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1. 
Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 

семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојуз-
ниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТО-
ДОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НОВО-
СОЗДАДЕН СОРТА СЕМЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

РАСТЕНИЈА 
Член 1 

Во Правилникот за методот и постапката за 
признавање новосоздаден сорта семе од земјодел-
ски растенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/66 
и 45/68) во членот 8 по ставот 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Трошоците за испитување и проверување на 
домашна и странска сорта во микроогледи ги под-
несува подносителот на барањето, а трошоците на 
стручната комисија и стручната служба од членот 
XI на овој правилник — Секретаријатот/* 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. % до 6. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 14165 
27 ноември 1269 година 

Белград 
Заменик секретар за 

стопанство, 
Владо Јуричиќ, е. р. 

2. 
Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67) и членот 44 од Уредбата за финансиското и 
материјалното- работење на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66 и 38/67), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
1. Органите на управата, судовите, јавните об-

винителства и стручните служби на собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани (во понатамошниот текст: органите на упра-
вата) се должни, во смисла на одредбите од ова 
упатство, на крајот на тековната година*) да ги 
заклучат своите деловни книги и други евиденции 
со состојбата на 31 декември и да состават завршна 
сметка за односната година. 

2. Органите на управата ја саставуваат заврш-
ната сметка врз основа на податоците од своето кни-
говодство и други евиденции. 

» К а к о т е к о в н а г о д и н а с е п о д р а з б и р а г о д и н а т а за 
к о ј а с е с о с т а в у в а з а в р ш н а т а с м е т к а . 

3. Состојбата на средствата и нивните извори 
органот на управата ја утврдува со попис (инвента-
рисување). 

4. Завршната сметка на органот на управата 
содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 19— го-
дина (на образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 19— година (на 
образецот II); 

3) пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност (на образе-
цот III); 

4) пресметка на остварените и користените сред-
ства за посебни намени (на образецот IV); 

5) движење на средствата на фондовите (на об-
разецот V); 

6) преглед на ненамирените обврски на 31 де-
кември 19— година (на образецот VI); 

7) преглед на бројот на запослените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците (на образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства по посебниот дел на буџетот (на образецот 
VIII); 

9) извештај за работата. 
5. Органот на управата кој во својот состав, во 

смисла на членот 24 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата, има и 
работни единици со самостојна пресметка за врше-
ње стопанска дејност, за кои води посебно книго-
водство според единствениот контен план за стопан-
ските организации, ја составува завршната сметка за 
таа дејност според прописите што важат за стопан-
ските организации. 

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
1. Биланс на состојбата на 31 декември 19— година 

6. Пополнувањето на податоците во образецот I 
— Биланс на состојбата на 31 декември 19— година, 
се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 56 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец. 

Органите на управата под ред. бр. 1 до 56 вне-
суваат податоци за средствата и за изворите на сред-
ствата според состојбата утврдена со пописот на ма-
теријалните вредности, побарувањата и обврските на 
31 декември 19— година, а според класификацијата 
на податоците од образецот. За пополнување на овие 
податоци се ползуваат и расположивите евиденции 
за состојбата на тие средства и нивните извори, како 
и изводите за состојбата на сметката кај Службата 
на општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) и банките; 

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговод-
ствените отпиен пресметани на крајот на годината 
со примена на стопите за амортизација пропишани 
со Законот за стопите на амортизацијата на основ-
ните средства на работните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/66, 40/68, 50/68, 8/69, 17/69 и 
42/69); 

3) под ред. бр. 11, 12 и 22 се внесуваат и сред-
ствата на пресметаната и уплатена амортизација ПФ 
стопите пропишани од страна на општествено-поли-
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тичката заедница, ако е со прописите на општестве-
но-политичката заедница воведена амортизација на 
предмети на опрема или на предмети од заедничка 
потрошувачка; 

4) под ред. бр. 35 се внесуваат преплетените из-
носи на средствата по обврските на органот на уп-
равата, ако соодветните конта од колоната 2 на овој 
образец покажуваат долговно салдо поради препла-
та на создадените обврски; 

5) под ред. бр. 38 се искажува состојбата на за-
лихите на материјал и ситен инвентар за редовната 
дејност и состојбата на залихите на материјал и си-
тен инвентар на стопанските дејности од помал обем 
кои, во смисла на членот 35 став 7 од Правилникот 
за книговодството и контниот план на органите на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/67), не се 
сметаат како стопански дејности. Ако некој орган 
на управата преку посебните аналитички конта на 
синтетичките конта 312 и 362 евидентирал залихи и 
промет на материјал и ситен инвентар на стопански 
дејноости од помал обем, тој под овој реден број ја 
искажува состојбата на залихите на материјал и 
ситен инвентар евидентирана на посебните анали-
тички конта на синтетичките конта 312 и 362; 

6) под ред. бр. 43, 48 и 51 се внесуваат и сред-
ствата што врз основа на конечната распределба по 
завршната сметка се распоредени во фондовите на-
ведени под тие редни броеви; 

7) ка ј сојузните органи на управата и органите 
на управата на другите општествено-политички за-
едници што одлучиле приходите на буџетот оства-
рени во 1969 година, а уплатени во буџетот до 31 ја-
нуари 1970 година, да ги користат на начинот пред-
виден во членот 1646 ст. 1 и 2 на Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64, 28/66, 1/67, 
54/67, 30/68 и 56/69), состојбата на средствата на 31 
декември 1969 година на жиро-сметката од редов-
ната дејност, на жиро-сметките за посебни намени, 
на жиро-сметката на фондот на опремата и на ж и -
ро-сметките на другите фондови на органите на 
управата ја сочинуваат средствата на тие сметки на 
31 декември 1969 година наголемени за средствата 
распоредени на тие сметки до 31 јануари 1970 година, 
во смисла на членот 1646 од Основниот закон за фи-
нансирање на општествено-политичките заедници. 

Средствата примени во текот на јануари 1970 
година врз основа на членот 1646 на Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, органите на управата ќе ги прокнижат во 
своето книговодство под 31 декември 1969 година 
со одобрување соодветните конта на приходите од 
буџетот по основ на редовната дејност, посебните 
намени и фондови на органите на управата на товар 
на општествено-политичката заедница, додека кни-
жењата по изводот на банката ќе ги спроведат со 
задолжување на жиро-сметката на редовната деј-
ност, жиро-сметката на посебните намени и жиро-
-сметката на фондовите, во корист на соодветните 
конта на општествено-политичката заедница во те-
ковните книжења во јануари 1970 година. 

2. Заклучен лист на 31 декември 19— година 
7. Во образецот И — Заклучен лист на 31 де-

кември 19— година, се внесува состојбата по сите 
пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред како 
што е пропишано во Правилникот за книговодството 
и контниот план на органите на управата. 

Сите конта што се отворени при расчленува-
њето на билансот на конта или во текот на годи-
ната, се запишуваат по ред во овој образец, без 
оглед на тоа дали тие конта искажуваат некоја со-
стојба (салдо) или се израмнети. 

Ѕ. Пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност 

8. Во образецот III — Пресметка на остварените 
и користените средства за вршење на редовната 
дејност, се искажуваат: извршената пресметка на 
остварените и потрошените средства за вршење на 

редовната дејност и конечната распределба на сред-
ствата за вршење на редовната дејност на лични 
расходи, за издвојување во фондови, за пренос во 
наредната година и за уплатување во буџетот. 

Во образецот III се внесуваат врз основа на 
книговодствените податоци од соодветните конта: 

1) под ред. бр. 1 — пренесените средства што во 
конечната распределба на средствата според заврш-
ната сметка за претходната година се распоредени 
за финансирање на редовната дејност во наредната 
година. Под овој реден број се искажува почетната 
состојба на контото 702; 

2) под ред. бр. 2 — средствата од буџетот на оп-
штествено-политичката заедница пренесени во текот 
на годината на жиро-сметката на органот на упра-
вата како средства за вршење на неговата редовна 
дејност. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
примените средства од буџетот во текот на текуш-
тата година, искажана на побарувачката страна на 
контото 700. 

Органите на управата што вршат работи за по-
веќе општествено-политички заедници (заеднички 
органи) и на кои средства за вршење на редовната 
дејност им се обезбедуваат од буџетите на повеќе 
општествено-политички заедници, должни се како 
прилог кон образецот III да изработат специфика-
ција на средствата од ред. бр. 2, со износите што за 
вршење на редовната дејност ги примиле од буџе-
тот на секо Ја одделна општествено-политичка заед-
ница; 

3) под ред. бр. 3 — остварените сопствени при-
ходи на органот на управата што општествено-поли-
тичката заедница, во смисла на членот 17 став 2 од 
Основниот закон за средствата за работа на органите 
на управата, му ги отстапила на органите на упра-
вата како средства за вршење на неговата редовна 
дејност. 

