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79. 
Врз основа на членот 3 став 3, членот 13 точка 

7а и членот 24 од Уредбата за Привремената општа 
царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/62, 16/62, 42/62 и 4/63), сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕ-

МЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА ТАРИФА 
1. Како царинска основица, во смисла на членот 

3 од Уредбата за Привремената општа царинска та-
рифа (во понатамошниот текст: Уредбата), се смета 
бруто износот на вредноста на стоките означен 
во фактурата на странскиот испорачач, намален за 
износот на рабатот, каса-шконтото и интересот на 
кредитот, а наголемен со трошоците за превоз, оси-
гурување и допрема до југословенската граница. 

Трошоците за монтажа и вредноста на технич-
ката документација не влегуваат во царинската 
основица. 

Во трошоците за допрема спаѓаат: лежарината, 
трошоците за чување и претовар на стоките и дру-
гите трошоци настанати во странство во врска со 
допремата на стоките. 

Ако царинарницата смета дека вредноста на 
стоките означена во фактурата не и одговора на 
нормалната цена, таа ќе ја утврди преку надлеж-
ните органи нормалната цена. 

Ако царинарницата смета дека износите што 
според одредбите од ставот 1 на оваа точка се од-
биваат од фактурната вредност (рабатот, каса-
шконтото и др.) се невообичаено високи, може да 
бара од увозникот да ја докаже височината на тие 
износи (на пример: со договорот за склучената ра-
бота, со потврда од Сојузната стопанска комора 
или др.). 

Трошоците за превоз, осигурување и допрема 
до југословенската граница, ако не се содржани во 
вредноста на стоките означена во фактурата, по 
правило се признаваат врз основа на соодветните 
исправи (превозна исправа, полиса за осигурување 
и др.). Трошоците за до према можат да се признаат 
и врз основа на форфетните ставови,, за што увоз-
никот е должен да направи спецификација. 

2. Како вообичаена амбалажа, во смисла на 
членот 4 од Уредбата, се смета внатрешната и на-
дворешната амбалажа што се употребува за до-
премање на определени видови стоки во нормал-
ните услови на прометот (сандаци, картонски кутии, 
ќесиња од хартија, вреќи, буриња, итн.). 

Како амбалажа од невообичаени материјали се 
смета внатрешната и надворешната амбалажа која, 
со оглед на својата вредност, не се употребува за 
допремање на определени видови стоки во нормал-
ните услови на прометот (ќилими, теписи, кофери, 
кожени торби, амбалажа од благородни метали 
или од друг скапоцен материјал, амбалажа со ска-
поцени камења). 

Техничко упатство за спроведување на одред-
бите 'Од оваа точка донесува Управата за царини. 

3. Посебната давачка за царинското евиденти-
рање, во смисла на членот 5 од Уредбата, се напла-
тува и на стоките што ги̂  внесуваат граѓаните, око 
не се ослободени од плаќање на оваа давачка во 
смисла на членот 5 став 2 од Уредбата. 

Оваа давачка се пресметува и се наплатува 
според податоците од увозната царинска деклара-
ција или од царинската патничка пријава. 

Ако во Привремената општа царинска тарифа 
не е предвидено плаќање на царина за стоките што 
се увезуваат односно внесуваат, посебна давачка за 
царинското евидентирање се плаќа врз царинската 
основица на увезените односно внесените стоки. 

Наплатените износи на посебната давачка за 
царинското евидентирање царинарницата ги книжи 
посебно во пригодната книга и ги уплатува на 
сметката на приходите на сојузниот буџет опреде-
лена за уплатување на тој приход. 

4. Царинската основица, во смисла на членот 
6 став 5 од Уредбата, за стоките што граѓаните ги 
купуваат во конси,гнационен лагер, ја сочинува 
вредноста на стоките означена во фактурата што ја 
изоставува држателот на лагерот. 

Вредноста на стоките означена во фактурата, 
во смисла на ставот 1 од оваа точка, мора да и 
биде еднаква на вредноста на стоките утврдена при 
сместувањето на стоките во консигнациониот лагер 
односно на вредноста на стоките што подоцна се 
променети со одобрение од царинарницата. Во вре-
дноста на стоките се засметува и провизијата на 
држателот на л атарот. 

5. За стоките што се увезуваат без плаќање 
противвредност, во смисла на членот 7 од Уредбата, 
увозникот е должен да поднесе фактура на стран-
скиот испорачан за вредноста на стоките што се 
увезува. Ако царинарницата смета дека вредноста 
означена во фактурата не и одговара на нормал-
ната цена во смисла на членот 3 од Уредбата, таа 
ќе постапи на начи,нот пропишан во точката 1 став 
4 на ова упатство. 

6. Единствената - царинска норма од 40% од 
членот 10а став 1 на Уредбата се применува само 
ако во пратката се наоѓаат два или повеќе вида на 
стоки чија в,купна вредност не преминува 20.000 
динари и ако е очигледно дека стоките се наменети 
исклучиво за потребите на домаќинството на лицето 
што ја прима пратката. Кога во пратката се наоѓа 

- само еден вид стока, врз неа ќе се примени царин-
ската норма за таа стока пропишана во Привреме-
ната општа царинска тарифа, ако таа стока не е 
ослободена од плаќање царина. 

7. Единствената царинска норма од 40% од чле-
нот 106 став 1 на Уредбата се применува само на 

' стоките определени во смисла %а членот 106 став 
2 на Уредбата. 1 

8. Како царинска основица за стоките од чле-
нот 11 на Уредбата се смета бруто износот на вре-
дноста на извршената преработка, доработка, обра-
ботка или поправка во странство, означена бо 
фактурата, зашеметувајќи ја тука и вредноста на 
материјалите употребени за таа цел. 

9. Како царинска основица за стоките што биле 
привремено увезени па се враќаат во странство во 
променета состојба поради употреба во земјата 
(член 12 од Уредбата), се смета износот добиен со 
примена на нормата на амортизацијата, според Од-
луката за нормите на амортизацијата на основните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/57), врз вредноста на стоките 
утврдена на начинот предвиден во точката 1 од ова 
упатство при увозот, 
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10. Повластицата од членот 13 точка 1 на Уред-
бата можат да ја користат домашни и странски 
патници. 

Како личен багаж се сметаат предметите што 
им служат на личните потреби на патниците до-
дека се на пат (облека, обувки, предмети за одр-
жување на личната хигиена, прехрамбени продук-
ти и др.), и тоа во количините потребни на пат-
никот со оглед на сите околности на патувањето 
(цел и трање на патувањето, годишно време и др.). 

И. Повластицата од членот 13 точка 2 на Уред-
бата можат да ја користат југословенски држав-
јани и странски државјани со живеалиште во Југо-
славија, без оглед на годините на возраста и без 
оглед на тоа дали предметите ги носат со себеси 
или во странство ги предале на превоз по бага-
ж н и ^ . 

За предметите предадени на превоз според ба-
гажник, повластица м е л и д а се. користи само ако 
патникот и пријавил на царинарницата дека сака 
да ја користи повластицата и за тие предмети. Во 
тој случај во патната исправа се запишува вкуп-
ната ^вредност на предметите што патникот ги вне-
сол со себеси и за кои ја користиш повластицата 
според членот 13 точка 2 од Уредбата. 

Ако вкупната вредност на предметите од ста-
вот 1 на оваа точка преминува 30.000 динари, цари-
нарницата ќе ја примени повластицата за оние 
стоки што се оптоварени со повисо-ка царинска 
норма. 

Ако вредноста на еден предмет од ставот 1 на 
оваа точка го преминува износот од 30.000 динари, 
царината се наплатува врз целата негова вредност. 

Царинарницата го утврдува живеалиштето на 
странскиот државјанин со увид во личната карта 
за странци. 

Користената повластица од членот 13 точка 2 на 
Уредбата царинарницата ја запишува во патната 
исправа, и тоа како за предметите внесени со себеси 
така и за предметите предадени на превоз по бага-
ж н и к . 

Траењето на престојот од 5 дена во странство 
се утврдува врз основа на отисокот на жигот на 
југословенските погранични органи во патната 
исправа. Денот на заминувањето во странство не се 
засметува во овој рок, а денот на враќањето од 
странство се засметува. 

12. Царина не се плаќа во смисла на членот 13 
точка 2а од Уредбата ако во пратката се стоки чија 
вкупна вредност не преминува 2,ООО динари. Ако 
вредноста на стоките во пратката преминува 2.000 
динари, се плаќа царина врз вкупната вредност на 
стоките. 

13. Како преместување на служба во странство, 
во смисла на членот 13 точка 3 од Уредбата, се под-
разбира преместување на службеник и работник: 
во дипломатски или конзуларни претставништва 
на Југославија во странство; во меѓународни орга-
низации во својство н-а претставник на Југославија 
или службеник и работник на соодветна меѓуна-
родна организација — определен од надлежниот ју-
гословенски орган; во погони и деловни единици на 
југословенски стопански организации во странство, 
како и упатување на стручњаци врз основа на спо-
годба За научна и техничка соработка во други 
земји односно во органи на Организацијата на 
Обединетите нации или други меѓународни орга-
низации. 

Заради користење на повластицата од членот 
13 точка 3 на Уредбата корисникот е должен кон 
декларацијата да поднесе: 

1) потврда од органот, установата или органи-
зацијата што го преместила односно упатила — 
дека во странство бил во служба непрекинато нај-
малку една година. Оваа потврда треба да содржи 
број и датум на одлуката со која корисникот е пре-
местен односно упатен во странство, како и датум 
на заминувањето на служба во странство и датум 
на враќањето од таа служба; 

2) СПИСОК на предметите на своето домаќинство 
што ги внесол или увезол при враќањето од стра-н-
ство. 

Списокот Од ставот 2 под 2 на оваа точка кори-
сникот е должен да И го поднесе во два примерка 
на царинарницата по враќањето од служба во стран-
ство. Еден примерок од списокот царинарницата 
приложува кон декларацијата, а вториот примерок 
го заверува и му го враќа на корисникот на повла-
стената. Кога корисникот на оваа повластица допол-
нително ќе увезе предмети на своето домаќинство 
во пропишаниот рок од шест месеци, тој е должен 
да и поднесе на царинарницата писмено барање за 
одобрување на повластицата. Кон барањето кори-
сникот на повластицата е должен да поднесе и 
заверен список на предметите што му ги вратила 
царинарницата. 

Денот на враќањето од служба во странство се 
утврдува врз основа на податоците од патната 
исправа. 

За барањето за користење на оваа повластица 
царинарницата донесува писмено решение, 

14. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 4 на Уредбата корисникот е должен 
кон барањето за ослободување од плаќање на ца-
рината да И поднесе на царинарницата одлука од 
надлежниот орган на земјата во која живеело умре-
ното лице за наследувањето на определени пред-
мети во странство или потврда за тој факт изда-
дена од југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво во таа земја. 

