИФНП-2 - Преглед на располо-

живите и искористените средства за инвестиции од 
републичкиот фонд за развој на стопански недо-
волно развиените подрачја на Социјалистичка Ре-
публика. - на 31 декември 1965 година; 

в) образец ЗРДФ-2 — Преглед на промените по 
кредитите дадени од на 31 декември 
1965 година; 

2) за фондовите за -станбена изградба: 
а) образец ЗРФСИ-1 — Биланс на- фондот за 

станбена изградба на на 31 декември 
1965 година; 

б) образец ЗРФСИ-2 — Преглед на расположи-
вите и искористените средства на фондот за стан-
бена изградба на на 31 декември 1965 
година; 

в) образец ЗРДФ-2 - Преглед на промените 
по кредитите^дадени од на 31 декември 
1965 година; ' 

3) за посебните деловни дејности на општин-
скиот фонд за станбена изградба: 

а) образец ЗРФСИ-З — Биланс на посебните де-
ловни дејности на општинскиот.' фонд за станбена 
изградба на на 31 декември 1965 година; 

б) образец ЗРФСИ-4 — Преглед на извршува-
њето на претсметките на приходите и расходите на 
посебните деловни дејности на општинскиот -фонд 
за станбена изградба на за 1965 година; 

4) за средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации: 

а) образец ЗРЗР-1 - Биланс на средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации 
н а н а 31 декември 1965 година; 

б) образец ЗРЗР-2 - Преглед на расположи-
вите и искористените средства на заедничките ре-
зерви на стопанските" организации на -
на 31 декември 1965 година; 

в) образец ЗРДФ-2 - Преглед на промените по 
кредитите дадени од на 31 декември 
1965 година; 

5) за фондовите на општествено-политичките 
заедници основани според чл. 66 до 91 од Основ-
ниот закон за финансирале на општествено-поли-
тичките заедници и за републичките фондови на 
водите: 

а) образец ЗРФДПЗТ1 - Биланс со преглед на 
извршувањето на финансискиот план на 
на 31 декември 1965 година; , 

6) образец ЗРДФ-2 —- Преглед на промените по 
кредитите дадени од на 31 декември 
1965 година; 

в) образец ЗРФДПЗ-2 — Преглед на потрошо-
кот по видови училишта од фондот за школство на 

на 31 декември 1965 година. 
Ч л ј р 16 

За сите фондови наведени во членот 1 од овој 
правилник Службата на општественото книговод-
ство ка ј која се водат жиро-сметките на фондовите 
го пополнува образецот ЗРДФ-1 — Преглед за со-
стојбата на расчленетиот промет на жиро-сметките 
на 31 декември 1965 година и на планот за 1965 
година, освен колоната 4 што ја пополнува органот 
на управувањето на фондот и работната односно 
друга самоуправна организација на која И е даден 
фондот на управување, кои се должни со свој пот-
пис да го заверат тоа. Образецот ЗРДФ-1 е составен 
дел од завршната сметка. 

Член 17 
За секој фонд од членот 1 на овој правилник 

чии средства се користени во вид на кредит, бан-
ката (за кредитите од фондовите што се користени 
преку банка) односно органот^ на управувањето на 
фондот и работната односно дтг^га самоуправна ор-
ганизација на која и е Ладен фондот на управување 
(за кредитите од фондот што не се користени преку 
банка) составува извештаи на обрасците на Служ-
бата на општественото книговодство, и тоа: 

1) на образецот Ин-1 — Извештај за кредитите 
во користење на на 31 декември 1965 
година; 

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите 
во отплата на на 31 декември 1965 го-
дина; 

3) на образецот Ин-3 — Извештај за стасаните 
обврски на на 31 декември 1965 година. 
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Извештаите од ставот 1 на овој член се со-
ставен дел од завршната сметка. 

Член 18 
Обрасците наведени во чл. 15 до 17 на овој пра-

вилник се отпечатени. во Додатокот на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/65 и се составен дел од овој 
правилник. 

IX. Пополнување на обрасците 
Член 19 

Пополнувањето на обрасците наведени во чле-
нот 15 од овој правилник се врши од податоците 
во обрасците ЗРДФ-1, Ин-1, Ин-2, Ин-3, од подато-
ците од евиденцијата на органот на управувањето 
на фондот и на работната односно друга самоуп-
равна организација на која и е даден фондот на 
управување, а одделни резултати се добиваат на 
начинот опишан во текстот на секој образец 

Член 20 
Фондовите за школство ги внесуваат податоците 

за потрошоците од редните броеви на финансискиот 
план 16, 19, 23, 24 и 30 во образецот ЗРФДПЗ-2 од 
својата евиденција на следниот начин: 

— во колоната 1 се внесува редниот број од 
колоната 2 на образецот ЗРФДПЗ-1; 

— во колоната 2 се внесува називот на расхо-
дот односно редниот број; 

— во колоната 3 се внесува износот од коло-
ната 5 на образецот ЗРФДПЗ-1 за односниот реден 
број и назив; 

— во колоната 4 се внесува износот од коло-
ната 6 на образецот ЗРФДПЗ-1; 

— во колоните 3 и 4 под ред. бр. 1 до 18 се вне-
суваат планираните односно извршените износи на 
одделни групи училишта; 4 

— збирот на износите од колоната 3 односно 
колоната 4 мора да му одговара на износот од за-
вршната сметка за односниот реден број. 

Член 21 
Упатство за начинот на пополнување и доставу-

вање на обрасците ЗРДФ-1, Ин-2 и Ин-3 ќе донесе 
Службата на општественото книговодство. 

Член 22 
Овој правилник влегува Во сила осмиот лен од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5-14306/1 
6 декември 1965 годиш 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

886. 
Врзк основа на членот 33 став 5 од Основниот 

закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-

КИОТ ПРЕГЛЕД НА ЈАВНИОТ ПАТ 
Член 1 

Во Правилникот за техничкиот преглед на 
јавниот пат („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62) 
во членот 4 зборовите: „Републичкиот, околискиот 
односно општинскиот орган на управата надлежен 
за сообраќај" се заменуваат со зборовите: „Органот 
на упоавата определеа со пропис на републиката", 
а зборовите: „зависно од редот на патот" се бришат. 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Техничкиот преглед на јавниот пат и на 

објектите на патот го врши комисија (во поната-
мошниот текст: комисија за технички преглед) што 
ќе ја формира органот на управата определен со про-
пис на републиката (член 4)." 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Барање за технички преглед поднесува инве-

ститорот пред завршетокот на изградбата, а најдоцна 
на 15 дена пред денот на завршената изградба на 
јавниот пат, делницата на пат,от односно објектите 
на патот." 

Член 4 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Барањето за технички преглед на јавниот пат 

и на објектите на патот го поднесува инвеститорот 
до органот на управата определен со пропис на 
републиката (член 4)." 

Член 5 
Во членот 13 зборовите: „Републичкиот, околис-

киот односно општинскиот орган на управата надле-
жен за сообраќај" се заменуваат со зборовите: 
„Орган на управата определен со пропис на репуб-
ликата (член 4)". 

Член 6 
Членот 14 се брише 

Член 7 
Во членот 16 став 2 зборовите: „Државниот 

секретаријат за работите на народната одбрана" се 
заменуваат со зборовите: „Државниот секретаријат 
за народна одбрана", а зборовите: „при заедницата 
на железничките претпријатија" — со зборовите: 
„во републиката". 

Во ставот 4 зборовите: „став 3" се заменуваат со 
зборовите: „став 4", а зборовите: „Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
— со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообра-
ќа ј и врски". 

Член 8 
Во членот 17 ставот 3 се брише. 

Член 9 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Органот на управата што ја формирал коми-

сијата за технички преглед е должен да го извести 
за тоа инвеститорот, изведувачот на работите, Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана, служ-
бата за безбедност нѓ сообраќајот на надлежниот 
орган за внатрешни работи и другите организации 
чии претставници, според решението за форми-
рање на комисијата, треба да учествуваат во рабо-
тата на ^миси јата " 

Во ставот 2 зборовите: „Државниот секретари-
јат за работите на народната одбрана" се заменуваат 
со зборовите: „Државниот секретаријат за н а р о д а 
одбрана", а зборовите: „надлежен за сообраќај" се 
бришат. 

Член 10 
Во членот 22 став 3 зборовите: „како и прет-

ставник на претпријатието за патишта, на органот 
на управата односно установата на која и е доверен 
патот, доколку тоа претпријатие, орган односно 
установа" ое заменуваат со зборовите: „како и 
претставник на претпријатието за патишта односно 
на органот на управата на кој му е доверен патот, 
доколку тоа претпријатие односно орган". 

Член И 
Во членот 28 ставот 1 се менува и гласи: 
-„Органот на управата што ја формирал коми-

сијата за технички преглед решеава, врз основа 
на предлог од комисијата, за отстранување на недо-
статоците утврдени при техничкиот преглед и за 
предавањето на јавниот пат, на делниците од патот 
и на објектите на патот во сообраќај во смисла на 
членот 34 од Основниот закон за јавните патишта и 
чл, 32 до 34 од Основниот закон за изградбата на ин-
вестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65." 

Во ставот 2 зборовите: „републичкиот, околис-
киот односно општинскиот орган на управата над-
лежен за сообраќај" се заменуваат со зборовите: 
„органот на управата од ставот 1 на овој член". 

Член 12 
Во членот 29 став 2 зборовите: „републичкиот, 

околискиот односно општинскиот орган на управата 
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надлежен за сообраќај" се заменуваат со зборовите: 
„органот-на управата што ја формирал комисијата". 

Член 13 
Во членот 30 став 1 зборовите: „Републичкиот, 

околискиот односно општинскиот орган на упра-
вата надлежен за сообраќај" се заменуваат со 
зборовите: „Органот на управата што ја формирал 
комисијата". 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2839 

1 декември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

^ 887. 
Врз основа на членот 4 став 2 од Основниот 

закон за организацијата на превозот со моторни во-
зила во друмскиот сообраќај („Службен /шст на 
СФРЈ", бр. 27/65), сојузниот секретар за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНАТА ПРЕВОЗНА ИСПРАВА ЗА АВТО-
БУСИ И ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ШТО СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ДРУМСКИОТ СОО-

БРАЌАЈ 
/ 

Член 1 
Автобусите и товарните моторни возила со или 

без приклучни возила со кои се врши јавен превоз 
или превоз за сопствени потреби во друмскиот со-
обраќај мораат да имаат посебна превозна исправа 
(патен налог). 

Како автобуси и товарни мотори^ возила со или 
без приклучни возила, во смисла на овој правил-
ник, се сметаат возилата кои според конструкцијата 
и опремата се наменети за превоз на лица односно 
предмети во друмскиот сообраќај и ги имаат дру-
гите својства предвидени за такви возила во југосло-
венскиот стандард — JUS M.N0.010 донесен со Ре-
шението за југословенските стандарди од областа на 
друмските возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/60). 

Член 2 
Патниот налог го издава превозникот односно 

имателот на моторното возило (автобус или товар-
но моторно возило). 

Превозникот односно имателот на моторното 
возило е должен да води евиденција за издадените 
патни налози. 