Под овој реден број се искажуваат остварените 
сопствени приходи на крајот на годината на кон-
тото 701, како и приходите искажени на посебното 
аналитичко конто на синтетичкото конто 750 од сто-
панска дејност од помал обем, намалени за состој-
бата на крајот на годината на контото 120 по истиот 
основ, ако органот на управата ги користел контата 
од групата 75 односно 76 за евидентирање на ра-
ботењето на стопанската дејност од помал обем; 

4) под ред. бр. 4 — остварените вонредни при-
ходи искажани на контото 780; 

5) во остварените средства за вршење на ре-
довната дејност во завршната сметка не се иска-
жуваат побарувањата што не се наплатени до 31 
декември тековната година; 

6) под ред. бр. 6 — извршените набавки на по-
трошни материјали и ситен инвентар. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на годината на контото 712. Органите на 
управата што вршеле и стопанска дејност од помал 
обем која не се смета за стопанска дејност, во 
смисла на членот 24 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата односно во 
смисла на членот 35 став 7 на Правилникот за кни-
говодството и контниот план на органите на упра-
вата, под овој реден број ја искажуваат и состој-
бата на посебните аналитички конта на синтетичко-
то конто 760 За извршените набавки на потрошни 
материјали и ситен инвентар на стопанските деј -
ности од помал обем; 

7) под ред. бр. 7 — извршените услуги што, во 
смисла на членот 63 од Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата, се сме-
таат како материјални трошоци а кои се искажани 
на контото 713, како и извршените услуги на сто-
панските дејности од помал обем искажани на ана-
литичките конта на синтетичкото конто 760; 

8) под ред. бр. 8 — разни други трошоци што 
не се искажани под ред. бр. 6 и 7 на овој образец, 
а кои се евидентирани на контото 714, на посебните 
аналитички конта на синтетичкото конто 760 за тро-
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точите на стопанските дејности од помал обем и 
на контото 781 за ванредните расходи на органите 
на управата; 

9) под ред. бр. 9 — исплатените лични примања 
што ги товарат материјалните трошоци, како: днев-
ници за службени патувања, дневници за преме-
стување, надоместок на трошоците поради одвоен 
живот од семејството и ел. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
соодветните аналитички конта од групите конта 
71 и 76 за стопанските дејности од помал обем, ако 
органите на управата трошоците на стопанските 
дејности од помал обем ги книжеле преку контата 
од групата 76; 

10) под ред. бр. 10 — пресметаната амортиза-
ција за тековната година, ако со прописите на 
општествено-политичката заедница е воведена амор-
тизација на предмети на опремата. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната амортизација на крајот на годината, 
искажана на контата 715 и 761 за стопанска дејност 
од помал обем; 

11) под ред. бр. 11 — средствата што се предви-
дени со финансискиот план на органот на управата 
за покривање на непредвидените и недоволно пред-
видените потреби за вршење на редовната дејност. 
Овие средства се искажуваат само во колоната 
„Предвидено според финансискиот план"; 

12) под ред. бр. 13 — средствата кои со заврш-
ната сметка на органот на управата, врз основа на 
конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност, се распоредуваат на лични до-
ходи и на фондовите на органот на управата, за 
пренос во наредната година и за уплатување во бу-
џетот. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
контото 790, која се добива по спроведемо пренесу-
вање на средствата односно задолжување на соод-
ветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со пре-
несување салдото од контото 796 ка ј оние органи на 
управата што на контата од групите 75 и 76 ги кни-
желе трошоците на стопанските дејности од помал 
обем; 

13) под ред. бр. 14 до 17 — исплатените износи 
на аконтации на лични доходи и други лични при-
мања, со соодветните придонеси од личните доходи 
и спрема личните доходи, заклучно со 31 декември 
тековната година. Ако некој орган на управата пре-
сметаните аконтации на личните доходи за декем-
ври не ги исплатил до 31 декември тековната година, 
пресметаните аконтации на личните доходи за де-
кември тој нема да ги искаже под ред. бр. 14 туку 
под ред. бр. 18. 

Под соодветните редни броеви 14 до 17 се иска-
жуваат и извршените исплати на личните доходи 
што произлегуваат од поранешните години, а што 
се утврдени и намирени дури во тековната година. 

Под овие редни броеви се искажуваат прокни-
жените износи на соодветните конта 710, 711 и 765 
за стопанските дејности од помал обем, односно на 
соодветните конта на групите конта 24 и 25 на име 
извршени исплати на аконтации на личните доходи 
од средствата за редовната дејност и на придонесите 
од личните доходи и спрема личните доходи; 

14) под ред. бр. 18 — разликата помеѓу исплате-
ните аконтации на личните доходи до 31 декември 
тековната година и остварените лични доходи, која 
треба да им се исплати на работниците врз основа 
на одлука за конечната распределба според завр-
шната сметка, ако аконтациите на личните доходи 
исплатени во текот на годината се помали од вкуп-
ниот износ на остварените лични доходи по ко-
нечната распределба на средствата за вршење на ре-
довната дејност според завршната сметка за теков-
ната година. Со овој износ се опфаќаат и придоне-
сите од личните доходи и спрема личните доходи. 

Под овој реден број се искажува износот на пре-
сметаните лични доходи (со придонесите од личните 
доходи и спрема личните доходи) прокнижен на 
контото 246, по спроведеното книжење на распоре-

дот на резултатите од финансирањето на редовната 
дејност; 

15) под ред. бр. 20, 21 и 22 — средствата што се 
распоредени во тие фондови со завршната сметка 
за тековната година врз основа на конечната ра-
спределба на средствата за вршење на редовната 
дејност. Под тие редни броеви се искажуваат изно-
сите кои преку контото 791 и контото 796 за стопан-
ски дејности од помал обем, се прокнижени на соод-
ветните конта 900, 940 и 980; 

16) под ред. бр. 24 — соодветниот дел од сред-
ствата за вршење на редовната дејност што ги пре-
несува органот на управата во наредната година 
заради извршување на обврските односно задачите 
за кои му биле обезбедени тие средства, а кои об-
врски односно задачи тој не ги извршил до 31 де-
кември тековната година. 

Под овој реден број, по спроведениот распоред 
на книжањата на резултатите од средствата за 
финансирање на редовната дејност на контото 791 и 
на контото 796 за стопанските дејности од помал 
обем, се искажува прокнижениот износ на кон-
тото 702; 

17) под ред. бр. 25 — непотрошениот дел од 
средствата за вршење на редовната дејност што се 
враќаат во буџетот врз основа на одлука на собра- ' 
нието на општествено-политичката заедница односно 
по одлука на органот на управата. 

Под овој реден број, по спроведениот распоред 
на книжењата на резултатите од средствата за фи-
нансирање на редовната дејност, се искажува из-
носот кој се уплатува во буџетот а кој е прокнижен 
на контото 279. 

9. Покрај пресметката на остварените и кори-
стените средства за вршење на редовната дејност 
која са составува за органот на управата во целост, 
а на начинот од точката 8 на ова упатство, органот 
на управата може да состави и пресметка на оства-
рените и користените средства за вршење на ре-
довната дејност по работни единици — ако е фи-
нансискиот план на органот на управата составен 
по работни единици во смисла на точ. И и 12 од 
Упатството за начинот на составување на финан-
сискиот план и претсметката за користење на сред-
ствата за посебни намени на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 49/64). 

4. Пресметка на остварените и користените средства 
за посебни намени 

10. Во образецот IV — Пресметка на остварените 
и користените средства за посебни намени, се иска-
жуваат средствата што на органот на управата му 
се обезбедени за посебни намени, без оглед на тоа 
дали тие средства се користат непосредно од бу-
џетот или по пат на посебна сметка, како и без 
оглед на тоа дали органот на управата ги користи 
тие средства за извршување на своите посебни за-
дачи или само се појавува како носител на сред-
ствата за посебни намени па ги распоредува пона-
таму (средства за дејноста на општествено-политич-
ките организации и здруженијата на граѓани, сред-
ства за вршење определени услуги на установи на 
општествени служби и ел.). 

Пресметката на остварените и користените сред-
ства за посебни намени се искажува, по правило, 
за секоја одделна основна намена посебно на одде-
лен образец IV, без оглед на тоа дали обезбедените 
средства за посебни намени се користени по пат 
на акредитив, врз основа на донесена претсметка 
за користење на средствата за посебни намени (ако 
е определено со актот на собранието на општествено-
политичката заедница да се донесува претсметка) или 
непосредно преку посебната сметка. 

Ако во посебниот дел на буџетот на орган на 
управата во рамките на една основна намена му се 
распоредени средства за поблиски намени преку по-
себни позиции односно распоредни групи и распо-
редни подгрупи, органот на управата, по претходна 
согласност на органот на управата надлежен за 
работите на буџетот, распоредените и користените 
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средства во посебните позиции на оваа основна на-
мена може да ги искаже збирко во заедничкиот 
образец за сите овие посебни намени. 

Ако средствата за посебни намени што се пред-
видени во буџетот за набавка на опрема, согласно 
одлуката на собранието на општествено-политичката 
заедница, се пренесени во фондот на опремата на 
органот на управата, тие не се искажуваат во обра-
зецот IV, туку во образецот V, во колоната 6. 

Во завршната сметка на органот на управата не 
се искажуваат оние средства за посебни намени што 
се распоредени во буџетот на оиштествено-политич-
ката заедница како дополнителни средства (дотации) 
што им се даваат на други општествено-политички 
заедници. 

Врз основа на составените поединечни пресметки 
за користењето на средствата за секоја одделна по-
себна намена, органот на управата составува збирна 
пресметка на остварените и користените средства 
за посебни намени, за чии прилози се сметаат сите 
поединечни пресметки врз основа на кои е составена 
оваа збирна пресметка. 

Во образецот IV се внесуваат, и тоа: 
1) под ред. бр. 1 — пренесените непотрошени 

средства од посебната сметка на органот на упра-
вата од претходната година, ако е во општиот дел 
на буџетот или со посебна одлука на собранието на 
општествено-политичката заедница определено не-
потрошеиите средства од посебната сметка на ор-
ганот на управата да се пренесат и да се користат во 
наредната година. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 105 односно 
прокнижената почетна состојба на соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 721 во теков-
ната година; 

2) под ред. бр. 2 — средствата одобрени на ор-
ганот на управата за посебни намени во буџетот за 
тековната година, а кои се користат непосредно од 
буџетот или заради користење му се пренесени на 
посебна сметка. 

Под овој реден број се искажува износот про-
книжен на посебните аналитички конта на синте-
тичките конта 720 и 721, по одбивање на износот на 
пренесените средства според завршната сметка за 
претходната година прокнижен на овие конта; 

3) под ред. бр. 3 — средствата од приходите што 
ги остварил органот на управата со својата дејност, 
ако е со актот на собранието на општествено-поли-
тичката заедница определено тие приходи да се ко-
ристат како средства за посебни намени. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 721 односно 
на долговната страна на контото 779 — за дел на 
остварените приходи што се распоредени, во текот 
на годината, за посебни намени, односно приходите 
што органот на управата ги остварил со вршење 
разни технички, административни и слични услуги 
на други органи на управата и организации, а што 
се користат, врз основа на посебни прописи, како 
средства за посебни намени преку посебни сметки; 

4) под ред. бр. 4 — разни непредвидени сред-
ства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на 
овој образец, а кои се евидентирани на посебни ана-
литички конта на синтетичкото конто 721. 

Во секој поединечен образец IV во колоната 2 
под ред. бр. 2 се искажува и бројот на позицијата 
под која во посебниот дел на буџетот се распоредени 
средствата за таа намена, а во збирниот образец IV се 
искажуваат сите броеви на позицијите од поединеч-
ните обрасци односно сите броеви на позициите на 
распоредните групи од посебниот дел на буџетот во 
кои се распоредени средствата за посебни намени на 
односниот орган на управата; 

5) под ред. бр. 6 до 20 — потрошокот на сред-
ствата по видовите на посебните намени. 