Повластицата не се однесува на предметите ку-
пени со наследени пари ниту на предметите купени 
со парите добиени со продажба на наследени пред-
мети. 

15. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 5 на Уредбата корисникот е должен 
кон барањето за ослободување од плаќањето на 
царина да и поднесе на царинарницата: 

1) ако е југословенски државјанин — потврда 
од југословенското дипломатско или конзуларно 
претставништво дека во странство поминал непре-
кинато најмалку три години и список на предметите 
што ги внесува, односно ги увезува од странство. 
Ако корисникот увезува моторно возило, тој е дол-
жен да поднесе потврда од надлежниот орган на 
внатрешните работи дека од Југославија се иселил 
пред 6 апри,л 1941, година; 

2) ако е странски државјанин — потврда од 
органот на внатрешните работи дека му е одобрено 
настанување во Југославија и список на предме-
тите што ги внесува односно ги увезува од стран-
ство. Ако корисникот увезува моторно возило, тој 
е должен да поднесе потврда од надлежниот орган 
на внатрешните работи дека од Југославија се исе-
лил пред 6 април 1941 година. 

Ако корисникот внесува или увезува предмети 
на стопански инвентар, тој е должен покрај по-
тврдата и списокот од ставот 1 на оваа точка да 
поднесе и потврда од југословенското дипломатско 
или конзуларно претставништво за тоа какво било 
неговото редовно занимање во земајта од која доаѓа. 

Во поглед на постапката со списокот на пред-
метите што го поднесува корисникот ќе се примени 
одредбата од точката 13 став 3 на ова упатство. 

За југословенските државјани денот на доселу-
вањето во Југославија се утврдува од патната ис-
права односно од потврдата на надлежниот орган 
на внатрешните работи. За странските државјани 
денот на доселувањето во Југославија се утврдува 
од патната исправа, а ако покрај потврдата и спи-
сокот од ставот 1 на оваа точка одобрението за 
уселување и постојано настанување во Југославија 
му е доставено по влегувањето во Југославија, ка-
ко ден на доселувањето се зема денот на доставу-
вањето на одобрението. t 

За барањето за користење на оваа повластица 
царинарницата донесува писмено решение. 

16. Заради користење на повластицата од членот 
13 точка 6 на Уредбата корисникот е должен да ќе 
поднесе на царинарниц,ата потврда од југословен-
ското дипломатско или конзуларно претставништво 
за тоа дека поминал најмалку три години во стран-
ство и дека таму има живеалиште, односно потврда 
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за тоа дека е странски државјанин од југословен-
ско потекло. 

За предметите што ги предал на превоз, корис-
никот е должен да И поднесе на царинарницата де-
кларација, а за предметите што ги носи со себеси 
— не поднесува декларација туку ги запишува во 
царинската патничка пријава. 

Користењето на оваа повластица се запишува 
во царинската патничка пријава и во патната ис-
права на корисникот. 

Предметите чија поединечна вредност премину-
ва 200.000 динари не можат да бидат ослободени од 
плаќање царина. 

Повластицата ед оваа точка не можат да ја ко-
ристат лицата од членот 13 точка 3 на Уредбата. 

17. Како рекламни материјали, во смисла на 
членот 13 точка 7 на Уредбата, се сметаат: 

1) печатени предмети во вид на објави, плакати, 
ценовници, каталози и други форми на трговски из-
вестувања, што се' однесуваат на стоки, превоз и 
услуги, без оглед на вредноста и количината; 

2) разни рекламни предмети врз кои е видно 
втисната фирмата на странскиот испраќач со кој 
државен орган, стопанска организација или уста-
нова одржува или може да одржува деловни врски. 

Во текот на една календарска година може еден 
примател од ист испраќач (фирма) од странство да 
прими само една пратка рекламни предмети, и тоа: 

1) предмети чија вредност по едно парче изне-
сува до 300 динари — во неограничени количини; 

2) предмети чија вредност по едно парче изне-
сува над 300 до 1.000 динари — до 200 парчиња; 

3) предмети чија вредност по едно парче изне-
сува над 1.000 до 3.000 динари - до 100 парчиња. 

Календарите (џепни, асталски и- ѕидни) се сме-
таат како печатени предмети од ставот 1 под 1 на 
оваа точка ако содржат трговски известувања што 
се однесуваат на стоки, превоз или услуги, а како 
рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка 
ако е врз нив видно втисната фирмата на стран-
скиот испраќач. 

Кон барањето за користење на оваа повластица, 
корисникот е должен да и поднесе на царинарни-
цата изјава од странскиот испраќач дека реклам-
ните материјали ги испраќа бесплатно и своја из-
јава дека во текот на односната календарска година 
не примил рекламни материјали од таа странска 
фирма и дека примените рекламни материјали ќе 
бидат разделени бесплатно во рекламни цели. 

Како ист странски испраќач (фирма) се смета 
странска фирма со свои погони или филијали во 
една земја. Ако странска фирма има погони или 
филијали во повеќе земји, погоните односно фили-
јалите во секоја земја се сметаат како посебна фир-
ма (испраќач). 

За примените рекламни предмети од ставот 1 
под 2 на оваа точка корисниците на повластицата 
се должни да водат посебна евиденција, со податоци 
за трговскиот назив, количината и вредноста на 
предметите и фирмите од кои се добиени предме-
тите и за државните органи, стопанските претпри-
јатија и установи на кои им се тие предмети бес-
платно отстапени. Кон оваа евиденција мораат да 
бидат приложени и потврди за бесплатното отста-
пување на рекламните предмети. 

Како мостри, во смисла на членот 13 точка 7 
на Уредбата, се сметаат предметиве од незначителна 
вредност и во незначителни количини, според видот 
на стоки што ја претставуваат и целта за која се 
наменети, кои се испраќаат заради прибавување 
на порачки односно понуди на стоки или склучу-
вање на договор. 

Увезените мостри царинарницата ги прави не-
употребливи за трговски цели со сечење, дупчење, 
ставање жигови, или на друг начин, но при тоа не 
смее да се уништи нивната употребливост за целите 
за кои се увезени. 

За увезените мостри корисникот на повласти-
цата е должен да И поднесе на царинарницата из-
јава од странскиот испраќач дека се испраќаат бес-' 
платно и своја изјава дека ќе бидат употребени 
исклучиво за целите за кои се увезени. 
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Вредноста на рекламните предмети и мостри се 
утврдува според Листата на вредностите на стоките 
за примена на Привремената општа царинска та-
рифа за стоките што граѓаните ги увезуваат одно-
сно-внесуваат од странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/62), односно со проценката според 
постапката пропишана во смисла на членот 6 од 
Уредбата. 

За рекламните предмети и мостри чија вредност 
вкупно не преминува 2.000 динари царинарницата 
нема да донесува писмено решение за ослободу-
вање од плаќање царина, туку на декларацијата ќе 
стави забелешка за ослободувањето од плаќање 
царина, со назначување на соодветната одредба од 
ова упатство.^Царинарницата нема да донесува пис-
мено решение за ослободувањето од плаќање царина 
ни при увозот на печатени рекламни материјали од 
ставот 1 под 1 на оваа точка, без оглед на нивната 
количина и вредност. 

За рекламните предмети и мостри чија вредност 
вкупно преминува 2.000 динари корисникот е дол^ 
жен на царинарницата да и поднесе писмено барање 
за ослободување од плаќањето на царина и кон 
тоа барање да ги приложи соодветните исправи. За 
таквото барање царинарницата донесува писмено 
решение. 

18. Како стоки од помала вредност што се уве-
зуваат заради вообичаена расподелба и потрошу-
вачка на саеми и изложби, во. смисла на членот 13 
точка 7а од Уредбата, се сметаат: 

1) мострите -на странски стоки из,ложени на 
саем или изложба, што се увезени како мостри или 
се приготвени на саем или изложба од стоки уве-
зени во растурени состојба (ринфуза, без амбалажа), 
а под условите: а) да се делат бесплатно; б) да се 
од мала прометна вредност во однос на цените на 
стоките по единица на мера и в) да се упакувани 
во количина што е очигледно помала од онаа што 
се пакува за продажба на мало: 

2) стоките што се увезуваат заради потрошу-
вачка на приредби што ги организираат изложу-
ваните за времетраењето на саемот односно изло-
жбата, и тоа во вкупна вредност до 100.000 динари, 
сметајќи по цените на домашниот пазар. 

За користењето наv оваа повластица изложу-
вачот е должен кон писменото барање да И поднесе 
на царинарницата и потврда од управата на саемот 
односно изложбата дека ќе одржи приредба и во 
кој обем ќе ја одржи приредбата; 

3) стоките увезени само со цел за прикажување 
односно за демонстрација на машини или апарати 
од странски изложуван на саем односно изложба, 
а кои ќе се потрошат или уништат во текот на де-
монстрирањето; 

4) производите што служат за изградба, приспо-
собување и декорирање на привремени штандови 
на странски изложувани (на пример: бои, лакови, 
тапети и сл.), анто се трошат при употребата, а над 
кои царинарницата ќе спроведе соодветен царин-
ски надзор; 

5) каталозите, проспектите, ценовниците, огла- . 
сите, календарите (со или без илустрации) и неура-
мениТе фотографии, ако е очигледно дека се на-

ч менети за користење како пропагандни материјали 
за странски стоки изложени на саем односно из-
ложба, под услов да се делат бесплатно; 

6) архивските материјали, формуларите и Дру-
гите списи потребни за администрацијата на изло-
жувачот за времетраењето — одржување на саемот 
односно изложбата. 

Управата за царини со свое техничко упатство 
ќе ги пропише мерките на царинскиот надзор ,над " 
расподелбата и потрошокот на стоките од ставот 1 
на оваа точка. 

19. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 8 на Уредбата корисникот е должен кон 
писменото барање за ослободување од плаќање ца-
рина да it поднесе на царинарницата: 

1) писмо или фактура на странскиот испраќач 
од која се гледа дека стоките се испраќаат бес-
платно; 
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2) потврда од „ републичкиот орган на управата 
надлежен за просвета и култура, за народно здрав-
је или за социјална' заштита дека стоките се уве-
зуваат за научни, просветни, з,дравствени или соци-
јални цели. 

Врз основа на поднесените докази од ставот 1 
на otBaa точка царинарницата донесува писмено 
решение. 

20. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 9 на Уредбата корисникот е должен 
кон барањето за ослободување од плаќањето на ца-
рина да и поднесе на царинарницата потврда од 
надлежниот југословенски или странски орган, уста-
нова или организација односно соодветна странска 
исправа, ако со неа располага, дека предметот што 
го внесува од странство или го прима го добил како 
одликување,' изложбен медал, споменица, спортски 
или друг трофеј или слично. 

Врз основа на поднесените докази од ставот 1 
на оваа точка, царинарницата донесува писмено 
решение. 

21. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 10 на Уредбата корисникот е должен 
кон декларацијата да и поднесе на царинарницата 
писмена изјава дека предметите што ги внесува се 
негови оригинални дела и мора да ги означи точно 
тие предмети во изјавата. 

22. Заради користење на повластицата од членот 
13 точка 11 на Уредбата корисникот е должен кон 
декларацијата да И поднесе на царинарницата по-
тврда од соодветното у-ти л иште за тоа дека е негов 
ученик односно студент и дека предметите што ги 
внесува му се потребни како учила 

Машините, апаратите, инструментите и уредите 
што можат да служат за вршење на занимање или 
кои според својата природа не се наменети за со-
владување на наставата во училишта (пишувачки 
машини, магнетофони, микроскопи и слично), не 
можат да се сметаат како учила во смисла на чле-
нот 13 точка 11 од Уредбата. 

23. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 12 на Уредбата корисникот е должен 
на царинарницата да И поднесе потврда дека е ин-
валид и дека ортопедското односно друго помагало 
што го увезува му е потребно за лична употреба. 

Како друго помагало, во смисла на членот 13 
точка 12 од Уредбата се смета предметот што служи 
како замена на телесни органи или делови на ор-
гани што недостигаат односно се оштетени, или 
за подобрување на" функционирањето на оштете-
ните телесни органи 

Заради користење на повластицата од оваа точ-
ка корисниците на повластицата се должни да И 
поднесат на царинарницата, и тоа: 

1) воените од војните и мирновремените воени 
инвалиди - потврда од ставот 1 на оваа точка из-
дадена од органот на управата на околискиот на-
роден одбор надлежен за работите на социјалната 
заштита; 

2) инвалидите на трудот и инвалидните деца на 
социјални осигуреници — потврда од ставот 1 н а ' 
оваа точка издадена од комуналниот завод за соци-
јално осигурување; 

3) другите инвалиди — потврда од ставот 1 на 
оваа точка издадена од органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на социјалната заштита на чие подрачје ж:ивее 
инвалидот. 

24. Како резервоари на моторни возила, во сми-
сла на членот 13 точка 13 на Уредбата, се сметаат 
резервоарите што му од,говараат на типот на мотор-
ното возило и кои според конструкцијата се непо-
средно врзани за -моторното возило. 

25. Повластиците од членот 13 точка 14 на Уред-
бата се користат согласно со одредбите од соодвет-
ните меѓународни спогодби за малограничниот и 
двосопственичкиот промет^ 

26. За мртовечки сандаци со мртовци, урни со 
пепел на изгорени мртовци и венците што ги сле-
дат таквите сандаци и урни, на царинската декла-
рација царинарницата става забелешка за ослобо-

дувањето од плаќање на царина во смисла на чле-
нот 13 точка 15 на Уредбата, со назначување на 
оваа одредба од ова упатство. 

27. Како лица преместен^ на служба во стран-
ство, во смисла на членот 13 точка 16 од Уредбата, 
се сметаат лицата што ги исполнуваат условите од 
точката 13 став 1 на ова упатство. 

Како југословенски државјани што примале 
стипендија во странство, во смисла на членот 13 
точка 16 од Уредбата, се сметаат лицата што при-
мале^ стипендија од југословенската влада или од 
некој друг југословенски орган, установа или прет-
пријатие, како и лицата што примале стипендија 
од некој меѓународен орган, странска влада или 
установа, ако за тоа постои согласност од надлеж-
ниот југословенски орган. ч 

Заради користење на повластицата од членот 
13 точка 16 на Уредбата корисникот е должен кон 
писменото барање за ослободување од плаќањето 
на царина да и поднесе на царинарницата потврда 
од органот, установата или организацијата што го 
преместила односно упатила во странство и потврда 
од југословенското дипломатско или конзуларно 
претставништво во странство дека бил на служба 
односно примал стипендија во странство непреки-
нато подолго од една година во периодот од 15 ок-
томври 1959 година до 15 март 1961 година. 

За барањето за ослободување од плаќање ца-
рина од членот 13 точка 16 на Уредбата царинар-
ницата донесува писмено решение. 

28. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 17 на Уредбата корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќа-
њето на царина да И поднесе на царинарницата: 

1) оригинал или заверен препис на извозната 
царинска декларација според која е извршено гца-
ринењето на стоките што непродадена се враќаат 
од странство; 

2) пријава за извозот на стоки, заедно со фак-
турата врз основа на која е извршено извозното ца-
ринење, и потврда од надлежната банка дека за тие 
стоки не е користена премија за извоз или ослобо-
дување од плаќање дел на општествените приходи 
за извезените стоки. 

За барањето од ставот 1- на оваа точка царинар-
ницата донесува писмено решение. N 

29. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 18 на Уредбата корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќање 
царина да и поднесе на царинарницата: 

1) КОМИСИСКИ записник со кој е утврдено дека 
увезените стоки не им одговараат на условите на 
погодбата; 

2) писмо или фактура на странската фирма, од 
која се гледа дека стоките се испраќаат без пла-
ќање, како замена за порано испорачани несоод-
ветни стоки; 

3) оригинал или заверен препис од увозната 
царинска декларација и пријавата за увоз на стоки 
според кои се оцаринети увезените нес оо д в етил 
стоки; 

4) преписи на решенијата на царинарницата и 
на извозната царинска декларација според кои во 
странство се вратени несоодветните стоки, или по-
тврда дека ^соодветните стоки И се предадени на 
царинарницата на располагање. Ако стоките не се 
вратени, корисникот е должен^ да поднесе писмена 
изјава за рокот во кој стоките ќе ги врати во стран-
ство или ќе И ги предаде на 'царинарницата на ра-
сполагање. Овој рок не може да биде подолг од 30 
дена од денот на давањето на изјавата. 

За барањето од ставот 1 на оваа точка царинар-
ницата донесува писмено решение. 

30. Заради користење на повластицата од чле-
нот 13 точка 19 на Уредбата корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќање 
царина да И поднесе на царинарницата список на 
предметите што се враќаат во земјата, на кој југо-
словенското дипломатско или конзуларно претстав-
ништво во односната земја потврдува дека тие пред-
мети се враќаат во Југославија врз основа на меѓу-
народен договор за реституција. 

0 
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За барањето од ставот 1 на оваа точка царинар-
ницата донесува писмено решение. 

-31. При увозот на стоките од членот 16 на Уред-
бата увозникот е должен кон увозната декларација 
да поднесе заверен препис од решението на сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите, донесено во смисла на членот 16 од Уредбата, 
извозна царинска декларација и пријава за- извоз 
на стоки, како докази дека стоките претходно се 
извезени во иста количина и дека се тоа стоки од 
ист тарифен број. На увозната царинска деклара-
ција и пријавата за увоз на стоки увозникот е 
должен да стави забелешка дека стоките се увезу-
ваат во смисла на членот 16 од Уредбата, и да- го 
назначи бројот и датумот на извозната царинска 
декларација и пријавата за извозот на стоките, како 
и царинарницата преку кои се извезени тие стоки. 

Ако пред увозот на стоките не се извезени сто-
ки во иста количина и од ист тарифен број, увоз-
никот е должен во увозната царинска декларација 
да стави забелешка дека стоките се увезуваат врз 
основа на членот 16 од Уредбата, со тоа дека во рок 
од три месеци од денот на увозот ќе извезе стоки 
во иста количина и од ист тарифен број. За допол-
нително извезените стоки увозникот е должен на 
царинарницата кај која е извршено увозно цари-
нење да и ги поднесе како докази за извозот на 
стоките извозната царинска декларација и прија-
вата за извозот на стоките. 

Царинарницата што го извршила увозното ца-
ринење на стоките од ставот 2 на оваа точка ќе 
води посебна евиденција за увозот и извозот на 
стоките од членот 16 на Уредбата. 

При увозот на стоките од членот 16 на Уред-
бата подносителот на декларацијата е должен 
да и го поднесе на царинарницата на увид ориги-
налот на решението на сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, на кое цари-
нарницата ќе изврши раздолжување на увезените 
односно извезените стоки, со назначување на нив-
ната количина и вредност. 

32 Отуѓувањето или предавањето на употреба 
другему стоки ослободени од плаќање царина врз 
основа на членот 13 на Уредбата, или употребата на 
такви стоки за други цели а не за оние поради кои 
во целина или делумно се ослободени од плаќање 
царина или други увозни давачки, освен стоките 
ослободени од плаќање царина според членот 13 
точ. 4, 9, 10, 14, 17, 18 и 19 на Уредбата, претставува 
прекршок предвиден во членот 151 точка 7 од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59). 

33. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за спро-
ведување на Уредбата за Привремената о-пшта ца-
ринска тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/62), 
освен неговата точка 9, која останува во сила до-
дека не се донесе прописот од членот 13 точка 3 
став 2 на Уредбата. 

34. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3-5-2136/1 
2 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

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

80. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 
28/62), сојузниот Државен секретаријат за работите 
н̂а финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ПОЛИ-
СИ ЧКОТЕРИТОРШ А ДНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 1962 

ГОДИНА 
1. Врз основа на членот 166 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи, по 
истекот на годината за која е донесен буџетот на 
политичкотериторијалната единица мораат да се за-
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клу^ћт сите сметки на приходите и расходите на 
-буџетот и мора да се состави завршна сметка за из-
вршувањето на буџетот. 

Заради благовремено, составување на завршната 
сметка за извршување на буџетот на 19612 година, 
а според одредбата од членот 166 на Законот за бу-
џетите и финансирањето на самостојните установи, 
сите наредбодавци за извршување на претсметката 
на приходите и расходите на државните органи се 
должни во рок од два месеца по истекот на 1962 
година, да му достават на орга-нот на управата на-
длежен за работите на буџетот преглед за извршу-
вањето на својата претсметка на приходите и рас-
ходите. 

Врз основа на прегледот за извршувањето на 
претсметката на приходите и расход,ите на држав-
ниот орган, податоците од книговодството за извр-
шувањето на буџетот кое се води во Службата на 
општественото книговодство и другите расположиви 
евиденции, органот на управата надлежен за рабо-
тите на буџетот составува нацрт на завршна сметка 
за извршувањето на буџетот за 1962 година. 