Член 3 
Патниот налог за автобус мора да содржи: 
1) податоци за ЕИДОТ на превозот (на пример: 

„јавен линиски", „јавен слободен", „превоз за соп-
ствени потреби"); 

2) назив односно име и презиме, седиште и ад-
реса на превозникот односно на имателот на авто-
бусот; 

3) место, ден, месец и година на издавањето на 
патниот налог, како и број на патниот налог; 

4) име и презиме на возачот и на другите чле-
нови на посадата на автобусот; 

5) основни податоци за правецот на движењето 
на автобусот (релација); 

6) потпис на овластеното лице што го издава 
патниот налог; 

7) регистарски број и ознака на подрачјето ка-
де е регистриран автобусот; 

8) потврда за исправноста на автобусот за во-
зење, со потпис на одговорното лице дека е авто-
бусот технички исправен и со потпис на возачот 
дека го примил автобусот без видливи недоста-
тоци; 

9) датум, час и минут на поаѓањето од почет-
ната станица, доаѓање односно заминување од по-
патна ' станица и доаѓање во крајната станица. 

За автобусите што вршат превоз според редот 
на возењето во линискиот друмски сообраќај, по-
датоците од точката 9 став 1 на овој член се вне-
суваат во патниот налог на тоа возило само ЕО 
случај на отстапување од објавениот ред на возе-
њето. 

/ Член 4 
Патниот налог за товарно моторно возило мора 

да содржи: 
1) податоци за видот на превозот (на пример: 

„јавен линиски", „јавен слободен", „превоз за соп-
ствени потреби"); 

2) назив односно име и презиме, седиште и 
адреса на превозникот односно на имателот на то-
варното моторно возило; 

3) место, ден, месец и година на издавањето на 
патниот налог, како и број на патниот налог; 

4) име и презиме на возачот и на другите чле-
нови на посадата на товарното моторно возило; 

5) основни податоци за правецот на движењето 
на товарното моторно возило (релација); 

6) потпис на овластеното лице што го издава 
патниот налог; 

7) регистарски број на товарното моторно -во-
зило и ознака на подрачјето каде е регистрирано, 
со назначување на корисната носивост и сопстве-
ната тежина на возилото; 

8) потврди за исправноста на товарното мотор-
но возило за возење, со потпис на одговорното лице 
дека е товарното моторно возило технички исправно 
и со потпис на возачот дека го примил товарното 
моторно возило без видливи недостатоци; 

9) датум, час и минут на поаѓањето од почет-
ната станица,^ доаѓање односно заминување од по-
патна станица и доаѓање во крајната станица; 

10) број на товарниот лист или број на друга 
исправа ,од која се гледа што и за кого се преве-
зува. """ 

За товарните моторни возила што вршат пре-
воз според редот на возењето во линискиот друм-
ски сообраќај, податоците од точката 9 на ставот 1 
од овој член се внесуваат во патниот налог на тоа 
возило само во случај на отстапување од" редот 
на возењето. 

Член 5 
Патниот налог мора да биде ка ј возачот на 

автобусот односно на товарното моторното возило 
за сето време на траењето на возењето. 

Член 6 
Образецот на патниот налог го определува пре-

возникот. 
Образецот на патниот налог превозникот може 

да го користи и за евидентирање на други податоци 
според своите потреби (за работата на возачот, за 
остварената работа на возилото, за потрошокот на 
погонски материјал и сл.). 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за посеб-
ната превозна исправа за автобуси и товарни мо-
торни возила што се користат за превоз во друм-
скиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр, 2840 
1 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 
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888. 
Врз основа на пленот 77 точка 1 од Основниот 

закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ 

И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Во радио-станиците се водат: евиденција за 

произведените радио-станици, евиденција за уве-
зените радио-станици и евиденција за радио-ста-
ниците што се во употреба, 

Евиденциите од ставот 1 на овој член содржат 
особено податоци за техничките карактеристики на 
радио-станиците, а евиденцијата за радио-стани-
ците што се во употреба' — и податоци за носите-
лот на право за користење односно за сопственикот 
на радиостаница. 

II. ЕВИДЕНЦИИ 
1. Евиденција за произведените радио-станици 

Член 2 
Работната организација што се занимава со 

производство на радио-станици е должна да води 
евиденција за произведените радио-станици. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи 
податоци за: видот, серискиот број и снагата на 
предавателот, фреквентниот опсег, растојанието по-
меѓу фреквентните канали, видот на модулацијата, 
видот на радио-службата за која е намената ра-
дио-станицата, како и податоци за тоа на кого и 
кога му е испорачана радио-станицата. 

2. Евиденција за увезените радио-станици 
Член 3 

Работната организација што се занимава со 
увоз на радио-станици е должна да води евиден-
ција за увезените радио-станици. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи 
податоци за: видот, типот, серискиот број и снагата 
на предавателот, фреквентниот опсег, видот на мо-
дулацијата, видот на радио-службата за која е на-
менета радио-станицата, како и податоци за тоа на 
кого ,и кога му е испорачана радио-станицата. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води 
во вид на книга што ја заверува директорот на 
работната организација. 

8. Евиденција за радио-станиците што се во 
употреба 
Член 4 

За радио-станиците за чие пуштање во работа 
е потребна дозвола, евиденција води органот 
на управата што ја издал дозволата за работа 
(член 27 став 1 точка 1 од Основниот закон за ра-
дио-сообраќајот). 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи 
податоци за: називот и седиштето на носителот на 
правото за користење односно на сопственикот на 
радио-станицата, датумот на издавањето и бројот на 
дозволата за работа, рокот на важењето на дозво-
лата за работа, видот на радио-службата (според 
намената), серискиот број и типот на предавателот, 
годината на производството, излезната снага на пре-
давателот, карактеристиките на емисионата антена, 
иззрачената снага на предавателот, фреквенциите 
позивниот и друг знак за идентификација, видот 
на емисијата и времето на работата, потесната ло-
кација, промените што ќе настанат во текот на ра-
ботата, како и податоци за радиооператорот и ра-
дио-техничарот. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води 
според образецот бр. 1 - Книга на евиденцијата за 
радио-станиците на кои им е издадена дозвола за 
работа. . 

Книгата на евиденцијата за радио-станиците на 
кои им е издаден^ дозвола за работа ја заверува 
старешината на органот на управата што ја издал 
дозволата за работа на радио-станицата. 

Член 5 
Органите на управата во републиката надлежни 

за издавање дозволи за работа на радио-станицргге 
се должни на Сојузниот секретаријат за сообракај 
и врски (Управа за радио-сообраќај) да му до-
стават извештају за дозволите за работа на радио-
станиците издадени на територијата на односна-
та општествено-политичка заедница, и тоа најдоцна 
до 5-иот во месецот за изминатиот месец. 

Извештајот од ставот 1 на овој член мора да 
содржи податоци за: називот и седиштето на но-
сителот на правото за користење односно сопстве-
никот на радио-станицата, датумот на издавањето и 
бројот на дозволата за работа, рокот на важењето 
на дозволата за работа, видот на радио-службата 
(според замената), серискиот број и типот на пре-
давателот, излезната снага на предавателот, карак-
теристиките на емисионата антена, иззрачената 
снага на предавателот, фреквенциите, позивниот и 
друг знак за идентификација, в^дот на емисијата 
и времето на работата, -потесната локација, како и 
име и презиме на радио-операторот и на радио-тех-
ничарот и број и рок на важењето на нивните овла-
стувања за работа. 

Извештајот се води според образецот број 2 —-
Извештај за издадените дозволи за работа на ра-
дио-станиците. 

За секоја подоцнежна промена настаната во 
текот на работата на радио-станицата органот на 
управата што ја издал дозволата за работа е дол-
жен да го извести Сојузниот секретаријат за сооб-
раќај и врски (Управа за радио-сообраќај), и тоа 
најдоцна до 5-иот во месецот за изминатиот месец. 

Член 6 
Централна евиденција за радио-станиците за 

кои е издадена дозвола за работа на територијата 
на Југославија води Сојузниот секретаријат за со-
обраќај и врски (Управа за радио-сообраќај) спо-
ред образецот број 3 — Картон на радио-станицата. 

Член 7 
За рачните радио-станици за чија употреба не 

е потребна дозвола евиденција водат органите на 
управата и организациите определени во членот 27 
од Основниот закон за радио-сообраќајот, и тоа: 

1) органите на управата во републиката над-
лежни за издавање дозвола за работа на радио-ста-
ниците — за рачните радио-станици што ги кори-
стат државни органи и работни организации; 

2) клубовите на Сојузот на радио-аматерите на 
Југославија — за рачните радио-станици што ги 
користат други организации и граѓани; 

3) поверенетвата за контрола на патничкиот со-
обраќај преку државната граница — з-а рачните 
радио-станици што ги внесуваат и користат странци 
кои како туристи престојуваат во Југославија; 

4) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
(Управа за радио-сообраќај) — за рачните радио-
станици што ги користа^ дипломатски претстав-
ништва на странски држави, членови на тие прет-
ставништва и членови на нивните семејства. 

Член 8 
Евиденцијата за рачните радио-станици содржи 

податоци за: датумот на запишувањето во евиден-
цијата, називот ,и седиштето на носителот на пра-
вото за користење односно сопственикот на рачната 
радио-станица, серискиот број и типот на рачната 
радио-станица. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води 
според образецот број 4 — Книга на евиденцијата 
за рачните радио-станици. 

Книгата на евиденцијата за рачните радио-ста-
ници ја заверува старешината на органот на уп-
равата односно претседателот на Клубот на Соју-
зот на радио-аматерите на Југославија што ја води 
евиденцијата. 
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Член 9 
Органот на управата односно организацијата од 

членот 7 на овој правилник му издава на сопстве-
никот односно на носителот на правото за кори-
стење на рачна радио-станица потврда за евиден-
тирањето на рачната радио-станица во книгата на 
евиденцијата за рачните радио-станици. 

Член 10 
За радио-телефоните евиденција води претпри-

јатието на поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај односно друга организација во чија те-
лекомуникациска мрежа е вклучен радиотелефон. 

Евиденцијата за радио-телефоните содржи осо-
бено податоци за: датумот на запишувањето во 
евиденцијата, називот и седиштето на носителот на 
правото за користење односно сопственикот на ра-
дио-телефонот, серискиот број, типот и претплат-
ничкиот број (број на селективниот позив). 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Работните организации од чл. 2 и 3 на овој пра-

вилник се должни во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник да вове-
дат евиденција за произведените радио-станици од-
носно евиденција за увезените радио-станици. 

Член 12 
Обрасците наведени во чл. 4, 5, 6 и 8 на овој 

правилник се отпечатени кон овој правилник и се 
негов составен дел. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1712/65-8 
27 ноември 1965 година 

Белград ' 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 
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(Прва страна на кориците) 

Образец бр. 4 
(формат 210 X 297 mm -

во тврд повез) 

КНИГА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА РАЧНИТЕ РАДИО-СТАНИЦИ 

(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот односно организацијата што ја води 
евиденцијата) 
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889. 

-Врз основа на членот 13 став 3 од Основниот за-
кон за организацијата на превозот со моторни во-
зила во друмскиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/65), сојузниот секретар за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА РЕДОВИТЕ НА 
ВОЗЕЊЕТО ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ СО МО-
ТОРНИ ВОЗИЛА ВО ЛИНИСКИОТ ДРУМСКИ 

СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за регистрација на редовите 

на возењето за превоз на патници со моторни возила 

во линискиот друмски сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/63)" во членот 2 зборовите: „преку 
стопанската комора на подрачјето на кое таков 
превоз се врши" се заменуваат со зборовите: „на 
пропишаниот начин". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Редовите на возењето за превоз на патници во 

линискиот друмски сообраќај помеѓу две или повеќе 
републики и во меѓународниот друмски сообраќај 
се регистрираат ка ј Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски, а редот на возењето за превоз 
на патници во линискиот друмски сообраќај на те-
риторијата на републиката — кај органот на упра-
вата надлежен за работите на сообраќајот, опреде-
лен со закон на републиката." 