Потрошокот на овие средства е евидентиран на 
посебните аналитички конта на групата конта 73 
(без контото 739); 

6) под ред. бр. 26 и 27 — средствата на посебните 
приходи што органите на управата ги оствариле со 

вршење определени дејности како средства за по-
себни намени, а кои врз основа на -посебни прописи 
се користат за редовна дејност или за други намени 
(пренесување во буџетот или во фондовите на орга-
нот на управата); 

7) под ред. бр. 28 — непотрошевите парични 
средства за посебни намени што се пренесуваат во 
буџетот по истекот на тековната година, а кои се 
прокнижени на долговната страна на контото 739; 

8) под ред. бр. 29 — средствата определени за 
пренос во наредната година, ако е во општиот дел 
на буџетот или со посебен акт на собранието на оп-
штествено-политичката заедница определено непо-
трошените средства за посебни намени да можат да 
се користат во наредната година. 

Под овој реден број се искажува износот про-
книжен на долговната страна на контото 739. 

5. Движење на средствата на фондовите 

11. Движењето и состојба на средствата на фон-
довите на почетокот и на крајот на тековната година 
се искажуваат во образецот V — Движење на сред-
ствата на фондовите. 

Движењето и состојбата на средствата на фон-
дот на заедничката потрошувачка се искажува во 
две колони: во колоната 7 се искажуваат средствата 
што се издвојуваат по стопа од 4°/о, со намена за 
станбена изградба, од износиот на средствата од 
кои се плаќа придонесот од личниот доход од ра-
ботен однос, а во колоната 8 се искажуваат сите 
други средства на фондот на заедничката потрошу-
вачка. 

Во образецот V — Движење на средствата на 
фондовите, се внесуваат, и тоа: 

1) под ред. бр. 1 — паричните средства на смет-
ката на овие фондови на 1 јануари тековната годи-
дина и средствата кои врз основа на конечната ра-
спределба на средствата за вршење на редовната 
дејност според завршната сметка, за претходната 
година внесени во фондот на опремата, во фондот 
на заедничката потрошувачка и во резервниот фонд. 

Во средствата пренесени од претходната година 
не се искажуваат средствата што на 31 декември 
претходната година се наоѓале издвоени како оро-
чени средства, ниту средствата на невратеиите 
кредити дадени од фондот на 31 декември претход-
ната година. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на претходната година односно на почетокот 
на тековната година на соодветните конта: 021, 048 
и 080. Покрај овие износи што ја претставуваат со-
стојбата — салдото на посебните сметки на фондо-
вите на почетокот на годината, под овој реден број 
се искажуваат износите прокнижени на: контото 
900 — за износот распореден во фондот на опремата, 
контото 940 — за износот распореден во фондот на 
заедничката потрошувачка и контото 980 — за изно-
сот распореден во резервниот фонд, врз основа на 
извршениот распоред на резултатите од финанси-
рањето на редовната дејност за претходната година; 

2) под ред. бр. 2 до 4 — состојбата на 1 јануари 
тековната година на невратените кредити дадени 
од фондот, издвоените орочени средства на фондот 
и средствата издвоени за исплатите за инвестиции 
(издвоени средства за електроенергетски објекти, 
депонирани гарантни износи и др.); 

3) под ред. бр. 5 — вредноста на подвижните 
предмети на опремата и подвижните и недвижните 
предмети на заедничката потрошувачка по спрове-
дениот книговодствен отпис на тие предмети; 

4) под ред. бр. 7 — средствата што се непосредно 
од буџетот пренесени во текот на годината во корист 
на фондовите, заради извршување определени за-
дачи односно набавки, а кои се прокнижени во те-
кот на годината на соодветните аналитички конта 
на синтетичките конта 021, 048 и 080. 

Под ред. бр. 7 во колоната 5 се искажуваат сите 
броеви на позициите на распоредните групи на по-
себниот дел од буџетот во кои се распоредени тие 
средства; 
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5) под ред. бр. 8 — средствата од приходите или 
од дел од приходите што ги остварил органот на 
управата со својата дејност, ако е со актот на со-
бранието на општествено-политичката заедница 
определено средствата од тие приходи да се внесу-
ваат во фондови. 

Под овој реден број искажаните средства одоб-
рени на органот на управата за посебни намени 
прокнижени се преку проодните аналитички конта 
на синтетичкото конто 729; 

6) под ред. бр. 9 — паричните средства пре-
несени од страна на друг орган на управата, во сми-
сла на членот 37 односно 52 од Основниот закон за 
средствата за работа на органите на управата, во 
корист на фондот на опремата односно на фондот на 
заедничката потрошувачка, заради здружување на 
тие средства со цел за заедничко користење; 

7) под ред. бр. 10 — наплатените камати по кре-
дитите дадени на работниците од фондот на заед-
ничката потрошувачка, во смисла на членот 165а 
од Законот за банките'*! кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ*', бр. 12/65, 29/65, 4/66. 26/66, 1/67, 
17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69 и 55/69) — за 
куповање станови, за изградба на нови или довршу-
вање и доградба на постојните станбени згради и 
станови и за полагање учество за добивање од банка 
кредит за станбена изградба, како и примените ка-
мати по орочените средства; 

8) под ред. бр. 12 — другите парични средства 
пренесени во корист на фондовите на органот на 
управата по разни основи, како: средствата на упла-
тената амортизација за предмети на опремата и 
предмети на заедничката потрошувачка, ако е со 
прописите на општествено-политичката заедница 
воведена амортизација на предмети на опрема од-
носно предмети од заедничка потрошувачка; парич-
ните средства што ги остварил органот на управата 
со давање во закуп предмети на опрема односно 
предмети од заедничка потрошувачка, ако со про-
писите на општествено-политичката заедница не е 
определена поинаква намена на тие средства, и др.; 

9) под ред. бр. 13 — средствата кои со завршна-
та сметка за претходната година, врз основа на ко-
нечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност се распоредени во фондовите, а 
кои се прокнижени (одобрени) на контата: 900 — за 
износот распореден во фондот на опремата, 940 — 
за износот распореден во фондот на заедничката 
потрошувачка, вклучувајќи го и износот на средст-
вата на заработката од која работната заедница се 
откажала за определено време заради давање помош 
на пострадати^ од земјотресот во Босанска Краина, 
и 980 — за износот распореден во резервниот фонд; 

10) под ред. бр. 16 до 22 — потрошените сред-
ства по намените предвидени во тие редни броеви 
во претходната година, со тоа што под ред. бр. 22 
во колоната 8 се искажува и износот на средствата 
што се исплатени на име помош на постраданите од 
земјотресот во Босанска Краина, како и средствата 
што за таа цел се исплатени по основ на заработка-
та од која работната заедница се откажала за опре-
делено време. 

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите 
на средствата и преглед на ненамирените обврски 

на 31 декември 196— година 
12. Членовите на комисијата за попис ги имену-

ва советот на работната заедница и старешината на 
органот на управата од редот на членовите на ра-
ботната заедница. 

Работата на пописот опфаќа: 
1) утврдување мерење, пребројување и побли-

ско опишување на материјалните вредности и утвр-
дување на другите средства и нивните извори, како 
и внесување на тие податоци во пописните листи; 

2) процена на средствата и изворите на сред-
ствата наведени во одредбата под 1 на оваа точка. 
Процена на средствата се врши по книговодствените 
вредности односно по набавките вредности на по-
трошниот материјал и ситниот инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата 
на средствата и изворите на средствата утврдени 
со пописот и нивната состојба искажана во кни-
говодството, како и утврдување на причината поради 
која настанала разликата. 

Податоците од книговодството се внесуваат во 
пописните листи дури по извршениот попис. 

Пописот на средствата на опремата, на средства-
та на заедничката потрошувачка и на недвижности-
те ги опфаќа сите средства што се наоѓаат ка ј ор-
ганот на управата однсно кои му се дадени на ор-
ганот на управата на користење. 

Со пописот на материјалите и ситниот инвентар 
се опфаќа во посебните пописни листи: материјалот 
за редовна дејност, материјалот за посебни намени, 
материјалот за вршење на стопанската дејност, сит-
ниот инвентар за редовната дејност, ситниот инвен-
тар за посебните намени и ситниот инвентар за вр-
шење на стопанската дејност. 

Со пописот се опфаќаат и средствата што не 
му припаѓаат на органот на управата но се нао-
ѓаат ка ј него, како и средствата што му припаѓаат 
на органот на управата но не се наоѓаат кај него ту-
ку кај други корисници (на чување, послуга, закуп 
и ел.). 

За секој вид парични средства се составуваат 
посебни листи, во кои се внесува фактичната со-
стојба утврдена со пописот. 

Списокот на ненамирените обврски и побарува-
њата се составува на посебни пописни листи за об-
врските и побарувањата што произлегуваат од врше-
њето на редовната дејност на органот на управата, 
а на посебни пописни листи за обврските и по-
барувањата што произлегуваат од средствата опре-
делени за посебни намени, врз основа на книговод-
ствените и други податоци. 

Во списокот на ненамирените обврски и побару-
вањата се внесуваат сите побарувања на органот на 
управата по пописот на 31 декември тековната го-
дина (од купувачи, дадени аконтации за службен 
пат, извршени исплати за боледување над 30 дена 
и ел.), состојбата на сите обврски на органот на 
управата утврдена со пописот на 31 декември теков-
ната година и состојбата на сите кредити што ги 
користи органот на управата, (која, по правило, се 
утврдува со изводот од банката), како и обврските 
по набавките на материјал и ситен инвентар. 

Врз основа на податоците добиени со пописот 
се пополнува образецот VI — Преглед на ненамире-
ните обврски на 31 декември 19—- година. 

13. Органите на управата на кои, во смисла на 
членот 1646 од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници, им се прене-
сени средства на посебни сметки или непосредно од 
буџетот им се ставени на користење за посебни на-
мени односно во корист на нивните фондови, во 
образецот VI како обврски односно ненамирени об-
врски по посебните намени и по обврските на фон-
довите, го искажуваат износот на обврските утвр-
ден со пописот на 31 декември 1969 година, намален 
за износот на обврските што ги исплатил органот на 
управата до 31 јануари 1970 година од средствата 
што му се распоредени до 31 јануари 1970 година 
во смисла на членот 1646 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедници 
за посебните намени односно во корист на фондо-
вите. 
7. Преглед на бројот на запослените работници и на 
исплатените и пресметаните лични доходи на ра-

ботниците 
14. Врз основа на податоците од исправите за 

исплатените лични доходи се популпува образецот 
VII — Преглед на бројот на запослените работници 
и на исплатените и пресметените лични доходи на 
работниците. 