Заради обезбедување единствен начин за изра-
ботка на завршната сметка за извршувањето на бу-
џетот на политичкотериторијалната единица за 1962 
година, завршната сметка за извршување на сојуз-
ниот буџет, на буџетите на народните републики, 
автономните единици, околиите и општините за 
1962 година во методолошки и технички поглед се 
составува според одредбите од ова упатство. 
I. ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНИОТ ПРЕГЛЕД ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИ-

ХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

2, Наредбодавците за и з в р ш у в а њ е на прет смет-
ки те на приходите и расходите на државните орга-
ни се должни да состават годишен преглед за из-
вршувањето на претсметките на приходите и расхо-
дите врз основа на евиденцијата што ia водат спо-
ред одредбите од главата VII на Уредбата за извр-
шувањето на бунетот и за сметководственото рабо-
тење на државните органи и установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 53/56, 16/56 и 41/59). 

Годишниот преглед за извршувањето на прет-
сметките на приходите и расходите се составува 
според истата буџетска класификација според која 
е одобрена годишната претсметка, со тоа што во 
прегледот кај секоја позиција ќе се покажат и про-
мените настанати во текот на годината поради вир-
манирање односно дополнитеЈЃни зголемувања на 
средствата од буџетската резерва. Така, приходите 
и во прегледот за извршувањето на претсметките 
на приходите и расходите се искажуваат по делови, 
раздели, партии и позиции — а расходите по делови, 
раздели, глави, партии и позиции 

Во годишниот преглед остварените4 приходи се 
прикажуваат во четири, а извршените расходи во 
седум напоредни колони, и тоа: приходите во коло-
ните: ,.Предвидено со̂  годишниот буџет", „Остваре-
но", „Остварено повеќе" и „Остварено помалку", а 
расходите во колоните: „Предвидено со годишниот 
буџет", „Со вирман зголемено", „Со вирман нама-
лено", „Вкупно расположиво", „Извршено", „Извр-
шено од расположивиот износ — повеќе" и „Извр-
шено од расположивиот износ — помалку". 

3. Средствата добиени во текот на буџетската 
година од буџетската резерва за покривање на не-
доволно предвидените расходи се искажуваат во 
колоната: „Со вирман зголемено", со назначување 
бројот и датумот на решението со кое се одобрени 
тие средства. Износот во колоната „Вкупно" на 
Kpaior на разделот може да биде. поголем од изно-
сот одобрен со годишниот буџет само за вкупниот 
износ на дополнителните зголемувала на средствата 
на това-п на буџетската резерва,. Спрема тоа, сите 
одобрени дополнителни средства треба да се пока-
жат во соодветната партија и позиција на претсмет-
ката како зголемување извршено на товар на бу-
џетската резерва. Овој надоместок на зголемува-
њето на средствата се покажува како намалување 
во разделот, односно во партијата на буџетската 
резерва. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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4. Државниот орган на кој во текот на годината 
ley биле одобрени средства од буџетската резерва 
за непредвидени расходи според неговата претсмет-
ка, е должен да состави посебен преглед за кори-
стењето на тие средства. Прегледот треба да содржи 
број на решението со кое се одобрени средствата, 
Намена на средствата (според буџетските делови), 
одобрен износ и потрошен износ. Кај овие средства,-
за разлика од дополнителните зголемувања на сред-
ствата на товар на буџетската резерва, потрошокот 
се искажува во разделот односно во партијата на 
буџетската резерва. 

5. Државниот орган што во 1962 година вршел 
финансирање на одделни потреби или задачи врз 
основа на финансиската програма или според по-
себна сметка, е должен да изработи соодветни пре-
гледи за остварените приходи и потрошените сред-
ства според финансиската програма односно за 
остварените приходи и извршените расходи според 
посебната сметка. 

6. Кон прегледот за извршувањето на претсмет-
ката на државниот орган се приложува и рекапи-
тулацијата на извршените расходи што имаат ка-
рактер на лични доходи, на образецот И, одвоено за 
примањата: 

1) од редовен работен однос; 
2) од привремен работен односу 
3) од дополнителен работен однос; 
4) по основот на теренски додатоци; 
5) по основот на надоместоците за одвоен живот. 
За секоја категорија лични доходи од ставот 1 

на оваа точка треба да се искаже вкупната осно-
вица за пресметување на придонесите, нормите по 
кои е пресметан придонесот како и износите на 
пресметаните и уплатените придонеси што се пла-
ќаат на личните доходи. 

7. Податоците за остварените приходи и извр-
шените расходи во прегледот за извршувањето на 
претсметката на приходите и расходите на држав-
ниот орган мораат да се согласуваат со евиденци-
јата за извршувањето на тие лретсметки што ја 
води Службата на општественото книговодство. За 
таа цел наредбодавците се должни податоците за 
извршувањето на своите пресметки да ги срамнат 
со податоците од Службата на општественото кни-
говодство и при изработката на завршната сметка 
да ги расправат сите спорни ставки. 

Прегледот за извршувањето на претсметката, 
откако ќе биде составен и усогласен со состојбата 
кај банката, мора да биде заверен од страна на фи-
лијалата на Народната банка како основна органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство кај која се води извршувањето на 
буџетот во целина. 

8. Прегледот за извршувањето на пресметките 
на приходите и расходите на државните органи што 
се укинати во текот на 1962 година се составува 
врз основа на состојбата на приходите и расходите 
што го утврдиле ликвидационите комисии на одно-
сните органи, со тоа што податоците за извршува-
њето на претсметките мораат да бидат согласни со 
состојбата искажана кај банката. 

9. Врз основа на чл. 68 и 69 од Уредбата за из-
вршувањето на буџетот и за сметководствено^ ра-
ботење на државните органи и установи наредбо-
давците за извршување на претсметките се должни, 
врз основа на својата евиденција за создадените 
обврски, да ги попишат сите неизмирени обврски од 
изминатата буџетска година. Списокот на неизми-
рените обврски од изминатата буџетска година мора 
да биде приложен кон прегледот за извршувањето 
на претсметкаде на приходите и расходите. Овој 
список треба да содржи за секоја обврска: 

1) реден број; 
2) кога настанала обврската; 
3) на кој треба да му се изврши исплатата; 
4) основ на обврската; 
5) износ на обврската; 
6) колку изнесувале одобрените и расположиви-

те средства и по која партија и позиција; 
7) образложение зошто не е ликвидирана обвр-

ската до крајот на годината. 

10. Државниот opratH е должен да состави и спи-
сок на сите побарувања на сопствени приходи што 
не се наплатени до крајот на годината. Списокот на 
ненаплатените побарувања треба да содржи: 

1) реден број; 
2) датум на стасаноста на побарувањето; 
3) од кого требало да се изврши наплатата; 
4) основ на побарувањето; 
5) износ на побарувањето; 
6) датум на наплатата до денот на поднесува-

њето на завршната сметка; 
7) образложение' зошто наплатата не е извр- .-

шена и што е преземено за да се наплати побару-
вањето. 

11. Кон прегледот на извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите државниот ор-
ган приложува и список на неликвидираните при-
времени исплати со состојбата на 31 декември 19R2 
година. Овој список треба да ги содржи за секова 
исплата следните податоци: датум кога е извршена 
привремената исплата, на кој и зошто? е извршена 
исплатата и рок до кој привремената исплата тре-
бало да се оправда. 

12. Кон прегледот за извршувањето на прет-
сметката на приходите и расходите државниот ор-
ган ги прилага во еден примерок пополнетите обра-
сци П-1 и П-2 за пописот на имотот врз основа на 
точката 7 од Упатството за водење евиденција за 
имотот со кој управуваат државни органи (,.Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 50/61) Ако материјалите за 
пописот на имотот според обемот преминуваат десет 
пополнети обрасци П-1 односно десѕт обрасци П-2, 
државниот орган ќе достави само рекапитулација 
на резултатите на извршениот попис. Во поглед на 
пописот на неподвижниот имот и инвентарот тој ќе 
достави рекапитулација според категориите на имо-
тот и според неговата вредност искажана во коло-
ните од образецот П-1 (колони 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18 
и 19). Според образецот П-2 доставува рекапитула-
ција посебно за ситен инвентар, а посебно за потро-
шни материјали според нивната вредност искажана 
во колоните 8, 9, И и 13. 

13. Покрај наведените прегледи наредбодавците 
за извршување на пресметките на приходите и ра-
сходите на државните органи се должни кон пре-
гледот за извршувањето на претсметката да достават 
извештај за работењето на државниот орган и обра-
зложение за остварените приходи и извршените ра-
сходи. 

Овој извештај и образложение треба да бидат 
што поцелосни и да ги опфатат сите факти неоп-
ходни за да може да се согледа и оцени како ги 
извршил државниот орган своите задачи од 1962 
година за чие извршување биле одобрени средствата 
во претсметката на државниот орган. 

Во извештајот се наведуваат сите задачи што 
биле извршени во 1962 година^ како и задачите што 
не се извршени. Се констатира дали одобрените 
средства биле доволни за извршување на задачите, 
како и дали задачите можеле да се извршат со по-
малку средства. Ако средствата одобрени во прет-
сметката не се потрошени, се наведуваат причините 
за тоа (заштеда, неизвршување на задачите, нере-
ално планирање на средства и сл.). Ако одобрените 
средства се пречекорени, потребно е да се изложат 
подробно причините и оправданоста за извршените 
пречекорувања. Ова особено е потребно да се обра-
зложи и да се наведе за секоја позиција на функ-
ционалните расходи што му се одобрени на држав-
ниот орган за извршување на определени задави. 

Во врска со извршувањето на личните расходи 
потребно е во извештајот да се наведе: бројот на 
службениците и износ на нивните принадлежности 
опоред состојбата на 1 јануари 1962 година и според 
состојбата на 31 декември истата година; дали во 
текот на годината се вршени нови назначувања на 
службеници и дали тие назначувања биле во согла-
сност со одобрената систематизација. Подробно тре-
ба да се објаснат сите отстапувања од планот во 
поглед на трошењето на средствата одобрени за 
лични расходи по сите позиции. Треба да се наведе 
бројот на постојаните хонорарни службеници и нив-
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ните примања, а посебно износот на средствата за 
другите хонорари и зошто се тие исплатени. Натаму 
треба да се наведе финансискиот ефект на отсу-
ствувањата поради болување, дали е извршена ре-
фундација на исплатените надоместоци наместо 
плати за време на болувањата од заводот за соци-
јално осигурување и сл. 

Во поглед на расходите за нестопански инве-
стиции во извештајот треба подробно да се изложи 
за кои цели се одобрени средствата: изградба на 
градежни објекти (управни, станбени и други згра-
ди), адаптација на постојните згради, набавка на 
опрема (машини, инструменти, апарати итн.), дали 
со вложените средства е извршен планот и во кој 
обем, дали обемот на извршените градежни работи 
им одговара на потрошените средства според пла-
нот. Ако имало отстапувања при изведувањето на 
градежните работи или при набавката на опрема, 
треба подробно да се објаснат причините на отста-
пувањата. 