Член 3 
Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Кон барањето за регистрација на редот на во-

зењето превозникот е должен да го приложи редот 
на возењето во најмалку три примероци, а кон 
барањето за регистрација на редот на возењето за 
превоз на патници во линискиот друмски сообраќај 
помеѓу две или повеќе републики или во меѓуна-
родниот друмски сообраќај превозникот прилага 
уште по онолку примероци од редот на возењето 
низ колку републики минува линијата вклучувајќи 
ја и. републиката на чија територија се наоѓа крај -
ната станица на линијата предвидена со ,таквиот 
ред на возењето." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На примероците на редови на возење што се 

поднесуваат на ' регистрација мора да постои по-
тврда дека редот на возењето е усогласен." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 4 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Бришење на редот на возењето од регистарот 

на автобуските редови на возењето се врши на ба-
рање од превозникот. 

Кон барањето за бришење на редот на возење-
то од регистарот превозникот е должен да поднесе 
докази дека се исполнети условите пропишани за 
бришење на редот на возењето од регистарот. 

Барањето за бришење на редот на возењето од 
регистарот се поднесува до орга,нот на управата ка ј 
кој е извршена регистрацијата, и тоа преку органот 
односно организацијата преку која е извршено усо-
гласување на редот на возењето. 

Ако органот на управата од ставот 3 на овој 
член најде дека не се исполнети условите пропи-, 
шани за бришење на редот на возењето од реги-
старот, тој во рок од 15 дена од денот на подне-
сувањето на барањето, ќе донесе решение за одби-
вање на барањето за бришење на редот на возење-
то од регистар." 

Член 5 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за издавање 
дозволи за редовни меѓурепублички автобуски ли-
нии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/58)." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2841 
1 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски,  
Милијан Неоричиќ, с. р. 
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890. 
Врз основа на членот 57 став 1 точка 3 од 

Основниот закон за спречување и сузбивање на за-
разни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64), 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТИЕ 

БОЛЕСТИ 

1. Општи одредби 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 
пријавување на заболување од некоја заразна бо-
лест, на смрт од некоја заразна болест или на сом-
невање дека се појавила некоја заразна болест, и 
начинот на известување во врска со тоа пријавува-
ње, на водење евиденција и известување за движе-
њето на заразните болести чие спречување и суз-
бивање е од општ интерес за целата земја, 

Член 2 
Како пријавување, во смисла на овој правилник, 

се подразбира доставување на пријавна карта, спи-
сок односно друг пропишан образец (во понатамо-
шниот текст: пријава) пополнет со податоци за 
утврденото заболување или смрт од определена за-
разна болест, или за сомневањето дека постои за-
болување од некоја од карантинските болести. 

Како известување, во смисла на овој правилник, 
се подразбира писмено доставување^ на податоци 
што ја менуваат или дополнуваат веќе доставената 
пријава или даваат други известува,ња во врска со 
појавата на заразна болест. 

Член 3 
Како водење евиденција, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира водењето на книга на еви-
денцијата односно картотека за појавата и движе-
њето на заразни болести на определена територија. 

Како известување, во смисла на овој правилник, 
се подразбира доставувањето на десетдневни, ме-
сечни и годишни извештаи за појавата и движе-
њето на заразни болести на определена територија, 

2. Пријавување 
Член 4 

Секоја здравствена установа е должна да му 
пријави на општинскиот здравствен центар надле-
жен според местото на живеењето на лицето кога 
ќе утврди: 

1) заболување или смрт од некоја од болестите 
наведени во членот 8 од Основниот заќон за спре-
чување и сузбивање на заразни болести (во поната^ 
мошниот текст: Законот); 

2) сомневање дека постои заболување од колера, 
чума, пегавец, повратна треска, големи сипаници 
или жолта треска (во понатамошниот текст: каран-
тински болести). 

Пријавувањето на заболување од грип се врши 
само при појава на грип во епидемиска форма. 

Пријавувањето според ставот 1 на овој член се 
врши ако со овој правилник не е определено пои-
наку. 

Член 5 
Пријавувањето на заболување и смрт од некоја 

од болестите наведени во членот 8 на Законот и 
пријавувањето на сомневање дека постои заболу-
вање од -некоја од карантинските болести се врши, 
врз основа на клиничка дијагноза, на пропишаниот 
образец на пријава, во рок од 24 часа од часот на 
дознавањето, ако со овој/правилник не е определено 
поинаку за одделни заразни "болести. 

Член 6 
Заболување или смрт односно сомневање дека 

постои заболување од колера, чума, повратна треска, 
големи сипаници или жолта треска му се прија-

вува и на Сојузниот секретаријат за здравство и 
социјална политика веднаш по дознавањето, и тоа 
по најбрз пат (по телефон, со телеграма и сл.), а 
потоа му се доставува и при јавна карта. 

Член 7 
Пријавувањето на заболување или смрт од ак-

тивна туберкулоза' на бели дробови или други ор-
гани го врши антитуберкулозниот диспанзер, што 
за своето подрачје ќе го определи општинското 
собрание. 

Пријавувањето од ставот 1 на овој член се врши 
на пропишаниот образец, за периоди од еден месец, 
j t тоа во рок од 7 дена по истекот на периодот на 
кој се однесува. 

Член 8 % 
Пријавувањето на заболување или' смрт од че-

тврта венерична болест, капавец, мек чир или си-
филис (во понатамошниот текст: венерична болест) 
го врши установата за лекување кожно-венерични 
болести, што за своето подрачје ќе ја определи оп-
штинското собрание. 

Пријавувањето од ставот 1 на овој член се врши 
само ако е заболувањето во заразна форма. 

Ако се утврди дека некое лице боледува исто-
времено од две или повеќе венерични болести, секое 
од тие заболувања се пријавува посебно. 

Пријавувањето од ставот 1 на овој член се врши 
на пропишаниот образец, за периоди од еден месец, 
и тоа во рок од 7 дена по истекот на периодот на 
кој се однесува. 

Член 9 
Пријавување на заболување од дизентерија 

Dusenteria Eterocolitis), мали сипаници или шар-
лах се врши на пријавна карта поединечно, а може 
да се врши и по список групно ако се појави бо-
леста во епидемиска форма. 
9 Списокот од ставот 1 на овој член мора да ги 
содржи сите податоци-од при јавните карти. 

Член 10 
Пријавувањето на заболување од грип се врши 

на пропишаниот образец, за периоди од по 10 дена. 
Член 11 

Пријавите со кои се врши пријавување ги пот-
пишува лекарот, кој т покрај потписот го втиснува 
печатот со своето име и презиме. Пријавите мораат 
да имаат втиснат и печат на установата што го 
врши пријавувањето, а при јавните карти и списоци 
— уште и означен број на книгата на евиденцијата 
за заразните болести. Називите на болестите се 
испишуваат на латински јазик 

' Член 12 
Писмените известувања како и пријавите му се 

доставуваат на надлежниот општински здравствен 
центар. 

Ако на здравствената установа што е должна 
да достави пријава односно писмено известување 
не И е познато која здравствена установа врши 
функција на општински здравствен центар за тери-
торијата на односната општина, таа е должна при-
јавата односно известувањето да му го достави на 
органот на управата надлежен за работите на 
здравството на општинското собрание, на чие по-
драчје е живеалиштето на заболеното лице а тој 
орган примената пријава односно известување вед-
наш ќе му го достави на надлежниот здравствен 
центар 

3. Известување 
Член 13 

Секоја здравствена установа што ќе утврди за-
болување или смрт од која и да било форма на 
белодробна туберкулоза или туберкулоза на други 
органи е должна да го ,извести за тоа антитуберку-
лозниот диспанзер определен во смисла на членот 
7 од овој правилник. 

Известувањето од ставот 1 на овој член се врши 
на образецот ,.Пријава на заболување — смрт ОД 
заразна болест", доверливо, во затворен плик. 
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Член 14 
Сакоја здравствена установа што ќе утврди за-

болување или смрт од некоја од венеричните бо-
лести е должна да ја извести за тоа установата за 
лекување кожно-венерични болести определена во 
смисла на членот 8 од овој правилник. 

Секоја установа во чија лабораторија ќе се 
утврди некое венерично заболување кај лица што 
не е упатено од друга здравствена установа, е дол-
жна да ја извести за тоа установата за лекување 
кожно-венерични болести од ставот 1 на овој 
член. 

Известувањето од ставот 1 или 2 на овој член 
се врши на образецот: „Пријава на заболување — 
смрт од заразна болест", доверливо, во затворен 
плик, 

^Член 15 
Здравствената установа што лекува лице за-

болено од заразна болест за која е должна да 
изврши лабораториски испитувања, ќе го извести 
за тоа по прибавениот лабараториски наод со кој 
се потврдува односно менува клиничката дија-
гно-за-, општинскиот здравствен центар на кој му 
е поднесена пријавата врз основа на клиничката 
дијагноза. 
^ Член 16 

Здравствена установа што ќе утврди заболу-
вање или смрт од некоја заразна болест ка ј воено 
лице, е должна, покрај доставувањето пријава до 
надлежниот општински здравствен центар, да и 
достави известувања за тоа на единицата на 
военото лице и на санитетското одделение на 
армиеката област на чие подрачје се наоѓа здрав-
ствената установа. 

Член 17 Ч 
Ако болница во која е сместено заболено лице 

заради лекување, или друга специјализирана здрав-
ствена установа, утврди дијагноза која не и одго-
вара на упатната дијагноза, таа е должна за про-
мената на дијагнозата да го извести општинскиот 
здравствени центар на кој му е пријавено забо-
лувањето на ова лице, како и здравствената уста-
нова што го упатила заболеното лице. 

Член 18 
Ако здравствена установа или лекар утврди 

заболување од некоја заразна болест ка ј лица што 
привремено престојуваат во едно место (работна 
акција, летувалишта, туристички логор и др.), по-
крај пријавата што ја доставува до надлежниот оп-
штински здравствен центар тој е должен да го 
извести за тоа и здравствениот центар на општи-
ната на чија територија се појавила болеста. 

Член 19 
Секоја здравствена установа е должна да ја 

извести надлежната ветеринарна установа односи^ 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството, кога ќе утврди заболу-
вање или смрт од беснило, бруцелоза, црн пришт, 
кју-треска, летоспироза, сакагија, трихиноза или 
туларемија. 

Секоја ветеринарна установа односно ветери-
нарен работник кога ќе утрвди заболување или 
пцоисување на животно од некоја од болестите на-
ведени во ставот 1 на овој член, е должен да го 
извести за тоа надлежниот општински здравствен 
центар односно општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на здравството. 

Член 20 
Секој лекар кога вон вршење на должноста во 

здравствена установа ќе утврди заболување или 
смрт од некоја заразна болест односно кога ќе се 
посомнева л,ека постои заболување од чума, колера, 
повратна треска, големи сипаници или жолта тре-
ска, е должен веднаш да ја извести за тоа на ј -
блиската здравствена установа. 