Во одделни колони на овој образец се внесуваат, 
и тоа: 

1) во колоната 2 — вкупниот број на месеците 
што ги поминале на робота работниците на органот 
на управата. Како време поминато на работа се 
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подразбира, покрај ефективно поминатото време на 
работа, и времето што го поминале работниците на 
боледување до 30 дена, на годишен одмор, како и на 
платено одсуство од работа. 

Времето поминато на боледување над 30 дена за 
кое работникот примил надоместок на личниот до-
ход, како и времето поминато на неплатено отсу-
ство од работа, не се зема предвид при пресмету-
вањето на бројот на месеците-работници. 

Бројот на месеците-работници се утврдува спо-
ред категориите на запослените работници од коло-
ната 1. 

Во органите на управата кај кои немало пого-
лема флуктуаџија на роботниците може при пресме-
тувањето на бројот на месеците-работници да се трг-

— за првата Ј 
" — за третата 

— за четврта1 

пресметаниот број месеци-работници за ра-
ботниците што во текот на целата година биле за-
послени во органот на управата се додава и бројот 
на месеците-работници пресметан за оние работници 
кои во текот на годината засновале работен однос 
во органот на управата. 

не од годината како целост (12 месеци) и прво да се 
пресмета бројот на месеците-работници (по катего-
рии) за оние работници што во текот на целата го-
дина биле во работен однос ка ј органот на упра-
вата. 

Пример: 
Од стручните работници во текот на целата го-

дина имало запослени во органот на управата: 15 
работници со висока стручна подготовка, 25 работ-
ници со средна стручна подготовка и 8 работници 
со нижа стручна подготовка, — вкупно 48 стручни 
работници. За овие стручни работници бројот на 
месеците-работници според категориите на стручна-
та подготовка изнесува: 

Пример: 
Од 1 март работен однос засновале и биле запо-

слени до крајот на годината 2 работника со висока 
стручна подготовка, а од 1 април — 3 работника со 
средна стручна подготовка. Бројот на месеците-ра-
ботници за овие работници запослени во текот на 
годината кај органот на управата изнесува: 

категорија: 15 работници X 12 месеци = 180 месеци-работници 
категорија: 25 работници X 12 месеци = ЗОО месеци-работници 

га категорија: 8 работници X 12 месеци = 96 месеци-работници 

Вкупно: 48 работници Х12 месеци = 576 месеци-работници 

— за првата категорија: 2 работника X 10̂  месеци = 20 месеци-работници 
— за третата категорија: 3 работника X 9' месеци — 27 месеци-работници 

Вкупно: 

За пресметаниот број месеци-работници за запо-
слените стручни работници во текот на годината се 
зголемува бројот на месеците-работници што во текот 

— првата категорија 200 
— третата категорија •= 327 
— четвртата категорија = 96 

47 месеци-работници 

на целата година биле запослени во органот на упра-
вата, така што по оваа корекција бројот на месеци-
-работници да изнесува: 

месеци-работници (180 + 20), 
месеци-работници (ЗОО + 27) 
месеце-работници 

Вкупно: 623 месеци-работници 

Но, бидејќи во органот на управата имало 
работници што биле на непрекинато боледување по-
долго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа, 
бројот на месеците-работници пресметан на горниот 
начин треба да се намали за времето поминато на 
непрекинато боледување подлото од 30 дена и на 
неплатено отсуство од работа. 

Бројот на месеците-работници за времето поми-
нато на непрекинато боледување подолго од 30 дена 
се добива на тој начин што собраниот број денови 
на непрекинато боледување подолго од 30 дена на 
сите работници од определена категорија ќе се по-
дели со 30 (дена). Добиениот резултат го представува 
бројот на месеците-работници за кој треба да се на-
мали бројот на месеците-работници по категориите 
на стручната подготовка на работниците, пресметан 
на начинот прикажан во примерите наведени во оваа 
точка. Исто така, бројот на месеците-работници пре-
сметан според тие примери треба да се намали за 
времето што работниците го поминале на неплатено 
отсуство од работа и за времето на престанокот на 
работата во текот на годината. Бројот на месеците-
- работници за времето поминато на неплатено от-
суство и за времето на престанокот на работата се 
пресметува на истиот начин на кој се пресметува 
бројот на месеците-работници за времето поминато 
на непрекинато боледување подолго од 30 дена. 

Меѓутоа, органите на управата ка ј кои имало по-
голема флуктуација на работници, и ка ј кои имало 
почести случаи на непрекинато боледување над 30 
дена и неплатено отсуство од работа, заради по-
точно утврдување на просечните лични доходи, пре-
сметувањето на бројот на месеците-работници треба 
да го вршат по месеци. 

Пример: 
Од платниот список за јануари е утврдено 

дека во текот на целиот месец на ефективна работа 
имало 16 работници со висока стручна подготовка, 
што прави 16 месеци-работници. Покрај тоа, утврде-
но е дека двајца работници со висока стручна подго-
товка засновале работен однос и стапиле на работа 
на 16 јануари. За тие двајца работници бројот на ме-
сеците-работници се добива на тој начин што вкуп-
ниот број на деновите што тие ги поминале на рабо-
та ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај времето 
поминато на работа за тие двајца работници изнесува 
32 (16 X 2), што поделено со 30 (дена) дава 1,07 ме-
сеци-работници (0,07 може да се занемари). Значи, 
во органот на управата во текот на јануари имало 17 
месеци-работници (16 + 1). 

Во февруари сите 18 работници со висока струч-
на подготовка биле на работа, а покрај тоа на 9 
февруари од боледување подолго од 30 дена се вра-
тиле двајца работници со висока стручна подго-
товка. 

Ако бројот на ефективните денови поминати на 
работа во февруари, кој за овие двајца работници 
изнесува 40 дена (20 дена X 2 работника), го поде-
лиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници. 
Значи, во февруари вкупниот број на месеците-
работници за работниците со висока стручна под-
готовка изнесува 19,33 (18 + 1,33). 

На истиот начин се пресметува бројот на месе-
ците-работници и за другите месеци до крајот на 
годината — по категориите на стручна подготовка на 
работниците. Добиениот збир на месеците-работници 
за сите 12 месеци на тековната година, намален за 
бројот на месеците-работници пресметан за времето 
поминато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена и за времето поминато на неплатено отсуство 
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од работа, го претставува бројот на месеците-работ-
ници кој се искажува во колоната 2; 

2) во колоната 3 — аконтациите на нето личните 
доходи исплатени на работниците до 31 декември 
тековната година за работата во редовното работно 
време во таа година; 

3) во колоната 4 — остварените нето лични до-
ходи според завршната сметка за тековната година 
над износот на исплатените аконтации на нето лич-
ните доходи до 31 декември тековата година за ра-
ботата во таа година; 

4) во колоната 6 — исплатените износи на нето 
личните доходи за работа подолга од полното ра-
ботно време; 

5) во колоните 8 и 9 — просечниот месечен износ 
на нето личните доходи по еден работник, кој се до-
бива со делење на нето личните доходи искажани во 
колоната 5, односно на вкупните нето лични доходи 
искажани во колоната 7, со искажаниот вкупен број 
на месеците-работници од колоната 2 на овој обра-
зец; 

6) во колоните 10 и 11 — бројот на запослепите 
работници на 1 јануари односно 31 декември теков-
ната година, вклучувајќи ги во двата случаја и ра-
ботниците што се наоѓале тогаш на боледување, и 
на платено или неплатено отсуство од работа. 

Колоните предвидени во овој образец се попол-
нуваат по категориите на запослени работници, спо-
ред нивната стручна подготовка односно според ква-
лификациите од колоната 1. 

Под ред. бр. 1 се искажуваат податоци за функ-
ционерите што раководат со сојузни и републички 
органи на управата, за замениците на функционери-
те, помошниците и советниците на функционерите, 
како и за председателите, потпретседателите и сек-
ретарите на општини. Според тоа, категоријата на 
функционери ги опфаќа оние работници што ги 
именува односно назначува и чија височина на лич-
ните доходи ја определува собранието или извш-
ниот совет, односно работната заедница по овласту-
вање на извршниот совет на општествено-политич-
ката заедница. 

За другите работници податоците се искажуваат 
по категориите на стручната подготовка што тие ја 
имаат. 

8. Преглед на одобрените и потрошените средства по 
посебниот дел на буџетот 

15. Сојузните органи на управата, покрај обра-
сците I до VII, задолжително го пополнуваат и обра-
зецот VIII — Преглед на одобрените и потрошените 
средства по посебниот дел на буџетот. 

Органите на управата на другите општествено-
-политички заедници надлежни за работите на бу-
џетот можат да бараат од органот на управата 
односно на општествено-политичката заедница да 
им достави, кон завршната сметка, и пополнет о-
бразец VIII. 

9. Искажување на приходите на буџетот распоредени 
на органите на управата врз основа на членот 1646 
од Основниот закон за финансирање на општестве-

но-политичките заедници 
16. Во завршните сметки на сојуните органи на 

управата и завршните сметки на органите на упра-
вата на другите општествено-политички заедници 
што одлучиле приходите на буџетот остварени во 
1969 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1970 
година, да ги користат на начинот предвиден во 
членот 1646 ст. 1 и 2 од Основниот закон за финан-
сирање на општествено-политичките заедници, се 
искажуваат и средствата што од приходите на бу-
џетот остварени до 31 декември 1969 година им се 
пренесени на органите на управата до 31 јануари 
1970 година на нивната жиро-сметка за вршење на 
редовната дејност, односно што им се пренесени на 
посебни сметки или им се ставени на користење 
непосредно од буџетот за посебни намени, како и 
средствата пренесени до 31 јануари 1970 година не-
посредно од буџетот во корист на фондовите на орга-

ните на управата заради извршување на определени* 
те задачи односно набавки. 