II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ 

14. Завршната сметка за извршувањето на бу-
џетот се состои од општ дел, посебен дел и прилози. 

1. Изработка на општиот дел на завршната сметка 
15. Општиот дел на завршната светка за извр-

шувањето на буџетот содржи: 
1) година за која е составена завршната сметка; 
2) остварени вкупни приходи и извршени вкуп-

ни расходЈЦфедвидени во посебниот дел на буџетот; 
3) средства издвоени во посебната буџетска ре-

зерва, според одредбите од главата XVI на Сојуз-
ниот општествен план за 1962 година; 

4) расподелба на вишокот на остварените при-
ходи над извршен,ите расходи или начин на покри-

,вање на вишокот на извршените расходи над оства-
рените приходи; 

5) прегледи (табели) кои цифарски ги прика-
жуваат планираните и остварените приходи и одо-
брените и извршените расходи според буџетот во 
целина. Овие прегледи мораат да им одговараат на 
прегледите искажани во буџетот за 1962 година. 
2. Изработка на посебниот дел на завршната сметка 

16. Посебниот дел на завршната сметка за из-
вршувањето на буџетот содржи: предвидени и ос-
тварени приходи, одобрени и извршени расходи спо-
ред класификацијата и номенклатурата (делови, 
раздели, глави, партии и позиции) што се утврдени 
во одобрениот буџет за 1962 година, прегледи за из-
вршувањето на финансиската програма како и го-
дишни прегледи за остварените приходи и изврше-
ните расходи по посебни сметки. 

Посебниот дел на завршната сметка за извршу-
вањето на буџетот на политичкотериторијалната е-
диница за 1962 година, што органот на управата 
надлежен за работите на буџетот ќе му го достави 
на извршниот совет односно на советот на народ-
ниот одбор надлежен за работите на буџетот заради 
утврдување на предлогот на завршната сметка и 
неговото поднесување до претставничкото тело на 
разгледување и донесување, содржи: приходи, што 
се искажуваат во две колони: „Предвидено со годи-
шниот буџет" и „Остварено", и расходи, што се иска-
жуваат во три колони: „Одобрено со годишниот бу-
џет", „Вкупно расположив по извршените вирмани 
и дополнително одобрените средства" и „Извршено". 

3. Изработка на прилозите кон завршната сметка 
4 17. Прилозите кон завршната сметка за извр-

шувањето на буџетот содржат: 
1) преглед на резултатите на пописот на имотот 

на државните органи; 
2) преглед на неизмирените "обврски настанати 

по буџетот за 1962 година и на обврските од пора-
нешните години; 

3) преглед на неликвиднааиитФ привремени ис-
плати; 

4) преглед на ненаплатените побарувања со со-
стојбата на 31 декември 1962 година; 

. 5) преглед на состојбата на средствата на бра-
ната задолжителна буџетска резерва; 

6) преглед на состојбата на приходите^ расход 
ните на фондовите на-државните органи; 

7) преглед на личните расходи, и тоа: од ре-
довен работен однос, од привремен работен однос, 
од дополнителен работен однос и на оние по осно-
вот на теренски додатоци или надоместок за одвоен 
живот. Кај сите овие видови лични расходи се ис-
кажуваат одвоено исплатените придонеси со соод-
ветните норми по секој вид лични примања. 

18. Органите на управата надлежни за работите 
на финансиите на политичкотериториј алчните еди-
ници што во текот на 1962 година вршеле и издво-
јување на дел од заедничките буџетски приходи на 
посебна сметка за финансирање на државните ор-
гани, како и државните органи во кои се вршело 
проверување на новиот систем за расподелба на 
приходите во 1962 година врз основа на Одлуката 
за определување на органите во кои ќе се врши 
проверување на обезбедувањето на средствата за 
работа на државните органи и на внатрешната ра-
споделба на тие средства според принципите на до-
ходот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/62), ќе ги 
состават своите завршни сметки за извршувањето 
на финансискиот план според точката 13 од Упат-
ството за начинот на расподелба^ на приходите на 
државните органи и изработка на финансискиот 
план и завршната сметка на органите кај кои се 
врши проверување во смисла на членот 18 од Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за јавните 
службеници, што го пропишале Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа и сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите под бр. О'б-4701/l од 17 февруари 1962 година 
(во понатамошниот текст: Упатството). Тие завршни 
сметки ќе му се достават на претставничкото тело 
до 28 февруари 1963 година (точка 13 став 1 од 
Упатството). 

Органите на управата надлежни за работите на 
финансиите на политичкотериторијалните единици 
во чии органи се вршело проверување на новиот 
систем за расподелба на приходите ќе ги состават 
како посебни прилози кон завршната сметка за из-
вршувањето на буџетот и следните прегледи за ви-
сочината на издвоените средства и за нивната по-
трошувачка за подмирување на потребите на др-
жавните органи, со состојбата на 31 декември 19'62 
година, и Тоа: 

1) Преглед на состојбата на Сметката на вкуп-
ните приходи на државните органи. Приливот на 
средствата и нивната расподелба во овој 'преглед се 
искажуваат во колоните: „Остварен прилив" одно-
сно „Извршена расподелба". 

На страната на приливот се искажуваат сред-
ствата во рубриката: „Издвоено од делот на заед-
ничките буџетски приходи" во вкупен износ според 
извршеното издвојување, врз основа на примената 
на утврдениот,, процент, на посебна сметка за фи-
нансирање на државните ортани. 

На страната на потрошокот се искажува извр-
шената расподелба на средствата според основната 
намена, и тоа: 

— во рубриката: „За заеднички потреби" во 
вкупниот износ што е пренесен на посебната сметка 
на заедничките средства (сметка бр. 325) кај бан-
ката; 

— во рубриката: „За трошоците на редовното 
работење" со вкупниот износ ставен на располагање 
на државните органи за финансирање на нивните 
редовни работи; 

— на крајот, се искажува износот во рубриката: 
„Вкупно распоредени средства". 

Ако по заклучувањето на сметката на вкупните 
приходи се покаже поголем ,прилив на средства од 
вкупно извршената расподелба на средствата, тој 
вишок во овој преглед се искажува како нераспо-
реден; 

2) 'Преглед на извршувањето на финансискиот 
ћлан на средствата за заеднички потреби (точка 7 
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од Упатството). Во овој преглед приливот на сред-
ствата се искажува во две напоредно колони: 
„Предвидено" и „Остварено", а користењето на сред-
ствата во колоните: „Одобрено" и „Извршено". 

На страната на приходите се искажува износот 
кој од Сметката на вкупните средства на државните 
органи, е издвоен за „Заеднички потреби" и прене-
сен на сметката бр. 325 кај банката 

На страната на расходите користените средства 
се искажуваат во следните колони: 

— во колоната: „За заеднички потреби на др-
жавните органи" — средствата ставени на распола-
гање на државните органи за подмирување на тро-
шоците за одржување на згради, за набавка на опре-
ма, за унапредување и модернизација на службата 
и сл.; 

— во колоната: „За обновување нови органи и 
за зголемување на обемот на дејностите на држав-
ните органи" — средствата што за наведените цели 
им се ставени на располагање на државните органи, 
а по одбивање на износот што евентуално го вра-
тиле државните органи како непотрошени средства; 

— во колоната: „Нераспоредени средства" — 
разликата помеѓу збирот на двете претходни коло-
ни и износот на вкупниот прилив на средствата 
(вкупните приходи); 

3) Преглед за извршувањето на финансискиот 
план на државните органи. Во колоните: „Плани-
рани приходи" и „Планирани расходи" се искажу-
ваат вкупните приходи односно расходи предвидени 
со финансискиот план за 1962 година. Ако е финан-
сискиот план менуван во текот на годината, во овие 
колони ќе се искажат вкупно планираните приходи 
односно расходи според спроведените измени на 
планот. 

Остварените приходи се пр-и-кажуваагг според 
нивната основна намена, и тоа: 

— во колоната: „За редовно работење" — при-
ходите што од Сметката на вкупните приходи на 
државните органи се пренесени на жиро-сметката, 
на државниот орган заради покривање на трошо-
ците на неговата редовна дејност; 

— во колоната: „За зголемување обемот на деј-
носта" — приходите што се пренесуваат на жиро-
сметката на државниот орган и се предвиду!аат во 
неговиот финансиски план, а кои се пренесени од 
финансискиот план на средствата за заеднички по-
треби, заради зголемување обемот на работите со 
кои трајно и суштествено е зголемена дејноста на 
органот (точка 7 од Упатството); 

— во колоната: „Други приходи" — износите 
на приходите што не се опфатени во претходните 
колони. 

Расходите се искажуваат според основните на-
' мени во следните колони: 

— во колоната: „Лични доходи" — издатоците 
за редовно работење, вонредна прекувремена рабо-
та, хонорари и награди, со сите соодветни придонеси; 

— во колоната: „Материјални трошоци" — из-. 
даноците за набавка на потрошни материјали и за 
подмирување на другите режиски трошоци; 

— во колоната: „Пренесено во фондовите" — 
расходите според финансискиот план на државниот 
орган распо,редени и пренесени во одделни фондови 
што ги основале државни органи (резервен фонд, 
фонд за заедничка потрошувачка и др.). 

Ако по донесувањето на финансискиот план на 
државниот орган останале нераспоредени средства 
(резерви) и по зголемувањето на основните намени 
на расходите или по пренесувањето во фондовите 
(со кои износи основните намени на расходите мо-
раат да се наголемат), тие непотрошени средства 
заедно со остварените заштеди и со вишокот на 
остварените приходи ќе се искажат во овој преглед 
во вкупен износ како вишок на приходите. Овој из-
нос претставува разлика помеѓу збирот на вкупните 
приходи и збирот на трите напред наведени износи 
на извршените расходи; 

4) Преглед на состојбата на примените и потро-
шените средства за финансирање на заедничките 
потреби. Во овој преглед се искажува конечната 

состојба на средствата што ги примил државниот 
орган и ги потрошил во 19'62 година за финансира-
ње на заедничките потреби, а кои средства не се 
внесуваат во финансискиот план на органот (точка 
7 од Упатството). 

Примените средства што врз основа на 'финан-
сискиот план се одобрени за финансирање на заед-
ничките потреби на државниот орган, се искажу-
ваат во овој преглед на приходната страна во вку-
пен износ во колоната: „пренесено од финансискиот 
план на средствата за заеднички потреби". 