Член 21 
Кога општинскиот здравствен центар од доста-

вените пријави или на друг начин ќе утврди посто-

ење на епидемија од боуцелоза, детска парализа, 
дифтерија, маларија, паратифус, цревен тифус, 
заразна жолтица или заразно воспаление на мозоч-
ните опни или мозокот, тој е должен веднаш да 
ги ивзести истовремено за тоа републичкиот здрав-
ствен центар и Сојузниот завод за здравствена 
заштита. 

Член 22 
Како епидемија, во смисла на овој правилник, 

се подразбира пораст на заболувања од заразна 
болест невообичаен според бројот на случаите, 
времето, местото и зафатеното население, како и 
невообичаено зголемување на бројот на случаите 
на заболувања со компликации или со смртен 
исход. 

Како епидемија се смета и појава на два или 
повеќе случаи на заболување од заразна болест 
која никогаш или која повеќе години не се поја-
вувала на една територија, како и појава на поголем 
број заболувања чиј причинител е непознат ако тие 
заболувања се следени со фебрилна состојба. 

Член 23 
Известувањето се врши по писмен пат, во рок 

од 24 часа од 'часот на дознавањето, ако за одделни 
заразни болести не е определено поинаку. 

4. Евиденција 
Член 24 

Секоја здравствена установа е должна да води 
евиденција за утврдените заболувања односно за 
утврдената смрт од заразни болести, како и за 
случаите на сомневање дека постои заболување од 
некоја карантинска болест. 

Сите здравствени установи, освен антитуберку-
лозните диспаизери, ја Бодат евиденцијата од ста-
вот 1 на овој член во пропишаната книга на еви-
денцијата, во која се запишуваат сите податоци 
што се содржани во пријавите како и други пода-
тоци од значење за преземањето на мерки заради 
спречување на ширењето на заразата. 

Антитуберкулознит^ диспанзери водат евиден-
ција за ^тврдените заболувања и смрт од активна 
туберкулоза, по системот на картотека. 

Член 25 
Секоја здравствена установа што ќе изврши 

имунизација против беснило на лице озледено од 
бесно животно или од животно за кое с2- сомнева 
дека е бесно, вода евиденција за тоа во смисла на 
одредбите од Правилникот за условите и начинот 
за вршење задолжителна имунизација против за-
разни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/65). 

Член 26 
Секој општински здравствен центар е должен 

да води книга на евиденција за пријавените забо-
лувања и смрт од заразни болести односно за слу-
чаите на сомневање дека постојат заболувања од 
карантински болести на територијата на општината. 
Во книгата на евиденцијата се запишуваат сите по-
датоци од примените пријави односно известувања. 

Општинскиот здравствен центар ги препишува 
примените пријави, и од тие преписи по еден 
примерок им доставува на околискиот односно 
покраинскиот здравствен центар и на републичкиот 
здравствен центар. Пријавите за утврденото забо-
лувања или смрт односно за сомневање дека 
постои заболување од карантинска болест, му се 
доставуваат и на Сојузниот завод за здравствена 
заштита. 

Оригиналите на пријавите се чуваат во оп-
штинскиот здравствен центар. 

Член 27 
Околискиот односно покраинскиот здравствен 

цент го врз основа на примените пријави ВОДИ еви-
денција' за движењето на заразните болести на 
СВОЕТО подрачје. 

Републичкиот здравствен центар врз основа на 
примените пријави води евиденција за движењето 
на заразните болести на своето подрачје. 
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Страна 1780 - Број 55 , СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 15 декември 1965 

(Установа која пријавува) 
Образец бр. 5 

(формат 42 X 30 cm) 
Општина 
Околија 
СР 

ПРИЈАВА ЗА ЗАБОЛУВАЊЕ И СМРТ Р Д ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ 
ЗА МЕСЕЦ - ГОДИНА 

Групи 
по години 

на возраста 

Gonorrhoea Lymphogranploma 
venerum inguinale Syphilis Ulcus molle Вкупно 

Групи 
по години 

на возраста М Ж Вкупно М Ж Вкупно М 1 Ж вкупно М Ж Вкупно М Ж Вкупно 

Групи 
по години 

на возраста 

31 У1 3 У 3 У 3 У 3 , У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 3 У 

0 до 14 ' 
Ј Ѕ ц о 19 ^ 

20 
30 до 39 
40 до 49 ^ 

50 и повеќе 
Вкупно 

Во на 196- година (Печат на установата) 

(Печат и потпис на лекарот) 

Образец бр. 6 
(формат 70 X 25 cm) 

КНИГА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

о ' 
А 

-О ' 

ч 
О 

ОЦ 

Б о л е с т 

Болеста утврдена 

а) клинички ' 
б) микроскопски 
в) бактериолошки 
г) серолошки 
д) биолошки 

Презиме и име 
на болниот 

5 I 6 

К 
В G 

ѕ Е LO ^ 
Ѕ rf ! а Ѕ ! 
а сз j 

а 
^ % 
А St с3 

1 а 
ѕ ! 
ПП 

о О о о 
Д Д 

Живеа-
лиште 

I 
I 

И 

h 
Ѕ : л 
^ lO 

10 

Имунизиран 

1 1 

Да 
0 ^ 

1 О О 2 
Н ^ 
ЕЈ I 
И 

12 13 

о 
Н 

^ Л 
Д Л со 

Ѓ 0 

14 

Извор на 
заразата 

Лица што 
можеле да 

се заразат 
од заболено 

лице 

Презе-
мени 

мерки 

17 

^ Д а т у м н а 
I 
Бацило-
носител 

да-не 

24 

Забеле-
шки 

Извор на 
заразата 

Лица што 
можеле да 

се заразат 
од заболено 

лице 

Презе-
мени 

мерки 

17 

хоспита- 1 
лизаци-

јата 

" 18 """ 

утврду-
1 вањето 

на дија-
гнозата 

" 19 

пријаву-
вањето 

20 

оздраву-
вањето 

смртта 
отпушта-
њето од 
болница 

I 
Бацило-
носител 

да-не 

24 

Забеле-
шки 

15 16 

Презе-
мени 

мерки 

17 

хоспита- 1 
лизаци-

јата 

" 18 """ 

утврду-
1 вањето 

на дија-
гнозата 

" 19 

пријаву-
вањето 

20 21 22 23 

I 
Бацило-
носител 

да-не 

24 25 



Среда, 15 декември 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страна 1837 

ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР Образец бр. 7 ' 
Општина (формат 42 X 30 cm) 
Околија 
Покраина 
СР 

ДЕСЕТДНЕВЕН - ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
ЗА ПЕРИОДОТ 

Пријавени случаи на заразни болести според територијата и исходот на болеста 

Заразни болести задол-
жителни за пријавување 

Вкупно 
Т е р и т о р и ј а 

Заразни болести задол-
жителни за пријавување 

Вкупно 

3 1 У 

Заразни болести задол-
жителни за пријавување 

3 У 3 1 У 3 1 У 3 У 3 1 У 3 1 У 3 У 3 У 3 1 У 
Ankylostomiasis  
Antrax  
Brucellosis  
Cholera asiatica  
Diphtheria  
Dysenteria — En tero co-
litis  
Echinococcosis  
Erysipelas  
Febris flava  
Febris recurrens  
Hepatitis epidemiea 
Leishmaniasis — Kala-
-Azar  
Lepra  
Leptospirosis ' 
Lyssa  
Malaria  
Malleus  
Meningitis epidemiea 
Meningitis serosa и Me-
ningo-encephalitis  
Morbilli  
Morbus Brill  
Paratyphus А, ђ 
Pertussis  
Pestis  
Poliomyelitis acuta 
Q-febris  
Scarlatina  
Sepsis puerperalis  
Shistosomiasis  
Tetanus  
Toxiinfectio alimentaris 
Trachoma  
Trichinosis  
Tula-remia  
Typhus abdominalisr 
Typhus exanthematicus 
Variola vera 

3 = заболеле 
У = умреле (Печат на установата) 

Во на 196 ^год. 
(Потпис на лекарот) 



Страна 1838 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 15 декември 1965 

ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР ^ Образец бр. 8 
, Општина (формат 42 X 30 cm) 

Околија 
Покраина -
СР 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
Пријавени случаи на заболување од заразни болести по месеци и исходот на болеста 

'аразни болести задол-
жителни за пријавување 

Вку-
пно 

Tj ' y " 

М е с е ц 
'аразни болести задол-

жителни за пријавување 

Вку-
пно 

Tj ' y " 

I П 

"ЗТУ" 

ги 
3 ГУ" 

IV 

1 Т У 

V VI VII 

Т р у " 
VIII IX X XI XII 'аразни болести задол-

жителни за пријавување 

Вку-
пно 

Tj ' y " з1 у 

П 

"ЗТУ" 

ги 
3 ГУ" 

IV 

1 Т У 3 У 3 1 У 

VII 

Т р у " 3 1 У 3 ј У 3 1 У 3 1 У 3 1 У 
Ankylostomiasis 
Antrax  
Brucellosis  
Cholera asiatica  
Diphtheria  
Dysenteria - Enteroco-
litis  
Е ch in ococ с о sis  
Erysipelas  
Febris flava  
Febris recurrens  
Hepatitis epidemica   
Leishmaniasis - Kala- ч  
-Azar  
Lepra  
Leptospirosis  
Lyssa  
Malaria  
Malleus  
Meningitis epidemica  
Meningitis serosa и Me-
ningo-en cephalitis " 
Morbilli  
Morbus Brill  
Paratyphus А, В -
Pertussis ^  
Pestis  
Poliomyelitis acuta  
Q-febris  
Scarla tina  
Sepsis puerperalis  
Shistosomiasis  
Tetanus  
Toxiinfectio alimentaris  
Tr a choma  
Trichinosis  
Tula remia  
Typhus ^abdominalis  
Typhus exanthematicus  
Variola vera  

3 = заболеле 
У = умреле 

Во на 196 год. (Печат на установата) 

(Потпис на лекарот) 



Среда, 15 декември 1Ѕ65 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страна 1827 

ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР Образец бр. 9 
Општина ј - (формат 42 X 30 cm) 
Околија 
Покраина 
СР 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
Пријавени случаи на заболување од заразни болести според полот, годините на возраста и исходот на 

болеста 

Заразни болести задолжи-
телни за пријавување а б

ол
ел

е 
ум

ре
ле

 

Вку-
пно О 1 2 3 А 5 6 7 до 9 10до14 15 до 19 20 до 29 30 до 39 40 до 49 50 до 59 А0 I 

повеќе 

а 1 to 1 м\ж м ) ж м ж м ј ж м\ж м ј ж м ж м\ ж м1 ж м1 ж М 1 ж м 1 ж М 1 ж М ж М 1 ж М ж 

Ankylostomiasis 
3 

Ankylostomiasis У 
3 

лпггах У 
3 

J3ruceii0'sis У 

Cholera asiatica 
3 

Cholera asiatica У 
' з 

uipntneria У 
Dysenteria — Enteroco-. 3 
litis У 

Echinococcosis 
3 

Echinococcosis y 

Erysipelas 
3 

Erysipelas У 
3 

neons nava У 

Febris recurrens 
3 

Febris recurrens У 
3 

nepai ius epiaemica У 

Leishmaniasis — Kala- 3 
-Azar У 

Lepra 
3 

Lepra У 
3 

L.epTospirosis У 
3 

Lyssa У 

Malaria 
3 

Malaria У 
3 

мапеиѕ У 
3 

meningitis epiaemica У % 

Meningitis serosa и Me- 3 
n ingo - en ceph a 1 i t i s У 

3 
JNlOlUilll У 

3 
Morous с п а У 

3 
raraiypnus А, О У 

Pertussis 
3 

Pertussis ' У 
3 

Pestis y 

Poliomyelitis acuta 
3 

Poliomyelitis acuta У 
3 

W-ieons У 



Страна 1840 - Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ^ Среда, 15 декември 1965 

Заразни болести задолжи-
телни за пријавување 

Вку-
пно 

М Ж м ж М Ж м\ѕЖ м ж м ж 

6 7 до 9 10мо14 15 до 19 20 до 29 30 до 39 40 до 49 
г 

I 60 и 
50 до 59ј п о в е ќ с 

м1 ж\ш\ ЖЈМ^ЖЈ м\ ж I м I ж I М I Ж I и I Ж I М I Ж j М I Ж I М Ј ж 

Scarlatina 

Sepsis puerperalis 

Shistosopiiasis 

""Tetanus 

Toxiinfectio alimentaris-y"" 

Trachoma 

Trichinosis 

Tularemia 

Typhus abdominalis 

Typhus exanthematicus 
3 
У 

Variola vera 
3 

У 

3 = заболеле 
У = умреле 

B o на Ш - год. 