Одобрените средства од буџетот што им се пре-
несени на органите на управата до 31 јануари 1970 
година во смисла на ставот 1 од оваа точка, се ис-
кажуваат во завршните сметки на следниот начин: 

1) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени на жиро-сметката за вршење на редов-
ната дејност, ги искажуваат пренесените средства во 
образецот III под ред. бр. 2, заедно со средствата што 
им се пренесени од буџетот до 31 декември 1969 го-
дина. 

Од средствата пренесени на органите на управа-
та во смисла на членот 1646 од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници не можат да се вршат нови набавки за вршење 
на редовната дејност на органот на управата. Тие 
средства органот на управата може да ги користи 
до 31 јануари 1970 година за исплатување на обвр-
ските утврдени со пописот на 31 декември 1969 го-
дина. 

Обврските исплатени во текот на јануари 1970 
година на товар на тие средства, во 1970 година ќе 
се книжат како исплати на соодветните обврски соз-
дадени во поранешните години; 

2) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени на користење за посебни намени, ги 
искажуваат во образецот IV под ред. бр. 2, покрај 
средствата што им се пренесени на посебна сметка 
или се користени непосредно од буџетот до 31 де-
кември 1969 година, и средствата што им се пренесе-
ни на посебната сметка или се користени непосредно 
од буџетот до 31 јануари 1970 година од приходите на 
буџетот остварени до 31 декември 1969 година, а 
уплатени во буџетот до 31 јануари 1970 година; 

3) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени од буџетот во корист на нивните фон-
дови, ги искажуваат во образецот V под ред. бр. 7, 
покрај средствата што се пренесени во корист на 
фондовите непосредно од буџетот до 31 декември 1969 
година, и средствата што се пренесени непосредно од 
буџетот во корист на фондовите до 31 јануари 1970 
година од приходите на буџетот остварени до 31 
декември 1969 година, а уплатени во буџетот до 31 
јануари 1970 година; 

4) средствата пренесени во смисла на членот 
1646 на Основниот закон за финансирала на опште-
ствено-политичките заедници, органот на управата 
може да ги користи до 31 јануари 1970 година за 
исплатување на обврските по посебните намени од-
носно по обврските на фондовите, што органот на 
управата не ги намирил до 31 декември 1969 година. 

Обврските по посебните намени односно обврски-
те на фондовите .утврдени со пописот на 31 декември 
1969 година, се намалуваат за извршените исплати 
на тие обврски во текот на јануари 1970 година од 
средствата пренесени според членот 1646 на Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници; 

5) создадените а ненамирени обврски на посеб-
ните намени и фондови до 31 декември 1969 година, 
што ќе се исплатат од средствата пренесени во смис-
ла на членот 1646 на Основниот закон за финансира-
ње на општествено-политичките заедници се сметаат 
како потрошок на средства во 1969 година и се ис-
кажуват во соодветните видови на потрошок на 
средства во образецот IV односно во образецот V. 

10. Извештај за работата 
17. Извештајот за работата органот на управата 

го составува на начинот и во обемот што одговараат 
на неговите потреби и на потребите на општествено-
политичката заедница во чиј буџет се обезбедуваат 
средствата за неговата работа. 

Извештајот за работата треба особено да опфати 
податоци: за извршувањето на програмата за ра-
бота и за елементите што придонесле органот на 
управата да ја изврши односно да не ја изврши про-
грамата за работа; за усогласеноста на одобрените 
средства на органот на управата во буџетот на оп-
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штествено-политичката заедница со задачите поста-
вени од страна на собранието на општествено-поли-
тичката заедница; за состојбата и движењето на 
фондовите на органот на управата и за употребата 
на средствата на фондовите во текот на годината; 
за усвоените мерила за конечна распределба на 
средствата според завршната семтка — за вршење 
на редовната дејност и за личните доходи и фон-
довите; за состојбата на кадрите; за условите на 
работата, како и други податоци од значење за 
работата на органот на управата. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА 

18. Зарвшната сметка на органот на управата 
за тековната година ја донесуваат старешината на 
органот на управата и советот на работната заедница 
до 31 јануари нареднаа година, во смисла на чл. 72 
и 79 од Основниот закон за средствата за работа 
на органите на управата. 

Завршната сметка за 1969 година во сојузните 
органи на управата и во органите на управата на 
општествено-политичките заедници на кои средства-
та им се пренесени на користење во текот на јануари 
1970 година врз основа на членот 1646 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, ја донесуваат старешината на органот и 
советот на работната заедница до 15 февруари 1970 
година. 

Нацртот на завршната сметка советот на работ-
ната заедница е должен да го изнесе пред члено-
вите на работната заедница, чии забелешки и пред-
лози во однос на тој нацрт задолжително се разгле-
дуваат при нејзиното донесување. 

19. Во записникот од седницата на која се раз-
гледува завршната сметка се внесуваат и заклучо-
ците донесени по забелешките на членовите на 
советот на работната заедница и старешината на 
органот на управата во однос на завршната сметка, 
како и одлуката на старешината на органот на упра-
вата и советот на работната заедница во поглед на 
завршната сметка. 

20. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на органот на управата и советот на 
работната заедница, усвоената завршна сметка му се 
доставува на ооганот на управата надлежен за ра-
ботите на буџетот во рок од 15 дена од денот на 
усвојувањето. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на 
управата е должен, во смисла на членот 37 од За-

конот за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 
50/68), да и ја достави усвоената завршна сметка и 
на Службата ка ј која има жиро-сметка. 

Како завршна сметка, која во смисла на ст. 1 и 2 
на оваа точка се доставува до органот на управата 
надлежен за работите на буџетот и до Службата, се 
подразбираат пополнетите обрасци I до VII и изве-
штајот за работата, а за сојузните органи на упра-
вата — и пополнетиот образец VIII. 

Покрај пополнетите обрасци наведени во ставот 
3 на оваа точка, органите на управата се должни 
на органот на управата надлежен за работите на 
буџетот, како прилог кон завршната сместка, да му 
достават и: 

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на извршувањето на посебните смет-
ки на приходите на органот; 

3) преглед на извршувањето на претсметката за 
користење на средствата за посебни намени, ако е 
во актот на собранието на општествено-политичката 
заедница со кој се обезбедуваат тие средства опре-
делено да се донесува претсметка. 

21. Органите на управата што во својот состав 
имаат и работни единици со самостојна пресметка 
за вршење на стопанската дејност, му доставуваат 
на органот на управата надлежен за работите на 
буџетот и еден примерок од завршната сметка на таа 
работна единица составен на обрасците пропишани 
за стопанските организации. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Обрасците I до VIII наведени во одредбите 

на ова упатство се отпечатени кон ова упатство 
и се негов составен дел. 

23. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за начинот на 
составување на завршната сметка на органите на 
управата за 1968 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/68). 

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

Бр. 5-15937/1 
12 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

Образец I 
ОРГАН НА УПРАВАТА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА 1 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Класа, Состојба на Состојба на 
Реден група, О П И С 31 декември 31 декември 
број или претход- тековната 

конто ната година година 

1 

А. АКТИВА 

I. Средства на опремата и недвижностите 
1 ООО Земјиште 
2 001 Градежни објекти 
3 003 Средства на опремата 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, Други средства 

008 

Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до £) 
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7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 

9 010, ОИ Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и опремата (7 
плус 8) 

10 Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9) 

II- Парични средства на издвоената сметка кај Службата на оп-
штественото книговодство 

11 020 Парични средства за недвижностите 
12 021 Парични средства на фондот на опремата 

13 020, 021 Вкупно паричните средства на издвоената сметка (11 плус 12) 

III. Средства на заедничката потрошувачка 

14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 
15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 
17 047 Заеднички средства на заедничката потрошувачка 

18 Вкупно (14 до 17) 
19 049 Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка 

20 Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошувачка 
(18 минус 19) 

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградбата и изработка 
22 048 Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка 
23 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката потро-

шувачка 

IV. Средства на постојана резерва 

24 080 Средства на постојаната резерва 

V. Средства во пресметка 

25 100 Средства на жиро-сметката — за редовна дејност 
26 105 Средства на сметката ка ј Службата на општественото книговодство 

за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
28 НО Благајна 
29 112, 113 Валути и девизи 
30 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 
31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 
32 13 Други побарувања 
33 16 Односи на единиците во органот на управата * 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 Преплата за добавувачите и други преплатени обврски од сред-

и 27 ствата за редовна дејност 
36 дел 20 Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од сред-

и 27 ствата за редовна дејност 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема 

личните доходи 
38 310, 360, Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

312, 362 
39 311, 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 

40 Вкупно активата (10 плус 13 плус 21 до 39) 

В. ПАСИВА 

I. Средства за редовна дејност 

41 702 Средства за редовна дејност 
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II. Средства за посебни намени 

42 72 Средства за посебни намени 

IH. Фонд ва опремата 
43 900 Фонд на опремата 
44 901 Кредити за набавка на опремата 
45 902, °09 Други извори 

46 Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

IV. Извори на средствата на недвижностите 
47 91 Извори на средствата на недвижностите 

V. Извори на средствата на заедничката потрошувачка 
48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други средствата на заедничката потрошувачка 

60 Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошувачка (48 
плус 49) 

VI. Извори на средствата на постојаната резерва 
51 98 Резервен фонд 

VII. Други извори 
52 дел 20, Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплата на ку-

27, 13 пувачите од средствата за вршење на редовната дејност 
и 120 

53 дел 20, Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на ку-
27. 13 пувачите од средствата за посебни намени 
и 121 

54 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и пасивни временски 
разграничувања 

55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема 
личните доходи 

56 Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55) 

На година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната за еднина. 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
Образец П 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19- ГОДИНА 

Ва 19 година 

раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната за еднина, 
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ОРГАН НА УПРАВАТА 
Образец III 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА 
ДЕЈНОСТ 

И з н о с 

Класа, 
група 

Реден или 
број конто 

О П И С 

Предви-
дено според 

финанси-
скиот план 

Остварено 
односно ко-

ристено 
според ко-

нечната 
поесметка 

702 

700 

I. Средства 

Средства пренесени според завршната сметка од претходната го-
дина за финансирање на редовната дејност 
Средства од буџетот 

701, 750 Средства од сопствените приходи што се користат како средства 
за вршење на редовната дејност 

780 Вонредни приходи 

Вкупно средствата (1 до 4) 

10 
И 

12 
13 

II. Потрошок на средствата 

712 и Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар 
дел 760 
дел 713, Трошоци за услуги 
дел 760 
дел 714, Разни други трошоци 
дел 762 