Потрошените средства се прикажуваат според 
основните намени во колоните: „За одржување на 
згради", „За набавка на опрема", „За унапредување 
и модернизација на службата". 

Ако на крајот на годината се оствари прилив на 
средства поголем од износот на вкупно потрошените 
средства тој вишок во овој преглед се искажува во 
колоната: „Непотрошени средства": 

5) Преглед на состојбата на приходите и расхо-
дите на фондовите. За секој одделен фонд држав-
ните органи ќе состават преглед за конечната со-
стојба на приходите и расходите на фондот утврден 
со завршната сметка за 1962 година. 

Приходите и расходите се искажуваат во коло-
ната: „Вкупни приходи" односно „Вкупни расходи". 

Ако одделни фондо-ви на крајот на годината 
остварат вишок на приходите над расходите, тој ви-
шок се п р ^ а ж у в а во колоната: ,,Непотрошени 
средства". 

Прегледите наведени во оваа точка под 3, 4 и 5 
органите на управата над-лежни за работите на бу-
џетот ги изработуваат врз основа на прегледите и 
податоците што им ги доставиле наредбодавците на 
државните органи што вршеле проверување на но-
виот начин за расподелба на приходите. За таа цел 
наредбодавците на државните органи што вршеле 
проверување на новиот начин за расподелба на 
приходите се должни на органот на управата над-
лежен за работите на буџетот да му достават пре-
гледи за конечниот прилив на приходите и расхо-
дите што се наведени во оваа точка под 3, 4 и 5 
врз основа на износите искажани во завршната 
сметка за 1962 година што е донесена од страна на 
државните органи, ка-ко и извештај во кој се дава 
кратка анализа на податоците изнесени во прегле-
дите и објаснение на отечените искуства и резул-
татите на новиот систем за финансирање на држав-
ните ор-гани. 

Покрај овие прегледи, органите во кои е вршено 
проверување на новиот начин за расподелба на 
приходите се должни на органот на управата над-
лежен за работите на буџетот да му ги достават, 
како посебни прилози, и другите прегледи што ги 
изработуваат наредбодавците за извршување на 
пресметките на приходите и расходите на држав-
ните органи. 

Сите овие податоци, ако е тоа можно, треба да 
се споредат со состојбата пред преминувањето на 
новиот систем за расподелба на приходите, за да се 
добијат што поцелосни резултати од примената на 
новиот систем за финансирање на државните ор-
гани. 

ЈП. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ 

19. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот е должен на советот надлежен за рабо-
тите на буџетот односно на извршниот совет да му 
поднесе предлог на завршната сметка за извршува-
њето на буџетот за 1902 година до 3-1 март 1963 го-
дина. 

Органот на управата надлежен за работите на 
буџетот е должен врз основа на членот 168 став 2 
од Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи предлогот на завр-шната сметка 
за извршувањево на буџетот за 1962 година во рок 
од 10 дена од денот кога советот надлежен за рабо-
тите на буџетот односно извршниот совет го утвр-
дил предлогот, да и го достави на Службата на оп-
штественото книговодство на по-стапка според чле-



Среда, 13 ф е в р у а р и 1963' С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А Ф Н Р Ј Б р о ј 6 - Страна 99 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец А 
(формат 420 х 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ОДОБРЕНИТЕ И ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 
- 1 во илјади динари — 

Буџетски делови 
и видови расходи 

Вкупно народна 
република и 

народни одбори 

Буџет на 
народната 
република 

Буџети на 
народните 
одбори 

Буџети на 
околиите 

Буџети на 
општините Буџетски делови 

и видови расходи Одобре-
но 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

Одо-
брено 

Извр-
шено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

1. Дел-Про-
света и народ-
на култура 

лични 
оперативни 
функционални 

- - - -
1. Дел-Про-
света и народ-
на култура 

Вкупно: 

2. Дел-Соци-
јални грижи 

лични 
оперативни 
функционални 

- - - - -2. Дел-Соци-
јални грижи 

Вкупно: 

3. Дел-Здрав-
ствена зашти-
та 

лични 
оперативни 
функционални 

- - - -
3. Дел-Здрав-
ствена зашти-
та 

Вкупно: 

5. Дел-Држа-
вна управа 

лични 
оперативни 
функционални 

- - - - -5. Дел-Држа-
вна управа 

Вкупно: 

6. Дел-Кому-
нална дејност 

ЛИЧНЕВ 
оперативни 
функционални 

- - - - -
6. Дел-Кому-

нална дејност 
Вкупно: 

В к у п н о 
од 1 до 
6 дел 

лични 
оперативни 
функционални 

- - - -В к у п н о 
од 1 до 
6 дел 

Вкупно: 

7. Дел - Нестопански инвестиции -

8. Дотации за: 
- стопанство 
- фондот за школство 
- другите фондови 
- самостојните уста-

нови и општестве-
ните организации 

- буџетите на народ-
ните одбори 

- друго 

-

8. Дотации за: 

Вкупно: 
9. Дел - Обврски по заемите и 

гаранциите 

10. Дел-Обвр-
ски по буџе-
тот и буџет-
ска резерва: 

- за инвестиции 
- за обврски од пора-

нешните години 
- за лични расходи 
- ДРУГО 

10. Дел-Обвр-
ски по буџе-
тот и буџет-
ска резерва: 

Вкупно: 

В к у п н о 
Од 1 до 
10 дел 

лични 
оперативни 
фукционални 
други 

- -
- -

-
В к у п н о 
Од 1 до 
10 дел 

Вкупно: 
Дотации за други буџети 

Расходи по одбивање на дотациите 
за другите буџети 1 
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Образец В 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ^ , (формат 420 х 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 

- во илјади динари -

Политичкотериторијална 
единица 

Вкупни приходи 
што му припаѓаат 
на буџетот на по-
литичкотеритори-
јалната единица 

Р а с п о д е л б а н а о с т в а р е н и т е п р и х о д и 

Политичкотериторијална 
единица 

Вкупни приходи 
што му припаѓаат 
на буџетот на по-
литичкотеритори-
јалната единица 

Во
 к

ор
ис

т 
на

 
по

се
бн

ат
а 

бу
-

џе
тс

ка
 р

ез
ер

ва
 

За
 б

уџ
ет

ск
а 

по
тр

ош
ув

ач
ка

 З а ф о н д о в и т е 

Н
а 

по
се

бн
а 

см
ет

ка
 

За
 ф

ин
ан

си
ск

а-
та

 п
ро

гр
ам

а 

Политичкотериторијална 
единица 

Вкупни приходи 
што му припаѓаат 
на буџетот на по-
литичкотеритори-
јалната единица 

Во
 к

ор
ис

т 
на

 
по

се
бн

ат
а 

бу
-

џе
тс

ка
 р

ез
ер

ва
 

За
 б

уџ
ет

ск
а 

по
тр

ош
ув

ач
ка

 

За
 ф

он
до

т 
1 

за
 ш

ко
лс

тв
о 

За
 р

ез
ер

вн
и-

от
 ф

он
д 

За фондовите 
што ги осно-
вала полити-
чкотеритори-
јалната еди-

ница За
 о

пш
те

ст
-

ве
ни

те
 ф

он
-

до
ви

 
Вк

уп
но

 з
а 

фо
нд

ов
ит

е 

Н
а 

по
се

бн
а 

см
ет

ка
 

За
 ф

ин
ан

си
ск

а-
та

 п
ро

гр
ам

а 

Политичкотериторијална 
единица 

Предви-
дено 

Оства-
рено Во

 к
ор

ис
т 

на
 

по
се

бн
ат

а 
бу

-
џе

тс
ка

 р
ез

ер
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ет
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а 
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тр

ош
ув
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ка

 

За
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до

т 
1 

за
 ш
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лс

тв
о 

За
 р

ез
ер

вн
и-

от
 ф

он
д 

За фондовите 
што ги осно-
вала полити-
чкотеритори-
јалната еди-

ница За
 о

пш
те

ст
-

ве
ни

те
 ф

он
-

до
ви

 
Вк

уп
но

 з
а 
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нд

ов
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е 

Н
а 
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а 
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ет
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За
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а-
та
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ам

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. В куп. приходи на општините: 

а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% посебна резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + б + в - f r - f д 4 г ) 

I. В куп. приходи на општините: 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% посебна резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + б + в - f r - f д 4 г ) 

II. Вкуп. приходи на околиите: 
а) заеднички 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 

-

II. Вкуп. приходи на околиите: 
а) заеднички 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 

- дотации за другите буџети 
Вкуп. прих. на околиите1) 

- дотации за другите буџети 
Вкуп. прих. на околиите1) 

III. Вкупно приходи на општи-
ните и околиите (I+H) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и ,ДРУГИ 
д) прзнесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б+в+г+Д+ѓ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на општи-
ните и околиите1) 

III. Вкупно приходи на општи-
ните и околиите (I+H) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и ,ДРУГИ 
д) прзнесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б+в+г+Д+ѓ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на општи-
ните и околиите1) 

III. Вкупно приходи на општи-
ните и околиите (I+H) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и ,ДРУГИ 
д) прзнесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б+в+г+Д+ѓ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на општи-
ните и околиите1) 

III. Вкупно приходи на општи-
ните и околиите (I+H) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и ,ДРУГИ 
д) прзнесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б+в+г+Д+ѓ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на општи-
ните и околиите1) 

IV. Приходи на нар. република 
а) заеднички ѕ 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на наро-
дната република1) 

IV. Приходи на нар. република 
а) заеднички ѕ 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на наро-
дната република1) 

IV. Приходи на нар. република 
а) заеднички ѕ 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на наро-
дната република1) 

IV. Приходи на нар. република 
а) заеднички ѕ 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно ( а + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупно приходи на наро-
дната република1) 

V. Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и народните 
републики (III-f IV) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и наро-
дните републики1) 

V. Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и народните 
републики (III-f IV) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и наро-
дните републики1) 

V. Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и народните 
републики (III-f IV) 
а) заеднички 
б) посебни 
в) судски такси 
г) на државните органи 

и други 
д) пренесени средства: 

(вишок на приходите 
и 10% резерва) 

ѓ) дотации 
Вкупно (а + б + в + г + д + ѓ ) 
Минус дотациите за дру-
гите буџети 
Вкупни приходи на општи-
ните, околиите и наро-
дните републики1) 

1) По одбивање на дотациите што им се даваат на 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА . Образец В 
(формат 297 х 210 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

- во илјади динари -

Политичкотериторијална 
единица 

Вкупен прилив на 
средствата (издво-

ено од делот на за-
едничките буџет-

ски приходи) 

И з в р ш е н а р а с п о д е л б а 

Нераспоредено 
(колона 2 минус 5) 