(Печат на установата) 

(Потпис на лекарот) 

5. Известување 
Член 28 

Републичките здравствени центри, врз основа 
на примените пријави за заболувања и за смрт од 
заразни болести, сотавуваат десетдневни извештаи, 
а за активна туберкулоза и венерични болести ме-
сечни ,извештаи, што му ги доставуваат на Сојуз-
ниот завод за Здравствена заштита. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се доста-
вуваат во рок од 7 дена- од денот на истекот на 
периодот за кој се поднесуваат. 

Член 29 
Сојузниот завод за, здравствена заштита, врз 

основа на извештаите од членот 28 на овој правил-
ник, составува збирен извештај за заболувањата и 
за смртта од заразни болести кој го доставува до 
Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика, до Санитетската служба на Југословен-
ската народна армија, до републичките органи на 
управата надлежни за работите на здравството и до 
републичките здравствени центри. 

Збирниот извештај се доставува во рок од 7 дена 
од денот на приемот на десетдневните односно ме-
сечните извештаи од републичките здравствени 
центри. 

Член 30 
"Сите здравствени центри се должни да доста-

вуваат годишни извештаи за движењето на зараз-
ните болести на своето подрачје, и тоа: 

1) општинскиот здравствен центар -т- до око-
лискиот односно покраинскиот здравствен центар 
до 30 јануари за, претходната година; 

2) околискиот односно покраинскиот здрав-
ствен центар — до републичкиот здравствен центар 
до 15 февруари за претходната година; 

3) републичкиот здравствен центар - до Сојуз-
ниот завод за здравствена заштита до 31 март за 
претходната година; 

4) Сојузниот завод за здравствена заштита! -
до Сојузниот секретаријат за здравство и социјална 
политика, до Санитетската служба на Југословен-
ската народна армија, до републичките органи 
на управата надлежни за работите на здравството 
и до републичките здравствени центри до 15 мај 
за претходната година. 

6. Преодни и завршни одредби 
Член 31 

Обрасците бр. 1 до 9 се напечатени. кон овој 
правилник и се негов составен дел-, \ 

Член 32 
Си,те здравствени установи и здравствени цен-

три се должни своето работење во поглед на при-
јавувањето, известувањето, водењето на евиден-
цијата и известувањето за движењето на заразните 
болести, да го усогласат со одредбите од овој 
правилник до 31 декември^ 1965 година. 

Член 33 
Сојузниот завод за здравствена заштита дава, 

по потреба, стручни упатства за вршење ,пријаву-
вање и известување, за водење евиденција и за 
известување за движењето на заразните болести. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1965 година, 

05 бр. 51—3/31 
18 ноемвои 1965 година 

Белград"" 
Сојузен ,секретар 

за здравство и социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 



Среда, 15 декември 1Ѕ65 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 55 - Страна 1827 

891. 

Врз основа на членот 52 став 1 во врска со 
членот 30 од Основниот закон за заштитата при 
работата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), со-
јузниот секретар за труд издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ВИСОКдОК-
ТАНСКИ БЕНЗИНИ ЗА ОДМАСТУВАЊЕЈ1 ЛИ ЧИ-
СТЕЊЕ НА МЕТАЛНИ ДЕЛОВИ И ПРЕДМЕТИ ОД 

ДРУГ МАТЕРИЈАЛ 
1. Високооктанските бензини што содржат те-

траетилолово не смеат да се употребуваат за одма-
стување или чистење на метални делови или пред-
мети од друг материјал. 

2. За одмастување или чистење на метални де-
лови ,или предмети од друг материјал, како и при 
други "работи, смеат да се употребуваат специјални 
бензини произведени според важечките југословен-
ски стандарди, основен бензин (марка 00), трихлор-
етилен и сл. 

3. При работите од точката 2 на оваа наредба 
покрај спроведувањето на соодветните мерки за за-
штита при работата и противпожарната заштита, се 
применува, по пралило, херметизација на процесот 
на одмастување или чистење на метални делови и 
предмети од друг материјал. Ако херметизација на 
процесот не е можна или бара подолг временски 
период во кој би се извршиле подготовки за нејзино 
воведување, при работите од точката 2 на оваа на-
редба мораат да се користат личните заштитни сред-
ства и опремата за лична заштита, што се пропи-
шани со важечките југословенски стандарди. 

4. Лицата што вршат работи од точката 2 на 
оваа наредба мораат најмалку еднаш во шест ме-
сеци да се подложат на специјалистички лекарски 
преглед. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 16—87—9 
9 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар за труд, 

Ристо Џунов, с. р. 

892. 
Врз основа на членот 4 од Законот з^ издво-

јување средства за станбена изградба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. -35/65), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО СТАНАРИ-

НАТА 
1. Работните организации и други општествено-

-правни лица, како и државните органи се должни, 
од 1 јануари 1966 година според одредбите од За-
конот за издвојување средства за станбена изградба, 
да пресметуваат, издвојуваат и уплатуваат сред-
ства во фондот на заедничката потрошувачка со на-
мена за станбена изградба, како и на посебна сметка 
на општинското собрание ка ј Службата на опште-
ственото книговодство за покривање на разликата 
во станарината (субвенционирање на станарината). 

2. Основицата за пресметување, издвојување и 
уплатување на средствата од точката 1 на оваа на-
редба ја сочинуваат вкупните (бруто) износи на 
личните доходи и на други средства што се сме-
таат како личен доход од кои се пресметува и се 
плаќа придонес од личниот доход од работен однос 
(основни придонеси за социјално осигурување и 
придонес за запослување), односно износите на ис-
платените пензиски и инвалидски примања. 

Ако придонесот од личниот доход од работен 
однос се плаќа според паушална основица или во 
паушален износ, основицата за пресметување на 
средствата за станбена изградба ја сочинува вкуп-
ниот износ на нето примањата на работниците ис-
платени по еден исплатен документ, наголемен од 
износот на пресметаните и платените придонеси од 
личниот доход од работен однос, /со^ износот на 
пресметаните и платените основни придонеси за 
социјално осигурување и придонесот за запослу-
вање. 

3. Заводите за социјално осигурување ќе ги 
издвојуваат средствата пресметани според точката 
2 од оваа наредба во корист на посебниот фонд 
на републичката заедница на социјално o c n r v ^ -
вање — за решавање на станбените потреби на пен-
зионерите и инвалидите, како и на посебна сметка 
на општинското собрание ка ј Службата на опште-
ственото книговодство — за покривање на разлика-
та во станарината. . , 

4. Корисниците на средстава од точ. 1 и 3 на 
оваа наредба се должни по стопат^ утврдена од 
општинското собрание односно републиката да из-
двојуваат средства за покривање на разликата во 
станарината. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се 
издвојуваат истовремено со уплатувањето на придо-
несот од личниот доход од работен однос односно 
со исплатувањето на месечните пензиски и инвалид-
ски примања, и тоа со два налога: 

1) со еден налог — делот што е1 определен од 
страна на општинското собрание односно републи-
ката за субвенционирање на станарината на по-
себна сметка на општинското собрание ка ј Служ-
бата на општественото книговодство; 

-2) со другиот налог — делот што се издвојува 
во корист на издвоената сметка на фондот на заед-
ничката потрошувачка, на фондот на републичката 
заедница на социјалното осигурување односно на 
посебната сметка на Државниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

5. Општинското ^собрание на \ ш е подрачје се 
наоѓа фондот на заедничката потрошувачка, сђондот 
на републичката заедница на социјалното осигуру-
вање односно посебната сметка на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана, ќе ги распределува 
издвоените средства за покривање на разликата во 
станарината (субвенционирање на станарината) на 
организациите за управување со станбените згради 
тримесечно, и тоа зрз основа на извод од банката 
за прометот на уш/атите на наплатената амортиза-
ција, а по одбивање на салдото од изминатиот месец. 

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

Бр. 2-12581/4 
4 дефемвои 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Киро Глигоров, с. р. 

893. 
Врз основа на членот 6 од Основниот закон за 

утврдување на вредноста на станбените згради, ста-
новите и деловните простории („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КНИЖЕ-

ЊЕ НА ПОВТОРНО УТВРДЕНАТА BPEДHOCT НА 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВ-

НИТЕ ПРОСТОРИИ 
1. ,Според одредбите од оваа ' наредба ќе се 

изврши евидентирање и книжење на вредноста на 
станбените згради, становите и деловните простории 
чија вредност се валоризира според одредбите од 
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Основниот закон за утврдување на вредноста на 
станбените згради, становите и деловните про-
стории. 

2. За станбениве згради, становите и деловните 
простории чија вредност била утврдена според од-
редбите од Правилникот за утврдувањето на вред-
носта на станот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/59), како и за станбените згради, становите и 
деловните простории што се изградени од 1 јануари 
1960 година до 31 декември 1964, година, утврдената 
вредност според одредбите од Основниот закон за 
утврдување на вредноста на станбените згради, 
становите и деловните простории организациите за 
стопанисување со станбените згради ќе ја евиден-
тираат со книжење во фондот на станбените згради 
и со книжење на сметките на средствата од фондот 
на станбените згради. 

3. Основачите на организација за стопанису-
вање со станбени згради, како и други општестве-
но-правни лица, кои' врз основа на договор склучен 
со организација за стопанисување со станбени 
згради внесуваат станбени згради, станови и де-
ловни простории во фондот на станбените згради 
ќе ја искнижаат од своите книги постојната вред-
ност на станбената зграда, станот и деловната 
просторија, со тоа што таа искнижена вредност ќе 
ја водат во своето книговодство вонбилансно. 

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

Бр. 2—12581/5 
4 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

894. 
Врз основа на членот 53а став 4 и членот 60 од 

Законот за девизното работење и за платниот про-
мет со странство („Службен лист ма СФРЈ", бр. 15/65 
и 35/65), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија и со сојузниот секретар за сообраќај 
и врски, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Стопанските организации или групите стопан-
ски организации, чии стоки се извезуваат, како и 
стопанските организации што вратат услуги од чле-
нот 59 на Законот за девизното работење ^ за плат-
ниот промет со странство, што со банка овластена 
за вршење платен промет со странство ќе склучат, 
во смисла на членот 56 односно членот 60 на тој закон, 
договор за продажба на девизи најмалку на една 
година, можат да отворат сопствени девизни сметки 
ка ј банката овластена за вршење платен промет со 
странство. 