и 781 
дел: 713, Лични примања што ги товарат материјалните расходи 
714, 760 
и 762 
715, 761 Амортизација 

Тековна резерва 

Вкупно предвидено односно потрошено (6 до 11) 
Средства за распределба (5 минус 12) 

III- Распределба на средствата 

14 дел 710, Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од лич-
дел 765 ните доходи и спрема личните доходи (освен аконтациите за ра-

бота подолга од полното работно време и за дополнителна работа) 
15 дел 710, Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од лич-

дел 765 ките доходи и спрема личните доходи, за работа подолга од пол-
ното работно време 

16 дел 711, Исплатени лични доходи со придонесите од личните доходи и 
дел 765 спрема личните доходи, по основ на граѓанско-правниот однос 

Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните 
доходи и спрема личните доходи 

17 дел 
дел 

18 246 

19 
20 900 
21 940 
22 980 

Вкупно распоредено за лични доходи (14 до 18) 
За Фондот на опремата 
За фондот на заедничката потрошувачка 
За резервниот фонд 

23 Вкупно за пренос во фондови (20 плус 21 плус 22) 
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24 702 За пренос во наредната година 
25 279 За пренос во буџетот 

26 791, 796 Вкупно распоредено (19 плус 23 до 25) 

На 19 година 
Раководител на сметковод- Претседател на советот 

ството, на работната заедница. Старешина на органот на управата, 

Образец IV 
ОРГАН НА УПРАВАТА 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

^ е д е н О П И С И з н о с број 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот ^опозицијата број на посебниот дел на буџетот) 
3 Средства од сопствени приходи 
4 Средства од други извори 

5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошен на средствата 
6 Лични расходи со придонесите 
7 Надоместок на трошоците за службени патувања 
8 Материјални расходи 
9 Постојани социјални помошти за деца и возрасни 

10 Помош на жртвите на фашистичкиот терор и на другите граѓани жртви на 
војната 

11 Помош на семејствата чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена 
служба 

12 Еднократни помошти 
13 Трошоци за здравствената заштита на корисниците на социјална заштита 
14 Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи и кај други се-

мејства 
15 Дополнителни средства на установите за социјална заштита за редовната 

дејност и за инвестиции 
16 Средства за редовната дејност на центрите за социјална работа 
17 Други трошоци во спроведувањето на социјалната заштита 
18 Трошоци за здравствена заштита ка други здравствено неосигурени лица 

(за лица што не се опфатени во ред. бр. 13 од овој образец) 
19 Предвојнинка обука 
20 Стипендии 
21 Интервенции во стопанството 
22 Инвестициони вложувања (без 10% гарантен износ) 
23 Друго 

24 Вкупно потрошокот на средствата (6 до 23) 
25 Непотрошени средства (5 минус 24) 

од тоа: 
26 Дел на средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на 

редовната дел ност на органите на управата 
27 Дел од средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на 

други намени 
28 За пренос во буџетот 
29 За пренос во наредната година (со 10% гарантен износ) 

На 19 година 
Раководител на сметковод- Претседател на советот 

ството, на работната заедница, Старешина на органот на управата, 
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ОРГАН НА УПРАВАТА 
Образец V 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

I. Состојба на фондот на почетокот на годината 

1 021 048 080 Состојба на паричните средства на фондот 
900 940 980 

2 021 045 080 Состојба на кредитите дадени од фондот 
3 021 048 080 Состојба на орочените средства на фондот 

или или или 
108 108 108 

4 021 048 080 Состојба на издвоените средства за исплати за 
или или инвестиции 
108 108 

5 900 940 — Вредност на подвижните предмети на опремата 
и подвижните и недвижните предмети на за-
едничката потрошувачка 

6 Вкупно состојбата на фондот на 1 јануари те-
ковната година 

II. Прилив на средствата на фондот во текот 
на годината 

7 021 048 080 Средства од буџетот (по позицијата број 
од посебниот дел на буџетот) 

8 021 048 080 Средства од приходите или од дел од прихо-
дите што органот на управата ги остварил со 
својата дејност 

9 021 047 080 Пренос од фондот од друг орган на управата 
заради здружување средства 

10 021 048 080 Наплатени камати по кредитите и орочените 
средства дадени од фондот 

11 900 940 — Вредност на средствата примени без надоместок 
12 021 048 080 Други парични средства 
13 900 940 980 Средства од распределбата според завршната 

сметка за тековната година 

14 Вкупно приливот на средствата во тековната го-
дина (7 до 13) 

15 Вкупно средствата на почетокот на годината и 
прилив ва средствата во текот на годината 
(6 плус 14) 

III. Потрошен на средствата на фондот во те-
кот на годината 

16 900 940 — Книговодствени отпиен 
17 900 940 — Вредност на отстапените подвижни и недвиж-

ни предмети без надоместок 
18 900 940 — Иеотпишан дел од вредноста на продадените 

подвижни и недвижни предмети 
19 — 048 — Стипендии 

или — • 

940 
20 —. 048 — Разни расходи за потребите на членовите на 

или работната заедница 
940 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 021 048 080 Пренос во фондот на друг орган на управата 
или или или заради здружување средства 
900 940 980 

22 021 048 080 Друг потрошок 
или или или 
900 940 980 

23 

24 

25 
26 
27 
28 

29 

Вкупно потрошокот на средствата во текот на 
годината (16 до 22) 
Состојба на средствата на фондот на 31 де-
кември тековната година (15 минус 23) 
во тоа: 
Состојба на паричните средству на фондот 
Состојба на кредитите дадени од фондот 
Состојба на орочените средства на фондот 
Состојба на издвоените средства на фондот на 
исплати за инвестиции 
Вредност на предметите на опремата и под 
вижните и недвижните предмети на заеднич-
ката потрошувачка 

На 19= година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната за едница. 

Образец VI 
ОРГАН НА УПРАВАТА 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

I. Обврски по инвестиции 

1 Обврски по инрестиците од поранешните годи-
ни (освен обврските по набвките на предмети 
на опрема и предмети за заедничка потрошу-
вачка) 

2 Обврски по инвестициите во текуштата година 
(освен обврските по набавките на предмети на 
опрема и предмети за заедничка потрошувачка) 

3 Неисплатени втасани ануитети во поранешните 
и во тековната година 

4 Вкупно обврските за инвестиции (1 пулс 2 
плус 3) 

И' ДРУГИ обврски 

5 Обврски спрема здравствените установи 
6 Обврски спрема установите и општествено-по-

литичките организации 
7 Обврски спрема банката и фондовите по при-

врехмените позајмици 
8 Обврски по набавките на предмети на опрема 

и предмети за заедничка потрошувачка 
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2 3 4 5 6 7 8 

9 Обврски за материјални расходи 
10 Обврски за лични расходи 
11 Друго 

12 Вкупно другите обврски (5 до 11) 
13 Вкупно ненамирените обврски (4 плус 12) 

На 19 година 
Раководител на сметковод- Претседател на советот 

ството, на работната заедница. Старешина на органот на управата, 

I. Функционери 
1 Функционери што ги избира 

или именува собранието 
2 Функционери што ги назна-

чува извршниот совет 
Вкупно I 

II. Работници, според струч-
ната подготовка 

1 Висока стручна подготовка 
2 Виша стручна подготовка 
3 Средна стручна подготовка 
4 Нижа стручна подготовка 

Вкупно II 

III. Работници, според ква-
лификациите 

1 Висококвалификувани 
2 Квалификувани 
3 Полуквалификувани 
4 Без квалификација 

Вкупно III 

IV. Вкупно (1 +11 +III) 

V- Пресметани придонеси нг 
личните доходи 

VI. Вкупно (IV+ V) 

На 19 година 
Раководител на сметковод- Претседател на советот 

ств ото, на работната заедница, Старешина на органот на управата, 

ОРГАН НА УПРАВАТА 

ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИТЕ 
ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Образец VII 
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ОРГАН НА УПРАВАТА МЕСТО Образец УШ 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОДОБРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 

3. 

Врз основа на членот 24 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69), сојузнио секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 

БИЛАНСИТЕ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Упатството за содржината на одделни по-
зиции во билансите на работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/69) во точката 5 став 
1 на крајот зборовите: „во два примерока" се заме-
нуваат со зборовите: „исто така во четири приме-
рока". 

2. Во точката 8 алинејата трета се брише. 
Алинејата четврта се менува и гласи: 
„— под ред. бр. 24 — разликата помеѓу испла-

тените средства на тековната заедничка потрошу-
вачка што немаат карактер на инвестициона по-
трошувачка, и делот на тие средства што во смисла 
на членот 17 став 2 од Основниот закон за утврду-
вањето и распределбата на доходот во работните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/68 — во 
понатамошниот текст: Законот за доходот) се сме-
таат како загуба;". 

3. Во точката 12 алинејата единаесетта се ме-
нува и гласи: 

„— под ред. бр. 62 — загубата само до височи-
ната на укалкулираниот дел на доходот во факту-
рираната реализација кој е искажан под ред. бр. 60;<с 

— во алинејата дванаесетта бројот: „63" се за-
менува со бројот: „64"; 

— во алинејата тринаесетта бројот: „64" се за-
менува со бројот: „65"; 

— во алинејата четиринаесетта бројот: „бб" се 
заменува со бројот: „67", а бројот: „65" — со бројот: 
„бб"; 

— во алинејата петнаесетта бројот: „70" се за-
менува со бројот: „72"; 

— во алинејата шеснаесетта бројот: „71" се за-
менува со бројот: „73"; 

— во алинејата седумнаесетта бројот: „74" се за-
менува со бројот: „76"; 

— во алинејата осумнаесетта бројот: „75" се за-
менува со бројот: „77"; 

— во алинејата деветнаесетта бројот: „76" се за-
менува со бројот: „78"; 

— во алинејата дваесетта бројот: „77" се заме-
нува со бројот: „79"; 

— во алинејата дваесет и прва бројот: „78" се 
заменува со бројот: „80"; 

— во алинејата дваесет и втора бројот: „79" се 
заменува со бројот: „81". 

4. Во точката 16 во алинејата втора бројот: „44'* 
се заменува со бројот: „45"; 



Четврток:, 8 јануари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 1 — Страна 17 

— во алинејата трета броевите: „54, 55, 56 и 58" се 
заменуват со броевите: „55, 57, 58 и 60", а броевите: 
„62, 63, 64 и бб" — со броевите: „62, 64, 65 и 67". 