Политичкотериторијална 
единица 

Вкупен прилив на 
средствата (издво-

ено од делот на за-
едничките буџет-

ски приходи) 

За 
'заеднички 
потреби 

За трошоци 
на редовното 

работење 
Вкупно 

распоредено 
Нераспоредено 

(колона 2 минус 5) 

i 2 3 4 5 6 

I. Вкупно општини 
II. Вкупно околии 

Вкупно I + II 

I. Вкупно општини 
II. Вкупно околии 

Вкупно I + II 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец Г 
(формат 297 х 210 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ДОВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

- во илјади динари — 

Политичко-
територијална 

единица 

ПрИлив на средствата К о р и с т ење на с р е д с т в а т а 
Нераспоредени 

средства 
(колона 3 
минус 5) 

Политичко-
територијална 

единица 
вкупно 

планирано 
Вкупно 

остварено 
Вкупно 

со планот 
одобрено 

Вкупно 
извршено 

О д т о а : Нераспоредени 
средства 

(колона 3 
минус 5) 

Политичко-
територијална 

единица 
вкупно 

планирано 
Вкупно 

остварено 
Вкупно 

со планот 
одобрено 

Вкупно 
извршено Заеднички 

потреби 

За нови органи 
и зголемување 

обемот на 
дејноста 

Нераспоредени 
средства 

(колона 3 
минус 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Вкупно 
општини 

II. Вкупно 
околии 

Вкупно I + II 

I. Вкупно 
општини 

II. Вкупно 
околии 

Вкупно I + II 1 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец Д 
(формат 420 х 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
- во илјади динари -

Политичкотеритори-
јални единици 

П р и х о д и Р а с х о д и 

В
иш

ок
 н

а 
пр
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те
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 3
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 8
) 

Политичкотеритори-
јални единици 

Вкупно 
планира-

ни 
приходи 

О с т в а р е н о : 
Вкупно 
планира-

ни 
расходи 

И з в р ш е н о : 

В
иш

ок
 н

а 
пр

их
о-

ди
те

 о
дн

ос
но

 р
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-
хо

ди
те
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ра
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ун
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 8
) 

Политичкотеритори-
јални единици 

Вкупно 
планира-

ни 
приходи 

Вк
уп

но
 

О д т о а : Вкупно 
планира-

ни 
расходи 

Вк
уп

но
 

О д т о а : 

В
иш

ок
 н

а 
пр
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о-

ди
те

 о
дн

ос
но
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ас

-
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ди
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ра
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ко
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с 
ил

и 
м
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Политичкотеритори-
јални единици 

Вкупно 
планира-

ни 
приходи 

Вк
уп

но
 

За
 р

ед
ов

-1
 

но
 р
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о-
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њ
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За
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ле

м
у-
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њ
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м
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ћ 

Вкупно 
планира-

ни 
расходи 

Вк
уп

но
 

За
 л
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до

хо
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За
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е-
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ја
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 

I. Вкупно општини 
II. Вкупно околии 

Вкупно I + II 
III. Народна република 

Вкупно I + П + III 

I. Вкупно општини 
II. Вкупно околии 

Вкупно I + II 
III. Народна република 

Вкупно I + П + III 

I. Вкупно општини 
II. Вкупно околии 

Вкупно I + II 
III. Народна република 

Вкупно I + П + III 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец Ѓ 
(формат 297 х 210 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
— во илјади динари — 

Политичкотери-
торијална 

единица 

Прилив на средствата У т р о ш е н о 
Непотроше-
ни средства 
(колона 2 
минус 6) 

Политичкотери-
торијална 

единица 

Пренесено од фи-
нансискиот план 
на средствата за 

заеднички 
потреби 

За 
одржување 

зграда 

За 
набавка 
опрема 

За 
унапредува-

' ње и мо-
дернизација 
на службата 

1 

Вкупно 
потрошено 

Непотроше-
ни средства 
(колона 2 
минус 6) 

1 2 3 4 1 5 6 7 

1. Вкупно општини 

П. Вкупно околии 

Вкупно 1 + П 

1. Вкупно општини 

П. Вкупно околии 

Вкупно 1 + П 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец Е 
(формат 297 х 210 mm) 

БИРЕН ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

- во илјади динари -

Политичкотериторијална единица Вкупни 
приходи 

Вкупни 
расходи 

Непотрошени средства 
(колона 2 минус 3) 

1 2 3 4 

I. Вкупно општини 

П. Вкупно околии 

Вкупно 1 + П 

I. Вкупно општини 

П. Вкупно околии 

Вкупно 1 + П 

III. Народна република -

Вкупно 1 + Н + 1П 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец Ж 
(формат 420 х 198 mm) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 6%-ната. ЗАДОЛЖИТЕЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

— во илјади динари — 

Политичкотеритори-
јална единица 

С р е д с т в а К о р и с т е н о 

Ра
сп

ол
ож

ив
и 

ср
ед

ст
ва

 (
ко

ло
на

 
4 

ми
ну

с 
9)

 
1 

Политичкотеритори-
јална единица 

1 
П

ре
не

се
ни

 с
ре

дс
тв

а 
од

 п
ре

тх
од

на
та

 
го

ди
на

 
1 

1 

1 
П

оз
ај

ми
ци

 ш
то

 
не

 с
е 

вр
ат

ен
и 

до
 к

ра
јо

т н
а 

19
62

 г
од

ин
а 

Вк
уп

но
 

(к
ол

он
а 

2 
+ 

3)
 Одобрени позајмици во по-

ранешните години што не се 
вратени до 31.XII 1962 Одобрени 

позајмици 
во 1962 

што не се 
вратени до 

31 XII 1962 

Вкупно 
(колона 

7+8) 

Ра
сп

ол
ож

ив
и 

ср
ед

ст
ва

 (
ко

ло
на

 
4 

ми
ну

с 
9)

 
1 

Политичкотеритори-
јална единица 

1 
П

ре
не

се
ни

 с
ре

дс
тв

а 
од

 п
ре

тх
од

на
та

 
го

ди
на

 
1 

1 

1 
П

оз
ај

ми
ци

 ш
то

 
не

 с
е 

вр
ат

ен
и 

до
 к

ра
јо

т н
а 

19
62

 г
од

ин
а 

Вк
уп

но
 

(к
ол

он
а 

2 
+ 

3)
 

Одобрени 
за покри-

вање на 
расходите 

За 
измирување 

на обвр-
ските 

Вкупно 
(колона 

5+6) 

Одобрени 
позајмици 

во 1962 
што не се 

вратени до 
31 XII 1962 

Вкупно 
(колона 

7+8) 

Ра
сп

ол
ож

ив
и 

ср
ед

ст
ва

 (
ко

ло
на

 
4 

ми
ну

с 
9)

 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Вкупно општини 

И. Вкупно околии 
Вкупно I + II 

I. Вкупно општини 
И. Вкупно околии 

Вкупно I + II 
III. Наводна република 

Вкупно 1+Н + 1Л 

III. Наводна република 

Вкупно 1+Н + 1Л 1 1 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА Образец 3 
(формат 420x 198 mni) 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 

—во илјади динари-

Видови обврски 

Вукупни обврски Народни републики Околии Општини 

Видови обврски 
Вкуп-

но 
(коло-

на 
3 + 4) 

Создадени во: Вкуп-
но 

(коло-
на 

6 + 7) 

Создадени во: 
Вкупно 
(колона 
9+10) 

Создадени во: 
Вкупно 
(колона 
12+13) 

Создадени во: 
Видови обврски 

Вкуп-
но 

(коло-
на 

3 + 4) 

1962 
година 

по
ра

-
не

ш
ни

те
 

го
ди

ни
 

Вкуп-
но 

(коло-
на 

6 + 7) 

1962 
година 

по
ра

-
не

ш
ни

те
 

го
ди

ни
 Вкупно 

(колона 
9+10) 

1962 
година 

по
ра

не
-

ш
ни

те
 

го
ди

ни
 Вкупно 

(колона 
12+13) 

1962 
година 

по
ра

не
-

ш
ни

те
 

го
ди

ни
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 

1. Обврски спрема здрав-
ствените установи: 
- з а болнички и други 

трошоци за лекување 
за здравствена пре-
вентива и друго 

Вкупно 1 

1. Обврски спрема здрав-
ствените установи: 
- з а болнички и други 

трошоци за лекување 
за здравствена пре-
вентива и друго 

Вкупно 1 

2. Обврски за инвестици-
они расходи: 
- изработка на проекти 

за испитување тере-
ни, градежни работи 
и други инвестиции 

- опрема 
- набавка на автомо-

били 
Вкупно 2 

-
2. Обврски за инвестици-

они расходи: 
- изработка на проекти 

за испитување тере-
ни, градежни работи 
и други инвестиции 

- опрема 
- набавка на автомо-

били 
Вкупно 2 

3. Обврски спрема банките 
и фондовите за непла-
тени ануитети 

Вкупно 3 

3. Обврски спрема банките 
и фондовите за непла-
тени ануитети 

Вкупно 3 

4. Обврски по стасаните 
кредити и позајмици: 
— спрема банката 
-спрема средствата 

од 6%-ната буџет-
ска резарва и резер-
вниот фонд 

- друго 
Вкупно 4 

4. Обврски по стасаните 
кредити и позајмици: 
— спрема банката 
-спрема средствата 

од 6%-ната буџет-
ска резарва и резер-
вниот фонд 

- друго 
Вкупно 4 

5. Обврски по гаранциите: 
— за стопанство 
- з а самостојни уста-

нови и општествени 
организации 

Вкупно 5 

5. Обврски по гаранциите: 
— за стопанство 
- з а самостојни уста-

нови и општествени 
организации 

Вкупно 5 

6. Обврски за разни мате-
ријални расходи 

7. Обврски за лични 
расходи 

Вукупно неизмирени 
обврски 

mm 

6. Обврски за разни мате-
ријални расходи 

7. Обврски за лични 
расходи 

Вукупно неизмирени 
обврски 
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НАРОДНА РЕПУБЛИКА „ Образец И 

(формат 420x198 тт^ 

ПРЕГЛЕД НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ РАСХОДИ 
ШТО ИМААТ КАРАКТЕР НА ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

- во илјади динари -

Лични доходи 
и други примања 

Нето 
при-

мања 

Придонес за 
буџетите од 

личните 
доходи 

Придонес за 
социј ално 

осигурување 

В
ку

пн
о(

ко
ло

-
ни

 2
+

4+
6)

 ! 
Придонес за 1 

станбена 
изг радба 

Дополнителен 
придонес за 
социјално 

осигурување 

Надоместок 
за повласти-

ците во сообра-
ќајот 

В
ку

пн
о 

(к
ол

он
и 

7+
 

+9
 +

 11
 +

 1
3)

 

Лични доходи 
и други примања 

Нето 
при-

мања 

Норми Износ Норми Износ В
ку

пн
о(

ко
ло

-
ни

 2
+

4+
6)

 

Норми Износ Норми Износ Норми Износ В
ку

пн
о 

(к
ол

он
и 

7+
 

+9
 +

 11
 +

 1
3)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А. Лични доходи: 
- од редовзн работен 

однос 

- од привремен работен 
однос 

- од дополнителен работен 
однос 

Вкупно А 

А. Лични доходи: 
- од редовзн работен 

однос 

- од привремен работен 
однос 

- од дополнителен работен 
однос 

Вкупно А 

В. Расходи што имаат ка-
рактер на лични примања: 

- теренски додатоци 

- надоместок за одвоев 
живот 

Вкупно В 

В. Расходи што имаат ка-
рактер на лични примања: 

- теренски додатоци 

- надоместок за одвоев 
живот 

Вкупно В 

Вкупно А + Б 

нoт 46 од Законот за општественото книговодство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62). 