2. На сопствената девизна сметка стопанските 
организации можат да го држат, во целина или де-
лумно, оној дел девизи што им припаѓаат врз основа 
на договорот склучен со банката од точката 1 на 
оваа наредба. 

Стопанските организации можат на сопствената 
девизна сметка да ги држат и девизите што, според 
членот 55 од Законот за девизното работење и за 
платниот промет со странство, ќе ги остварат по 
влегувањето во сила на оваа наредба. 

3. Во договорот склучен помеѓу стопанската ор-
ганизација од точката 1 на оваа наредба и овласте-
ната банка ќе се утврди делот од остварените 
девизи што стопанската организација ќе ги држи 
на сопствената девизна смгтка. 

Во тој договор може да се предвиди право на 
стопанската организација да ја извести банката, при 
секој прилив на девизи, дали и кој дел девизи држи 
на сопствената девизна сметка, 

4. Со девизите на сопствената девизна сметка 
стопанските организации од точката 1 на оваа на-
редба слободно располагаат и вложат да ги користат 
според договорот склучен со банката или за наме-
ните предвидени во членот 55 од Законот за девиз-
ното работење и за платниот промет со странство, 
или можат да и ги продадат на Народната банка 
на Југославија односно на банката овластена за 
вршење платен промет со странство. 

5. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува Народната банка на Југославија. / 

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

Бр. 3-13929/1 
22 ноември 1965 година 

Белград .. 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

895. 

Врз основа на членот 149 став 1 точка 4 од 
Основниот закон за работните односи („Служиги 
лист на СФРЈ", бр. 17/65), сојузниот секретар за 
труд пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РА-
БОТНИКОТ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД 

РАБОТА 

1. Надоместокот на личниот доход за време на от-
суствување од работа поради воена вежба, пред-
војничка обука, учество во цивилна за,штита, вр-
шење јавни функции и одвивање на покана од 
воени и други оргает до кои дошло вез вина на 

- работникот 

1. Износот' на надоместокот на личниот доход 
кој според одредбите на членот 83 од Основниот 
закон за работните односи (во понатамошниот 
текст: Законот) му припаѓа на работникот за време 
на отсуствување од работа поради воена вежба, 
предвојничка обука, учество во цивилна заштита, 
вршење јавни функции или одвивање на покана 
од воени и друга органи до кои дошло без негова 
вина, се утврдува во височина на просечната акон-
тација на личниот доход што ја остварил работни-
кот за последните три месеци пред заминување од 
работната или друга организација, државниот ор-
ган или здружението (во понатамошниот текст: ра-
ботната организација). 

Како основ за определување на надоместокот 
на личниот доход од ставот Ч на оваа точка се зе-
маат само примањата што влегуваат во основот за 
плаќање на придонесот за социјално осигурување. 

Ако во работната организација аконтацијата на 
личниот доход на работникот се пресметува за пе-
риод подолг од три месеци, износот на оконтаци-
јата (што се зема за пресметување на просечниот 
износ се сведува претходно на тримесечен период 
па така сведен се зема за утврдување на износот 
на надоместокот на личниот доход. 

Ако работникот за последните три месеци не-
посредно пред заминување од работната организа-
ција не примал аконтација на личниот доход, туку 
примал надоместок на личниот доход поради боле-
дување или надоместок на личниот доход поради 
притвор или истражен затвор, за пресметување на' 
просечната аконтација на личниот доход се зема 
тримесечниот период пред заминувањето на работ-
никот на боледување односно пред ставањето во 
притвор или истражен затвор. Ако работникот бил 
во работен однос помалку од три месени, просекот 
на аконтацијата се утврдува според аконтациите 
на личниот доход од тој период, 
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На работникот кој од работа отсуствувал од 
причините наведени во ставот 1 на оваа точка, за 
утврдување на надоместокот на личниот доход му 
се признава, покрај времето поминато ка ј органот 
по покана на која се одѕвал, и времето потребно за 
заминување и враќање на работа. 

На работникот кој е на работа кај лице кое 
според Законот може покрај својата работа да 
употребува и работа на други лица (во понатамо-
шниот текст: работодавец), надоместокот на лич-
ниот доход што му припаѓа ЕО случаите предви-
дени во членот 83 на Законот, му се утврдува во 
просечниот износ на личниот доход пријавен на 
комуналниот завод за социјално осигурување за 

,последните три месеци пред заминување од работа 
поради одбивање на покана од воени и други 
органи. 

Просечниот износ на аконтацијата што служи 
за утврдување на височината на надоместокот на 
личниот доход се пресметува во износ по час, а 
според бројот на часовите на работа на кои се од-
несуваат исплатените аконтации што влегуваат во 
основицата за пресметување на просечниот износ. 

На работникот на кој платата според чинот или 
класата во Југословенската народна армија би му 
бил додека е на воена вежба поголема од надоме-
стокот на личниот доход утврден согласно со 
одредбите од оваа точка, му припаѓа право на ра-
зликата помеѓу утврдениот износ на надоместокот 
и из,носот на платата што би ја примал според чи-
нот или класата. 

2. Барање за рефундација на износот на надо-
местокот на личниот доход исплатен за време на 
отсуствување на работник поради воена вежба ра-
ботната организација односно работодавецот и под-
несува на територијално надлежната организаци-
она единица на Службата на општественото книго-
водство во рок од 15 дена од денот на исплатата на 
надоместокот на личниот доход на работникот. 

Кон барањето за рефундација на исплатениот 
износ на надоместокот на личниот доход во случа-
јот од ставот 1 на оваа точка работната организа-
ција е должна да поднесе заверен извод од исплат-
ната листа за аконтациите на личниот доход 
исплатени за последните три месеци, а работода-

вецот — потврда од комуналниот завод за социјал-
но осигурување за височината на пријавениот ли-
чен доход на работникот за последните три месеци. 
Работната организација односно работодавецот е 
должен кон тоа барање да поднесе и препис на 
поканата за воена вежба заради утврдување на 
фактот кога работникот треба да стапи на воена 
вежба, колку ќе остане на воена вежба и колку 
време му е потребно за заминување и враќање од 
воената вежба. 

Службата на општественото книговодство врз 
основа на исправите од ставот 2 на оваа точка го,, 
рефундира исплатениот износ на надоместокот на 
товар на претсметката на Државниот секретаријат 
за народна одбрана. 

3. Барање за рефундација на износот на надо-
местокот на личниот доход исплатен во случаите 
на отсуствување на работник од работа поради 
предвојничка обука, учество во цивилна заштита 
вршење јавни функции, како и одвивање на покана 
од воени и други органи до кои дошло без вина на 
работникот, работната организација односно рабо-
тодавецот му поднесува на: / 

1) надлежниот орган на управата на општин-
ското собрание што ја организирал пред војничката 
обука или цивилната заштита; 

2) надлежниот орган односно организација што 
го повикала работникот и кај која работникот из-
вршил јавна функција; 

3) надлежниот воен орган, орган на управата 
на општинското собрание или друг државен орган 
што го повикал работникот и на чија покана, до 
која дошла без вина на работникот, се одзвал ра-
ботникот. 

Барањето од С Т З Е О Т 1 на оваа точка работната 
организација односно работодавецот го поднесува 
во рок од 15 дена од денот кога на работникот му 
е исплатен надоместокот на личниот доход поради 
отсуству-вање од работа. 

Кон барањето за рефундација на исплатениот 
износ на надоместокот на личниот доход според 
одредбите од оваа точка работната организација 
поднесува заверен извод од исплатната листа за 
аконтациите на личниот доход исплатени за по-
следните три месеци, а работодавецот — потврд^ од 
комуналниот завод за социјално осигурување за 
височината на пријавениот личен доход за послед-
ните три месеци и за денот на пријавувањето и 

^стапувањето на работникот на работа. 
4. Органот на управата односно комуналниот 

завод за социјално осигурување е должен, на бара-
ње од работна организација или работодавец, бла-
говремено да издаде потврда односно препис на 
поканата од точката 2 став 2 на ова упатство за-
ради остварување на правото на работникот според 
одредбите од членот 83 на Законот. 

2. Надоместок на Л И Ч Н И О Т доход за, време на при-
твор или истражен затвор 

5. Износот на надоместокот на личниот доход 
кој според одредбите од членот 84 на Законот му 
припаѓа на работникот за време на отсуствување 
од работа поради притвор или истражен затвор, се 
утврдува во височина на една третина од аконта-
цијата на личниот доход, односно во височина на 
една половина од аконтацијата на личниот доход 
ако издржува семејство. 

Како основ за определување на надоместокот 
на личниот доход од ставот 1 на оваа точка се зема 
аконтацијата на личниот доход определена на на-
чинот од точката 1 став 2 на ова упатство. 

6. Надоместокот на личниот доход од точ-
ката 5 на ова упатство му припаѓа на работникот 
од денот на ставањето во притвор или истражен 
затвор до денот на пуштањето на слобода односно 
до денот на правносилноста ^ на судската пресуда. 

Органот што го донесол решението за притвор 
или истражен затвор е должен за тоа, во рок од 
три дена од денот на, ставањето на работникот во 
Притвор односно истражен затвор или укинува-
њето на притворот односно истражниот затвор, да 
ја извести работната организација односно работо-
давецот. Работникот е должен во рок од три дена 
од денот на пуштањето од притвор или истражен 
затвор да и се јави на работната организација од-
носно на работодавачот заради стапување на ра-
бота. До јавувањето до работната организација од-
носно работодавецот на работникот му ,припаѓа на-
доместокот од ставот 1 на ,оваа точка. 

7. Се смета дека работникот издржува семеј-
ство ако го издржува својот брачен другар, децата 
или други лица што е должен да ги издржува спо-
ред одредбите од чл. 32, 34 и 36 на Основниот закон 
за односите на родителите и децата („Службен лист 
на ФНРЈ", би. 107/47 и 53'56 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/05). 

Како дена во смисла на ставот 1 од оваа точка 
се сметаат: брачни, вонбрачни или посвоени деца, 
пасиноци и деца без родители земени на издршка 
— до наполнетата 15-та година на возраста, а ако 
се наоѓаат на школување - до крајот на (школу-
вањето, а најдоцна до наполнетата 26-та година на 
возраста. 

Издржувањето на лицата наведени во оваа точ-
ка се утврдува со изјава на работникот. 

8. Работната организација односно работодаве-
цот е должен надоместокот на личниот доход за 

-време на притвор односно истражен затвор да му 
го доставува, на работникот преку органот што го 
донесол решението за притвор односно истражен 
затвор. Ако работникот има семејство на издршка, 
надоместокот го прима овластениот член на семеј-
ството. '' 
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9. Органот што ја донесол правносилната одлу-
ка за запирање на кривичната постапка, или за 
ослободување од обвинение, или за одбивање на 
обвинението но не поради ненадлежност на судот, 
е должен диспозитивот на својата одлука да и го 
достави на работната организација односно на ра-
ботодавецот во рок од 15 дена од денот на донесу-
вањето на одлукава. 