5. Во точката 17 во алинејата трета по бројот: 
„121" се додаваат зборовите: „и дел 126"; 

— во алинејата десетта по бројот: „121" се до-
даваат зборовите: „и дел 126". 

6. Во точката 18 ставот 3 се брише. 
7. Во точката 22 во алинејата четириесет и прва 

втората реченица се брише; 
— во алинејата четириесет и втора бројот: „61" 

се заменува со бројот: „62"; 
— во алинејата четириесет и трета бројот: „62" 

се заменува со бројот: „63"; 
— во алинејата четириесет и четврта бројот: 

„63" се заменува со бројот: „64"; 
— во алинејата четириесет и петта бројот: „64" 

се заменува со бројот: „65"; 
— во алинејата четириесет и шеста бројот: „68" 

се заменува со бројот: „70"; 
— во алинејата четириесет и седма бројот: „70" 

се заменува со бројот: „72"; 
— во алинејата четириесет и осма бројот: „71" 

се заменува со бројот: „73"; 
— во алинејата четириесет и деветта бројот: „73" 

се заменува со бројот: „75"; 
— во алинејата педесетта бројот: „74" се заме-

нува со бројот: .,76"; 
— во алени јата педесет и прва бројот: „75" се 

заменува со бројот: „77"; 
— во алинејата педесет и втора бројот: „76" се 

заменува со бројот: „78"; 
— во алинејата педесет и трета бројот: „77" се 

заменува со бројот: „79"; 
— во алинејата педесет и четврта бројот: „78" 

се заменува со бројот: „80"; 
— во алинејата педесет и петта бројот: „79" се 

заменува со бројот: „81". 
8. Во точката 23 во алинејата трета по бројот: 

„141" се додава бројот: „142,"; 
— во алинејата десетта зборовите: „ЗС-1" се 

заменуваат со зборовите: „ЗС-З". 
9. Во точката 24 во алинејата триесет и втора 

бројот: „44" се заменува со бројот: „45", бројот: „57" 
— со бројот: „59", а бројот: „43" — со бројот: „44"; 

— во алинејата триесет и трета броевите: „46 
до 53" се заменуваат со броевите: „47 до 55"; 

— во алинејата триесет и четврта бројот: „54" 
се заменува со бројот: „56"; 

— во алинејата триесет и петта бројот: „55" се 
заменува со бројот: ,57"; 

— во алинејата триесет и шестта бројот: „56" се 
заменува со бројот: „58". 

10. Во точката 25 во алинејата петнаесетта по 
бројот: „100" се додаваат зборовите: „плус 101"; 

— алинејата шеснаесетта се менува и гласи: 
„— под ред. бр. 20 не се искажуваат податоци 

бидејќи се содржани под ред. бр. 19;"; 
— во алинејата осумнаесетта по бројот: „141" 

се додава бројот: „142,". 
11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-16726/1 
30 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Јанко Смоле, е. р. 

4. 
Врз основа на членот 24 од Законот за книго-

водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69), сојузниот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОС-
НОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА РАБОТНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
1. Во Упатството за содржината на одделни кон-

та во Основниот контен план за работните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/68) во точ-
ката 3 став 1 во заграда зборовите: „24/68 и 48/68" 
се заменуваат со зборовите: „24/68, 48/68, 42/69 и 
55/69". 

Во ставот 6 на крајот се додаваат три нови ре-
ченици, кои гласат: „Вредноста на основното стадо 
во книгите на работната организација се води по 
пазарните цени што се утврдуваат на крајот на 
годината. За утврдената разлика во цената се зго-
лемува или се намалува деловниот фонд. Ако е во 
прашање зголемување на добиточниот фонд во те-
жина односно прираст, настанатата разлика се кни-
жи на товар на ова конто со одобрување на контото 
758 — Друга реализација." 

2. Во точката 5 став 1 во заграда зборовите: 
„29/66 и 30/68" се заменуваат со зборовите: „29/66, 
30/68, 50/68, 17/69, 20/69 и 42/69", а зборовите: „52/66 
и 40/68" — со зборовите: „52/66, 40/68, 50/68, 8/69 и 
42/69". 

3. Во точката 7 став 1 во заграда по зборовите: 
„35/65" се додаваат зборовите: „и 50/68". 

4. Во точката 12 став 5 . во заграда зборовите: 
„54/67 и 26/68" се заменуваат со зборовите: „54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69 и 55/69". 

5. Во точката 15 ставот 5 се менува и гласи: 
„На контото 144 — Пресметан данок на промет, 

се води пресметаниот износ на данокот на промет, 
освен данокот на промет на стоки на мало, кој му 
одговара на износот на данокот на промет евиден-
тиран на контото 741, со одобрување на контото 290. 
При распределбата на доходот на крајот на годи-
ната, се врши покривање на данокот на промет од 
доходот во височина на износот кој е евидентиран 
на ова конто (фактуриран данок на промет)." 

6. Во точката 16 став 3 последната реченица се 
менува и гласи: „На крајот на годината при распре-
делбата на доходот износот евидентиран на контото 
155 се покрира од доходот на начинот кој е пред-
виден за покривање на законските обврски од до-
ходот со истовремено пренесување на салдото од 
контото 255 на контото 980." 

7 Во точката 18 став 5 во заграда зборовите: 
„17 68 и 23/68" се заменуваат со зборовите: „17/68, 
23/68, 7/69 и 50/69". 

8. Во точката 38 став 4 во деветтиот ред бројот: 
„-818" се брише 

9. Во точката 46 став 4 зборовите: „Законот за 
покривање на разликата во цените при продажбата 
на залихите на одделни видови стоки во 1968 и 1969 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/68) и од 
Законот за измена на Законот за средствата на сто-
панските организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/68)" се заменуваат со зборовите: „Законот за 
покривање на разликата во цените при продажбата 
и отписот на залихите на стоки и поп отписот на 
побарувањата („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/69)". 

10. Во точката 50 став 6 одредбата под 10 се 
брише, а одредбата под 11 до 14 стануват одредби 
под 10 до 13. 

11. Во точката 52 став 3 на крајот се додава нова 
реченица, која гласи: „На ова конто се искажува и 
неамортизираната вредност на основните средства 
за која постои обврска за надоместок на деловниот 
фонд според чл. 23, 23а и 24 од Законот за аморти-
зација на основните средства на работните органи-
зации како и износот на разликата во цената на-
станата со продажба на стоки по пониски цени и 
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износот на ненаплативите побарувања отпишани на 
товар на деловниоит фонд за КОЈ постои обврска за 
надоместок на деловниот фонд според Законот за 
покривање на разликата во цените при продажбата 
и отписот на залихите на стоки и при отписот на 
побарувањата, со задолжување на контото 190 — 
Активни временски разграничувања." 

12. Во точката 55 став 2 на крајот се додава нова 
реченица која гласи: „Состојбата на резервниот 
фонд се намалува и за износот на разликата во 
цената настаната со продажба на стоки по пониски 
цени и за износот на ненаплативите побарувања от-
пишани на товар на резервниот фонд за кои постои 
обврска за надоместок според Законот за покри-
вање на разликата во цените при продажбата и от-
писот на залихите на стоки и при отписот на поба-
рувањата, при истовремено создавање обврски за 
надоместок преку контото 290 — Пасивни времен-
ски разграничувања со задолжување на контото 190 
— Активни временске разграничувања." 

13. Во точката 59 во контото 144 знакот: „—" 
се заменува со зборовите: „дел на контото 198 кој 
се однесува на данокот на промет по тар. бр. 17 до 
19. Истовремено за износот на данокот на промет 
се задолжува новото конто 700 со одобрување на 
контото 800." 

Контото 185 се менува и гласи: „185 = 850 — 
непокриена загуба од поранешните години (непо-
криена загуба, загуба за која е добиен санационен 
кредит и загуба за која е намален деловниот фонд) 
намалена за делот на издвоените средства од до-
ходот за деловниот фонд за годините по годината во 
која е утврдена загубата, до височината на загубата 
искажана на ова конто. Овој износ намален за из-
носот од посебното аналитичко конто 249 по основ на 
обврската спрема деловниот фонд за надоместок на 
загубата, која е пренесена на новото конто 901, се 
пренесува на новото конто 901 со намалување на 
контото 900." 

Контото 740 се менува и гласи: „740 = износот на 
данокот на промет кој истовремено е одобрен на 
новото конто 800 при пренесувањето на овој данок 
од поранешното конто 198 на новото конто 144." 

Контото 901 се менува и гласи: „901 = дел на 
контото 249 согласно упатството за пренесување на 
^покриената загуба, што е дадено кон контото 185 
на оваа точка." 

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

Бр. 16725 
23 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
Јанко Смоле, е. р. 

5. ~ 

Врз основа на членот 41 став 2 од Основниот 
закон за заштита од јонизирачки зрачења („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65), во согласност со прет-
седателот на Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија, Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА СМЕСТУВАЊЕТО 
И ЧУВАЊЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДОЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Радиоактивните отпадоци (во понатамошниот 
текст: радиоактивните отпад очни материи) во смисла 
на овој правилник, се радиоктивни отпадочни ма-
терии што се наоѓаат во цврста, течна или гасовита 
состојба. 

Како цврсти радиоактивни отпадочни материи са 
подразбираат радиоактивните отпад очни материи во 
цврста агрегатна состојба што содржат радиоактивни 

извори, ако нивната специфична активност (ii Ci/'g) 
е 100 пати поголема од максимално дозволената 
концентрација (во понатамошниот текст: МДК) за 
водата за пиење, под услов периодот на полураспа-
ѓањето на радиоактивните изотопи да е пократок од 
60 дена или да изнесува 60 дена, односно ако нив-
ната специфична активност е 10 пати поголема од 
МДК за водата за пиење, под услов периодот на 
полураспаѓањето на изотопите да е подолг од 60 
дена. 

МДК се земаат според препораките од Меѓуна-
родната комисија, за заштита од зрачења односно 
од Меѓународната агенција за атомска енергија. 

Член 2 
Како течни радиоктивни отпадочни материи се 

подразбираат отпад очните течности чија специфична 
активност е поголема од МДК за водата за пиење. 

МДК за водата за пиење се земаат според Пре-
пораките од Меѓународната комисија за заштита 
од зрачења односно од Меѓународната агенција за 
атомска енергија. 