Во рокот од ставот 2 на оваа точка органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на буџетот ќе му достави еден примерок 
од предлогот на завршната сметка за извршувањето^ 
на буџетот на општината и на органот на управата 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на финансиите. Органот на управата на околискиот 
народен одбор надлежен за работите на буџетот е 
должен во истиот рок да му го достави предлогот 
на завршната" сметка за извршувањето на буџетот 
на околијата на републичкиот државен секретари-
јат за работите на финансиите. 

Врз основа на членот Г6'9 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи, и 
завршната сметка за извршувањето на буџетот што 
ја донесол претставничкиот орган И се доставува 
на Службата на општественото книговодство. 

IV. ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗБИРНИ-
ТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ПОЛИТИЧКО-

ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ 
20. Републичкиот др-жавен секретаријат за ра-

ботите на финансиите врз основа на податоците од 
утврдените предлози на завршните сметки за извр-
шувањето на буџетите на околиите и народната ре-
публика, како и врз основа на збирните прегледи 
на завршните сметки за извршувањето на буџетите 
на општините, што се должни на републичкиот др-
жавен секретаријат за работите на финансиите^ да 
му ги достават органите на управата на околискиот 
народен одбор надлежни за работите на финансиите 
во рокот што ќе го пропише тој државен секрета-
ријат, ќе ги состави следните збирни прегледи на 

завршните сметки за извршувањето на буџетите на 
општините и околиите и буџетот на народната ре-
публика: 

1) Збирен преглед за одобрените и извршените 
расходи на буџетите — на образецот? А; 

2) Збирен преглед за предвидените и остваре-
ните приходи на буџетите — на образецот Б; 

3) Збирен преглед на вкупните приходи на др-
жавните органи — на образецот В; . 

4) Збирен преглед на извршувањето на финан-
сиските планови на средствата за заеднички потре-
би на државните органи — на образецот Г; 

5) Збирен преглед -на извршувањето на финан-
сиските планови на државните органи — на обра-
зецот Д; 

6) Збирен преглед на потрошокот на средствата 
за заеднички потреби на државните органи — на 
образецот Ѓ; 

7) Збирен преглед на вкупните приходи и рас-
ходи на фондовите на државните органи — на 
образецот Е; 

8) Збирен преглед на состојбата на средствата 
на 6%-ната задолжителна буџетска резерва — на 
образецот Ж; 

9) Збирен преглед на неизмирените обврски -
на образецот 3. 

Во ставот 1 на оваа точка наведените прегледи 
се изработуваат врз основа на податоците и пре-
гледите од усвоените предлози на завршните смет-
ки за извршувањето на буџетите за 1962 година, без 
оглед на тоа дали Службата на општественото кни-
говодство извршила преглед на предлогот на завр-
шната сметка. Обрасците наведени во ставот 1 од 
оваа точка, како и образецот И наведен во точката 
6 од ова упатство, се непечатени кон ова упатство 
и се негов составен дел 
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21. Републичкиот државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите му доставува на сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
збирни рекапитулативни прегледи, во кои по секој 
преглед од точката 20 на ова упатство посебно се 
прикажува финансиската состојба на сите општини 
и сите околии на територијата на народната репу-
блика, како и на самата народна република. Репу-
бличкиот државен секретаријат за работите на фи-
нансиите ќе даде и кратка анализа на финансиска-
та состојба на политичкотериторијалните единици 
и оценка на нивната буџетска политика. 

Републичките државни секретаријати за рабо-
тите на финансиите ќе им издадат, по потреба, по-
блиски упатства на околиските народни одбори за 
изработка на наведените збирни прегледи за под-
рачје на околија и за роковите за доставување на 
овие прегледи до републичкиот државен секрета-
ријат за работите на финансиите. 

Прегледите од ставот 1 на оваа точка републич-
ките државни секретаријати за работите на финан-
сиите ќе му ги достават на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите до 31 мај 
1963 година. 

22. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5-2400/1 
7 февруари 1963 година 

Белград 
Државен секретар 

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

81. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени за виско-
зна целулоза^, цел-влакно и вештачка свила („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/61) и членот 5 од Уред-
бата за ословување и укинување на определени со-
јузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/62), Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за општи стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПАРИТЕТНИТЕ НАЈВИСОКИ ПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ СОРТИМЕНТИ НА 

ЦЕЛ -ВЛАКНО И ВЕШТАЧКА СВИЛА 

Боја и класа Цена за 1 kg 

1. Во Наредбата за утврдување на паритетните 
највисоки продажни цени за одделни сортименти 
на цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/61) во точката 1 став 1 по одредбата 
под 7 се додаваат три нови одредби кои гласат: 
„8) вештачка свила, 

сјајна 
Цена за 1 kg 

денија I класа П класа III класа 

50/20- 2.111 
450/90 9-92 

2.007 
942 

1.6-39 
793 

9) вештачка свила, 
мат 

10) вештачка свила, 
според бојата 

50/2 
450/90 

2.193 
1.032 

2.087 
980 

1.758 
825 

Боја и класа Цена за 1 kg 

Црна 
I класа 

II класа 
III класа 

50/20 

2.688 
2.553 
2.151 

450/90 

1.262 
1.199 
1.010 

Сива 

Црвена 

Жолта 

Тиркиз 

Зелена 

Сина 

Тегет 

Браон 

Лила 

Песок 

Сребро 

/ Бордо 

50/20 460/90 

I класа 2.5-59 1.202 
II класа . 2.431 1.142 

III класа 2.047 962 , 

I класа 2.933 1.376 
II класа 2.786 1.307 

III класа 2.346 1.102 

I класа 3.033 1.447 
II класа 2.923 1.374 

III класа 2.466 1.159 

ч I класа 2.758 1.295 
II класа 2.621 1.230 

III класа 2.207 1.035 

I класа 2.845 1.336 
II класа 2.701 1.268 

III класа 2.276 1.068 

I класа 3.019 1.417 
II класа 2.86:7 1.346 

III класа 2.416 1.134 

I класа 2.828 1.3(27 
II класа 2.686 1.261 

III класа 2.262 1.063 

I класа . 2.967 1.393 
II класа 2.819 1.323 

III класа 2.374 1.116 

I класа 3.089 1.450 
II класа 2.936 1.379 

III класа ' 2.473 1.161 

I класа 2.559 1.202 
II класа 2.431 1.142 

III класа 2.047 962 

I класа 2.548 1.197 
II класа 2.421 1.136 

III класа 2.033 957 
естосива 

I класа 2.600 1.221 
II класа 2.469— 1.159 

III класа 2,080 977 

I класа 2.984 1.402 
II класа 2.835 1.330 

III класа 2.387 1.121" 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 169 

7 февруари 1963 година 
Белград 

- Секретар 
за општи стопански работи, 

Никола ЏуБеровиќ, с. р. 

82. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУ-

СТРИЈАТА НА ОБУВКИ 

1. Во југословенскиот стандард Калифорнија 
обувки - JUS G.B2.170, што е донесен со Решението 
за југословенските стандарди oд областа на инду-
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стријата на обувки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1'5/'61), во точката 3. Квалитет материјала, точката 
'3.2 се менува и гласи: 

„3 2 Материјал за доњи део обуће; 
За кожни ђон: крупен квалитета прописаног 

одговарајућим југословенским стандардом, обра-
ђене дебљине најмање 2,5 пит. 

За гумени ђон: микро-гума, пресована гума, гу-
мена плоча, дебљине најмање 3 пит. 

За остале врсте ђонова: вештачки производи. 
За темељну табаницу: све врсте горње коже и 

вештачки производи каширани текстилом, дебљине 
најмање 1 пип или текстил." 

2. Во југословенскиот стандард Обувки со вул-
канизирани долни делови — Ј1ЈЅ С.В2.200, донесен 
со решението наведено во точката 1. од ова реше-
ние, во точката 4. Квалитет израде, точката 4.2 се 
менува и гласи: 

„4.2 Темељна таваница ако се нашива мора бити 
појачана ланеним платном или келером, или веш-
тачким пр0!изводима." 

3. Ова решение влегува во оила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 20-24-797 
5 февруари 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот со земјишта 
и згради, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/62, се поткраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА 
И ЗГРАДИ 

Во членот 1 во првиот ред зборовите: „за из-
мени и дополненија на Законот" треба да се бри-
шат. 

Од Сојузната народна скупштина, 9 февруари 
1963 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утг одено е дека во текстот на Одлуката за нормите 
на данокот на доход за 1963 година, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/63, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА 

ДОХОД ЗА 1963 ГОДИНА 

Во точката 5 став 1 под 3 по зборот: „прогноза" 
треба да се додадат по погрешка изоставените збо-
рови: „и лото". -

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 февру-
ари 1963 година. 

Среда, 13 ф е в р у а р и 1963 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Вг)з основа на членот 106 од' Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) и 
членот 4 од Уредбата за Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/63), а во врска со членот 33. од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

За директор на Дирекцијата за цивилна возду-
шна пловидба се назначува Батриќ Јовановиќ, ди-
ректор на укинатата Управа за цивилно воздухо-
пловство. 

Б. бр. 10 
2 февруари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 165 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) и 
членот 3 од Уредбата за Сојузниот сообраќаен ин-
спекторат, а во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), -Сојузниот извршен совет донесува 

ч 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ИНСПЕКТОР 
НА СООБРАЌАЈОТ 

За генерален инспектор на сообраќајот на Со-
јузниот сообраќаен инспекторат се назначува Ми-
лош Стаматовиќ,^ досегашен претседател на Секци-
јата за сообраќај на Сојузната стопанска комора. 

Б. бр. 9 
31 јануари 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 
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