Во случајот од ставот 1 на оваа точка на ра-
ботникот за сето време што го поминал во притвор 
односно истражен затвор му припаѓа разлика по-
меѓу исплатениот износ од една третина на акон-
тацијата на личниот доход односно од една поло-
вина и полниот износ на надоместокот пресметан 
според точката 1 од ова упатство. Ако во тримесеч-

'ниот" период што е земен за пресметување на про-
сечниот износ на аконтацијата на личниот доход 
според точката 1 од ова упатство аконтацијата не 
е исплатувана врз основа на периодичната пре-
сметка или завршната сметка, па нејзиниот износ 
не влегол во основицата за пресметување на про-
сечниот износ, а за времето за кое работникот бил 
во притвор односно истражен затвор в р ш е н а ^ ра-
споделба пЗ тој основ, на работникот покрај надо-
местокот пресметан врз основа на просечниот из-
нос на аконтацијата на личниот доход му припаѓа 
и зголемување на тој надоместок за оној процент 
за кој, врз основа на расподелбата според перио-
дичната пресметка или завршната сметка, се зго-
лемени личните доходи на работниците во работ-
ната организација во времето кога работникот бил 
во притвор^ односно истражен затвор. 

10. Работникот кој за време на боледување 
е ставен во притвор односно истражен затвор има 
право на надоместок на личниот доход во смисла 
на членот 64 од Основниот закон ,за здравственото 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 
и 53/62) и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65). 

И. Барање за рефундација на исплатениот из-
нос на надоместокот на личниот доход за времето 
за кое се наоѓал работникот во притвор или истра-
жен затвор, работната организација односно рабо-
тодавецот поднесува до органот што го донесол ре-
шението за притвор или истражен затвор, и тоа 
кон крајот на секој месец ако отсутноста од работа 
поради притвор или истражен затвор траела по-
долго од еден месец, а ако отсутноста траела по-
кратко време - во рок од три дена' од дренот на 
приемот на известувањето за пуштање на работ-
никот ОД притвор ОДНОСНО истражен затвор. 

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка работ-
ната организација поднесува заверен извод од ис-
платната листа за аконтациите на личниот доход 
исплатени за последните три месеци, а работодаве-
цот — потврда од комуналниот завод за социјално 
осигурување за височината на пријавениот личен 
доход за последните три месеци. 

12. Органот што го донесол решението за при-
твор односно истражен затвор издава налог за ис-
плата нa надоместокот на личниот доход до тери-
торијално надлежната организациона единица на 
Службата на општественото книговодство, во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето. Ако 
барањето не е документирано, органот е дол-жен во 
рок од три дена да и го врати на работната орга-
низација односно на работодавецот заради допол-
нение. 

Износот на надоместокот исплатен за време, до-
дека работникот се наоѓал во притвор или истражен 
затвор го рефундира Службата на општественото 
книговодство на товар на претсметката на репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи ако 
органот на управата за внатрешни работи наредил 
притвор или барал негово продолжување, односно 
на товар на претсметката на републичкиот секрета-
ријат за правосудство ако притворот или истраж-
ниот -затвор го наредил или продолжил суд од 
општата надлежност ' х 

13. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за спрове-
дување на одредбите од Законот за работните од-

носи за надоместоците за време на отсутноста од 
работа и поради заминување на отслужување од-
носно дослужување на воениот рок („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/61). 

14. Ова упатство влегува во сила осмиот д'ен од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11—38 
25 ноември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, с. р. 

896. 
Врз основа на членот 117 став 1 од Основниот 

закон за заштитата при работата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65), во спогодба со сојузниот се-
кретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за 
ТРУД пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД 
ПРИДРЖУВАЊЕТО КОН ПРОПИСИТЕ ЗА ЗА-
ШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ВО ОРГАНИТЕ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ВО УСТАНОВИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

1. Надзор над придржувањето кон прописите 
за заштитата при работата во органите на вна-
трешните работи, нивните подрачни органи, уста-
новите на органите на внатрешните работи, сто-
панските единици на казнено-поправните установи 
(во понатамошниот текст: органите и установите 
на внатрешните работи) вршат органите на инспек-
цијата на трудот на начинот предвиден со од-
редбите од Основниот закон за заштитата при ' 
работата, од прописите донесени врз основа на 
одредбите на тој закон и од ова упатство. 

2. Во органите и установите на внатрешните 
работи надзор над придржувањето, кон прописите 
за заштитата при работата вршат нарочно За тоа 
овластени инспектори на трудот. 

Овластување за вршење надзор во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи и на него по-
драчните органи и установи издава сојузниот секре-
тар за внатрешни работи. Овластување за вршење 
надзор во републичките органи и во установите 
на републичките органи на внатрешните работи 
издава републичкиот секретар за внатрешни работи. 

3. Во вршењето на надзор во органите и уста-
новите на внатрешните работи, инспекторите на 
трудот се должни да се придржуваат кон прописите 
со кои се определени редот и дисциплината во 
овие органи и установи. 

4. Ако во вршењето на надзор во органите и 
установите на внатрешните работи инспектор на 
трудот наиде на тешкотии, тој ќе го извести за 
тоа Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
односно републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи 

5. Ако во вршењето на надзор се укаже потреба 
од вештачење, инспекторот па трудот ќе побара 
од сојузниот секретар за внатрешни работи односно 
од републичкиот секретар за внатрешни работи да 
му стави на располагање стручни лица или уста-
нови за вршење на ова вештачење. 

6. Препис од своето решение со наредба за 
отстранување на неправилностите што ги утврдил 
при вршење надзор, инспекторот на трудот е дол-
жен да му достави на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи односно на републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи. 

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

Бр. 16—42 
2 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, с. р, 
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897. . 
Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 

закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Во Упатството за составување на буџетот на 

општествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/64) во точката 8 вид: „2. Даноци" 
класификациониот број на формата на приходи: 
„21. Данок на промет на производи и услуги" и кла-
сификационото броеви на потформата на приходи: 
„211 - општ данок на промет", „212 — данок на 
промет на производи и услуги", „213 — данок на 
промет на стрки на мало" и „214 — друг данок 
на промет" се менуваат и гласат: 

„21. Данок на промет: 
211 — данок на промет на стоки на мало 
212 — данок на надоместоци за услуги 
213 — учество во сојузниот данок на про-

мет на стоки на мало 
214 — данок на промет на недвижности и 

права 
215 — укинат данок на промет на произ-

води и услуги". 
2. Во видот на приходи. „8. Пренесени средства" 

во класификациониот број на формата на приходи' 
„84. Наплатени приходи од 1964 и поранешните го-
дини" зборовите: „1964 и" се бришат. 

3. Точката 13 се менува и гласи: 
„13. Во формата на приходи: „21. Данок на про-

мет" одделни потформи на приходи опфќаат: 
1) под: „211 — данок на промет на стоки на 

мало" — данок на промет на стоки на мало кој се 
плаќа според одредбита од делот А. i и кариерата 
на сојузниот данок на пре-мет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65 и 36/65), како и според тарифата 
пропишана од страна на републиките и општините 
согласно со членот 5 од Основниот закон за данокот 
на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 
29У6'5 и 36/65); 

2) под: „212 — данок на надоместоци за услуги" 
— данок на надоместоци за услуги кој се плаќа 
според одредбите од делот Б. на Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет, како и според тарифата 
пропишана од страна на републиките и општините 
согласно со членот 5 од Основниот закон за данокот 
на промет; 

3) под: „213 — учество во сојузниот данок на 
промет" — сојузен данок на промет на стоки на 
мало кој и се отстапува на републиката по стопа од 
20% врз основа на Законот за отстапување на ре-
публиките дел од приходот од сојузен данок - на 
промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65); 

4) под: „214 — данок на промет на недвижности 
и права" — данок на промет на недвижности и 
права кој се плаќа врз основа на Основниот закон 
за даноков на промет на недвижности и права 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65); 

5) под: „215 —'укинат данок на промет на произ-
води и услуги" — сојузен данок на промет по 
обврските настанати според одредбите од делот I, 
И, III и IV на Тарифата за данокот на промет, што 
важеле до 24 јули 19-65 година (член 16 од Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет)." ч 

4. Во точката 16 во основната намена: „13. Не-
стопански инвестиции" зборовите: „(Расчленување 
како кај основната намена 08)" се заменуваат со 
следниот распоред на приходите: 
„13—1 Средства распоредени во процент 

од сите или одделни приходи 
13—2 Средства распоредени во опреде-

лен износ 
13—2—21 за текушти вложувања 

13—2—22 за отплати на ануитетите и обвр-
ските од поранешните години". 

Во основната намена: „17. Инвестиции во стопан-
ството" зборовите: „(Расчленување како ка ј основ-
ната намена 16)" се заменуваат со следниот распоред 
на приходите: 
„17—2 Средства распоредени во опреде-

лен износ: 
17—2—21 за текушти вложувања 
17—2—22 за отплати на ануитетите и обвр-

ските од поранешните години". 
5. По точката 23 се додава нова точка 23а, која' 

гласи: 
„23а. Средствата што општествено-политичките 

заедници ги здружуваат заради заедничко финан-
сирање на определени општествени потреби и за-
дачи според чл. 100 до 103 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедни-
ци, тие општествено-политички заедници ги иска-
жуваат во општиот распоред на приходите во 
билансот на буџетот во соодветните основни намени. 

Распоредените средства во општиот распоред на 
приходите во билансот на буџетот на општествено-
политичките ј заедници за финансирање на овие 
заеднички потреби и задачи не се искажуваат во 
билансот на приходите на буџетот на општествено-
политичката заедница што го презела финансира-
њето на тие заеднички потреби и задачи. Овие 
средства се пренесуваат од буџетот на општествено-
политичките заедници, што овие средства ги даваат, 
во корист на жиро-сметката на органот, на органи-
зацијата или фондот на кои им е доверено подми-
рувањето на тие потреби односно извршувањето на 
задачите во смисла на членот 103 од Основниот 
закон за финансирање на оптествено-политичките 
заедници. 

По исклучок од ставот 2 на оваа точка во бу-
џетот на град што е поделен на општини, здруже-
ните средства на општините заради финансирање 
на определени потреби од заеднички интерес за 
општините на подрачјето на градот, во смисла на 
членот 104 од Основниот закон зќ финансирање на 
општествено-политичките заедници, се искажуваат 
во билансот на буџетот на приходите на градот во 
соодветната ставка н^ видот, формата и потформата 
на приходите ако ова финасирање се врши со 
отстапување на одделни приходи во целина или 
делумно, а ако средствата за финансирање на 
заедничките потреби на подрачјето на градот се 
обезбедуваат со отстапување во определен износ, 
овие средства се искажуваат во билансот на буџетот 
на приходите на градот под класификациониот број: 
„91. Приходи за финансирање околија (автономна 
покраина) во определен износ"." 

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

Бр. 5/1—13693 
9 декември 1965 родина 

Белград 
Сојузен секретар 

^ за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

898. 
Врз основа на членот 16 став 2 од Основниот 

закон за заштита од јонизирачки зрачења („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65), во Согласност со 
претседателот на Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија, сојузниот секретар за здравство и соци-
јална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ШТО 
М О Ж А Т ДА ЈА УТВРДУВААТ ТОЧНОСТА И 
ИСПРАВНОСТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА 
ДЕТЕКЦИЈА И МЕРЕЊЕ НА РАДИОАКТИВНО-

СТА 
1. Утврдувањето на точноста и исправноста на 

инструментите што служат за детекција и мерење 
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на радиоактивноста и издавањето на потврди за 
точноста и исправноста на одделни инструме,нти 
можат да го вршат следните установи: 

1) Институтот за нуклеарни науки „Борис Кид-
рич", со седиште во Винча — за монитори за кон-
трола на контаминацијата на алфа, бета и гама 
зрачења и за дозиметри (пенкало—дозиметри и пиш-
тол—дозиметри); 

2) Институтот „Руѓер Бошковиќ", со седиште во 
Загреб — за јонизациони комори и Гајгерови бро-
јачи што служат за мерење на X, гама и неутранско 
зрачење; 

3) Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан", со 
седиште во Љубљана — за монитори и рате-мет^и 
за бета, гама и неутронско зрачење; 

4) Институтот за медицински истражувања и 
медицина на трудот на Југословенската академија 
на знаностите" и уметностите, со седиште во Загреб 
— за нуклеонички мерни инструменти (бројачи, 
монитори и дозиметри); 

5) Институтот за медицина на трудот на Соци-
јалистичка Република Србија, со седиште во Бел-
град - за монитори и јонизациони комори за до-
зиметрија на X и на гама зрачења на енергија до 
3 MeV; . 

6) Заводот на Људска Република Словенија за 
здравствена и техничка заштита, со седиште во 
Љубљана Ј— за дозиметри за гама и X зрачења на 
енергија од 10 до 1500 lev; за монитори за гама, X, 
алфа и бета зрачења; филмови за дозиметрија; 
Гајгерови бројачи и сцинтилатори; 

7) Заводот за нуклеарни суровини, со седишта 
teo Белград — за инструменти што се користат во 
геолошко-геофизичката практика и за сите дози-
метри, освен дозиметрите за неутронско зрачење. 

2. Установите од точката 1 на ова решение вр-
шат преглед на инструментите за детекција и ме-
рење на радиоактивноста, на барање од работната 
организација што се занимава со нивно производ-

' ство или промет, и за секој прегледан инструмент 
издаваат потврда која содржи: назив и седиште на 
установата што го извршила прегледот, производ-
ствен број и други основни податоци за прегледа-
ниот инструмент, број и датум на прегледот и кла-
узула дека со прегледот е утврдена точноста. и 
исправноста на односниот инструмент. 

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

Бр. 53-142/1 
4 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

899. 

Врз основа на членот 11 став 2 од Основниот 
закон за заштита на воздухот од загадување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/65), сојузниот секретар 
за здравство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ШТО 
МОЖАТ ДА ЈА ИСПИТУВААТ И УТВРДУВААТ 
ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДИТЕ ЗА ФАЌАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ 

ШТО ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ 

1. Испитување и утврдување на ефикасноста на 
уредите што служат за фаќање и пречистување на 
гас, чад, пара, прав и други штетни материи што 
го загадуваат воздухот, можат да вршат следните 
установи: 

1) Институтот за медицински истражувања и 
медицина на трудот на Југословенската ака-
демија на знаностите и уметностите, со се-
диште во Загреб; 

2) Републичкиот завод за здравствена заштита, 
4 со седиште во Белград; 

' 3) Републичкиот завод за заштита на здравјето, 
со седиште во Загреб; 

4) Заводот на Људска Република Словенија за 
за здравствена и техничка заштита, со седи-
ште во Љубљана; 

5) Заводот за механичка процесна техника на 
Машинскиот факултет, со седиште во Са-
рајево. 

2. Установите од точката 1 на ова решение вр-
шат испитување и утврдување на ефикасноста на 
уредите рато служат за фаќање и пречистување на 
гас, чад, пара, прав и други штетни материи што 
го загадуваат воздухот, на барање од работната,, 
организација што се занимава со производство или 
промет на тие уреди, и за испитаните уреди за кои 
ќе утврдат дека се ефикасни за целите што им се 
наменети издаваат потврда која содржи: 

1) назив и седиште на установата што го испи-
тала уредот; 

2) производствен број и други основни податоци 
за испитаниот уред; 

3) број и датум на испитувањето и клаузула 
дека со испитувањето е утврдена ефикасноста на 
испитаниот уред за целите што му се наменети. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 53-199/1 
3 декември 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за здравство и социјална политика 

Драгутин Косовац, с. р. 

900. 

Врз основа на членот 29 став 3' од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ОБРАЧИ ЗА ТРКАЛА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

ВОЗИЛА 

1. Во југословенскиот стандард Обрачи за тр-
кала fta железнички коли од колосек 1435 mm. 
Технички услови за изработка и испорака — 
JUS PF2. 210, што е донесен со решението за 
југословенските стандарди за обрачи за тркала за 
железнички возила („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/65) во точката 5, 16 зборот: „Квалитативан" 
се заменува со зборот: ,.Квантитативен". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4, 

Бр. 21—7425/1 
1 декември 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за стандар-

дизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за знаците 
на државната припадност, ознаките на регистраци-
јата и за другите ознаки на воздухопловите, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/65, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЗНАЦИТЕ НА ДРЖАВНАТА 
ПРИПАДНОСТ, ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА-

ТА И ЗА ДРУГИТЕ ОЗНАКИ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

Во точката 9 став 1 под 3 наместо зборовите: 
„во ставов 2 на точката 4" треба да стои: „во точ-
ката 4". . 

Од СојузниОт секретаријат за сообраќај и врски, 
Белград, 2 декември 1965 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 48 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/G3 и 11/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник секретар во Сојузниот извршен 
совет се назначува Карел Лилич претседател на 
Собранието на општина Центар Љубљана 

Б. бр. 193 
26 ноември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 од Спогодбата помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Романската Народна Република за изградба, и 
експлоатација на хидроенергетскиот и пловидбени-
от систем „Ѓердап" на реката Дунав (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ" - „Меѓународни договори 
и други спогодби, бр. 8/64), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
ЧЛЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО -РОМАНСКАТА МЕ-

ШАНА КОМИСИЈА ЗА „ЃЕРДАП" 

1. Се р,азрешува од функцијата заменик член 
на Југословенско-романската мешана комисија за 
„Ѓердап" Аксентие Марковиќ, именуван со ре-
шението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 18/65. 

2. За заменик член на Југословенско-романската 
мешана комисија за „Ѓердап" се именува Чедо-
мир. Бољанац, помошник директор на Здруженото 
електростопанско претпријатие на СР Србија. 

Б. бр. 195 
26 ноември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе"' во бројот 10 од 20 април 1965 година обја-
вува : 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
одморалиштата за деца и младина.; - . 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
сместување деца во други семејства; 

Закон за продолжување на примената на Од-
луката за определување на условите под кои се 
смета дека осигуреникот издржува членови на се-
мејството и дека члeн на семејството нема сопстве-
ни доволни приходи за издржување; 

Закон за продолжување на примената на Од-
луката за учеството на осигурените лица во подне-
сувањето на трошоците за сместување и прехрана 
во стационарни здравствени устанрви специјализи-
рани за лекување со примена на природни фактори 
за лекување; 

Закон за измени на Законот за прогласување 
на шумските подрачја на Ловќен, Биоградска Гора 
и Дурмитор за национални паркови; 

Закон за измени' и дополненија на Законот за 
основање Економски факултет во Титоград; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
основање Технички факултет во Титоград; 

Закон за измени на Законот за воведување ре-
публички придонеси и даноци; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за укинување на околиите во HP Црна Гора; 

Закон за службата на внатрешните работи; 
Закон за комуналните такси во СР Црна Гора; 
Закон за измени на Законот за туристичките во-

дичи; 
Закон за измени на Законот за туристичкото 

логорување; 
Закон за максимумот на обработливо земјиште 

што им се оставува во сопствеништво на семејните 
задруги и домаќинствата во краиштата ,каде што 
земјиштето е од претежно слаб квалитет и каде што 
обработката се врши екстензивно; 

Закон за дополнение на Законот за уплатување 
на придонесот за станбена изградба; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
вршење старателство; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за фондовите за патишта; 

Закон за Републичкиот фонд за патишта; 
Закон за измени на Законот за шумите; 
Закон за продолжување на примената на Уред-

бата за органите и постапката за разграничување 
на шумите во општествената сопственост од шумите 
во сопственост на приватни лица; 

Закон за престанок на важењето на Уредбата 
за одгледување и чување на овошните насади; 

Закон за измени на Законот за гробиштата; 
Закон за републичките административни такси; 
Закон за републичките судски такси; 
Одлука за давање согласност на финансискиот 

план на Републичкиот фонд за социјални установи 
за 1965 година; 

Одлука за разредување и за именување репуб-
лички секретари и други функционери на репуб-
личката управа во СР Црна'Гора; 

Одлука зз определување премија за кравјо 
млеко во 1965 година; 

Одлука за определување посебна премија за 
кравјо млеко во 1965 година; 

Одлука за давање регрес за производство на 
приплоден добиток и живина и за набавка на семе 
и вештачко ѓубре во 1965 година; 
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Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње условите под кои на член на рибарска задруга 
му се смета стопанската работа во задругата како 
единствено и главно занимање; 

Одлука за условите за спроведување на задол-
жително здравствено реосигурување, за ризиците 
што задолжително се реосигуруваат, за височината 
на надоместоците што припаѓаат за одделни реоси-
гурени ризици и за премиите за реосигурување; 

Одлука за усвојување на финансискиот план 
на фондот на задолжителното здравствено реоси-
гурување на фондот на здравственото осигурување 
на работниците за 1965 година; 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ственото осигурување на членовите на потесното се-
мејство на југословенски државјани што во стран-
ство стапиле во работен однос по основот на меѓу-
народни, договори или по одобрение на надлежниот 
орган, а кои не се осигурени според Законот за 
здравственото осигурување; 

Привремена одлука за тарифата за надоместок 
на комуналните заводи за социјално осигурување 
за вршење работи од инвалидското и пензиското о-
сигурување и додатокот на деца во 1965 година; 

Привремена одлука за определување на височи-
ната на режиските додатоци за обезбедување средства 
за вршење работи на спроведување инвалидското и 
пензиското осигурување, додатокот на деца и здрав-
ственото реосигурување на подрачјето на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Титоград во 1965 година; 

Одлука за усвојување на финансискиот план 
на Републичкиот фонд за реосигурување на фон-
дот на здравственото осигурување на земјоделците 
за 1965 година; 

Одлука за спроведување на реосигурувањето на 
фондот на здравственото осигурување на земјодел-
ците ; 

Програм на дејностите на здравственото осигу-
рување и реосигурување и на мерките за унапре-
дување на здравствената заштита на осигурениците-
-земјоделци во 1965 година. 

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1965 ГОДИНА 
И ОБРАСЦИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ, ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1965 ГОДИНА 

кои се составен дел од Правилникот за составување 
на завршната сметка на работните организации за 
1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр, 55/65) 
односно од Правилникот за составување, поднесу-
вање и преглед на завршните сметки на фондовите 
на општествено-политичките заедници за 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/65) објавени 
се во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/65 и можат да се добијат преку ПРОДАЖНАТА 
СЛУЖБА нa Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. 
Јована Ристиќа бр. 1. 

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА 

ТРУДОТ 

кои се составен дел од Правилникот за водење еви-
денции во областа на трудот („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 55/65) објавени се во Додатокот на „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/65 и можат да се до-
бијат преку ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Службен 
лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристиќа бр. 1. 
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888. Правилник за евидентирам на радио-
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889. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за регистрација на редовите 
на возењето за превоз на патници со мо-
торни возила во линискиот друмски со-
обраќај - - - - - - - - - 1631 
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891. Наредба за забрана на употребата на ви-
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