Член 3 
Како гасовити радиоактивни отпадочни материи 

се подразбираат отпадочните радиоактивни гасови 
и гасовите што се контаминирани, ако моментно 
или кумулативно можат да контаминираат кој и да 
било медиум на животната средина над максимално 
дозволените вредности. 

Член 4 
Трајно отстранување и сместување на радиоак-

тивни отпадочни материи вршат корисниците и про-
изводителите на радиоактивни извори само по одо-
брение од републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција. 

Контрола на собирањето, отстранувањето, обра-
ботувањето и конечното сместување на радиоакти-
вни отпадочни материи можат да вршат само репу-
бличките органи на управата надлежни за работите 
на санитарната инспекција односно установите 
овластени за работите на заштитата од јонизирачки 
зрачења. 

Член 5 
Обработување и конечно сместување на долго-

живеачки радиоактивни отпадочни материи се врши 
само на местата на кои се обезбедени пропишаните 
услови. 

Отстранувањето, обработувањето и конечното 
сместување на долгоживеачки радиоактивни отпа-
дочни материи корисниците на радиоактивни извори 
можат да им ги доверат само на установите овла-
стени за овие работи. 

II. СОБИРАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА 

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДОЧНИ МАТЕРИИ 

1. Цврсти радиоактивни отпадочни материи 

Член 6 
Собирање и отстранување на цврсти радиоак-

тивни отпадочни материи се врши одвоено од други 
материи. 

Член 7 
Цврстите радиоактивни отпадочни материи на-

станати во работниот процес, се собираат во метални 
контејнери во кои се вложени вреќи од пластични 
маси. Јачината на дозата на зрачење (бета, гама) во 
работната просторија не смее да биде поголема од 
2,5 mr/h, мерено на растојание од еден метар од 
површината на контејнерот. 

Кога вреќата ќе се наполни или кога јачината 
на дозата на зрачење ќе довтаса 2,5 mr/h, матери-
јалот се обележува со соодветни знаци за предупре-
дување и се однесува на местото определено за 
одложување односно привремено чување. 
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Член 8 
Контејнерите во кои се чуваат радиоактивни 

отпадочни материи мораат да ги исполнуваат усло-
вите за заштитата од зрачење. Контејнерите мораат 
цврсто да се затвораат. Внатрешната површина ка 
контејнерите мора да биде мазна и изработена од 
материјал кој овозможува евентуална обработка со 
раствори за деконтаминација. 

Контејнерот во кој се чува радиоактивна отпа-
дочна материја, а чија вкупна (бруто) тежина е по-
голема од 50 kg, мора да биде снабден со помагала 
за носење и вршење на механички манипулации. 

Член 9 
Јачината на дозата на зрачење на контејнерот 

во кој се спакувани цврсти радиоактивни отпадочни 
материи заради одлежување, привремено чување 
или трајно сместување, не смее да биде поголема 
од 200 mr/h, мерено контактно, или 10 mr/h, мерено 
на растојание од еден метар од површината на кон-
те јнерот. 

Јачината на дозата на зрачење надвор од скла-
дот мора да ги задоволува општите норми за зашти-
тата од зрачења. 

- Член 10 
Цврстите радиоактивни отпадочни материи кои 

поради својата тежина, форма или јачина на дозата 
на зрачење не можат да се собираат во контејнери, 
се собираат одвоено. 

Отоадочните предмети од поголеми димензии, 
чија јачина на дозата на зрачење е поголема од 
дозволената, се сместуваат така што да се обезбе-
дени пропишаните услови за заштитата од јонизи-
рачки зрачења. 

Член 11 
Цврстите радиоактивни отпадочни материи што 

содржат алфа емитери, како и самите алфа емитери, 
се собираат во вреќи од пластична маса, кои се 
вложуваат во метални контејнери. Наполнетите вре-
ќи се затвораат и привремено се чуваат во херме-
тички затворени контејнери, одвоено од други цвр-
сти радиоактивни материи. 

Член 12 
Струганици и прав од метален неозрачен уран 

се собираат одвоено од други цврсти радиоактивни 
отпадочни материи. Овие отпадоци се собираат во 
метални контејнери во кои е налеано минерално 
масло, така што мораат да бидат наполно потопени. 

Член 13 
Цврстите радиоактивни отпадочни материи што 

содржат биолошки отпа дочек материјал (органи од 
телата на лицата кои пред смртта се третирани со ра-
диоактивни изотопи заради терапија или дијагно-
стика, а кои се вадат при автопсија, или лешеви на 
жртвувани животни) се пакуваат во вреќи од пла-
стична маса или се потопуваат во формални. Вре-
мето на чувањето на ваквите материи во вреќи од 
пластична маса може да изнесува најдолго 3 дена, 
по што конечно се отстрануваат во согласност со 
одредбите на овој правилник. 

Член 14 
Местото на кое се сместуваат, се обработуваат и 

се чуваат цврсти радиоактивни отпадочни материи 
се смета за забранета радиј ационо-контаминациона 
зона. Овие зони се обележуваат со соодветни знаци 
за предупредување. 

Во близината на местото на кое се сместуваат и 
се чуваат цврсти радиоактивни отпадочни материи 
не смеат да се држат запаливи и експлозивни мате-
ријали кои би можеле да ја зголемат опасноста од 
контаминација за околината. 

Член 15 
Објектите во кои се сместуваат и се чуваат цвр-

сти радиоактивни отпадочни материи мораат да 

бидат изградени така што да ја обезбедат околината 
од зрачење и контаминација над дозволените гра-
ници. 

Член 16 
Сите работи во забранети радијационо-контами-

национи зони се вршат при задолжителна дозиме-
триска контрола и при преземање на мерките за 
заштитата од зрачења (ограничување на времето на 
престојот, примена на личните заштитни средства и 
заштитните екрани, работа на растојание и ел.). 

Член 17 
Границата на забранетата радиј ациона зона око-

лу складот на цврсти радиоактивни отподочни мате-
рии мора да биде заградена и обележена со знаци 
за предупредување. 

Околу објектите во кои привремено се сместу^ 
ваат и се чуваат цврсти радиоактивни отпадочни 
материи санитарната заштитна зона се обележува 
според конкретните услови и степенот н # опасноста. 

Во оваа зона забранет е пристап на луѓе и до-
биток. 

Член 18 
Трајно сместување на цврсти радиоактивни от-

падочни материи може, зависно од начинот на обра-
ботката, да се врши во отворени и затворени про-
стори и објекти (напуштени рудници, тунели, 
изолирани полигони, посебно соградени објекти и 
ел.), под условите пропишани во чл. 7 и 8 од Основ-
ниот закон за заштита од јонизирачки зрачења. 

Член 19 
Цврсти радиоактивни отпадочни материи во 

форма на струганици на метален уран привремено 
се чуваат потопени со масло, по правило, најдолго 
три дена, а потоа мораат да се претворат во форма 
погодна за сместување и чување. 

Ако радиоактивните отпадочни материи од ста-
вот 1 на овој член понатаму се користат или се 
преработуваат, нивното чување во контејнери со 
масло не смее да трае подолго од два месеца и 
контејнерите не смеат херметички да се затворат. 

Контејнерите со струганици на метален уран се 
чуваат на пристапно место со добра циркулација на 
воздух. Контејнерите треба да се сместени во посе-
бни боксови изградени од тули или бетон, а во 
секој бокс не треба да има повеќе од 3 до 5 кон-
тејнери. Температурата на секој бокс мора секој-
дневно да се контролира. 

Член 20 
Складовите на рудна јаловина во рудниците 

на уран, како и друга радиоктивна јаловина што 
содржи уран, не смеат да се поставуваат на места 
од кои на кој и да било начин можат да ја загрозат 
околината. 

Работната организација што има радиоактивна 
рудна јаловина е должна да ги преземе сите потре-
бни мерки на заштитата од озрачување и- контами-
нација на околината. За таа цел бреговите на наси-
пана јаловина се прекриваат со слој на непропустли-
ва глина, со обезбедување дренажа на атмосферски 
врнежи. 

Во околината на таквите брегови на јаловина 
треба да се засадат појаси на растенија, за да се 
попречи распростирање™ на правот и однесувањето 
на насипаниот материјал во случај на поплава. 

Слична постапка ќе се применува и врз радио-
активните отпадочни материи што настануваат во 
погоните за преработка на уран. 

Член 21 
Цврстите производи од обработката на радио-

активните отпадочни материи се собираат во кон-
тејнери и се пренесуваат во склодови за долгорочно 
или трајно чување на цврсти радиоактивни отпа-
дочни материи. 
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2. Течни радиоактивни отпад« чи и материи 

Член 22 
Секоја течност која може да {нхде контаминирана 

со радиоактивни материи над границите определени 
во членот 2 на овој правилник, подлежи на мерење 
и контрола. 

Секое место на кое можат да настанат течни 
радиоактивни отпадонни материи, мора да биде 
опремено за нејзино непосредно прифаќање односно 
собирање. 

Член 23 
Според специфичната радиоактивност, течните 

радиоактивни отпадочни материи при собирањето се 
распоредуваат на следните категории: 

1) на нискоактивни, до 10-2 џ Ci/ml; 
2) на сред неактивни, над 10-- до 102 џ Ci/ml; 
3) на високоактлвни, над 102 џ Ci/ml. 

% Член 24 
Кога количината на течните радиоактивни от-

падон™ материи, која настанува за нискоактивни 
такви материи, постојано надминува 200 1/ден. а за 
средноактивни и високоактивни такви материи —• 
100 1/ден, тогаш од изворот до собирните односно 
прифатните резервоари се поставува специјален ка-
нализационен систем. Во другите случаи местата на 
кои настануваат такви материи мораат да имаат 
погодни прифатни садови. 

Член 25 
Специјалниот канализациони систем за одвод 

на течни радиоактивни отпадочпи материи мора да 
биде затворен. Изборот на материјалот за изградбата 
на овој систем мора да биде приспособен кон осо-
бините на сите видови течни радиоактивни отпа-
дочни материи што втасуваат или можат да втасаат 
во тој канализационен систем. 

Член 26 
Специјалниот канализациони систем за одвод 

на течни радиоактивни отпадочни материи мора да 
биде изграден така што евентуалните разлевања да 
можат брзо да се отстранат, а течноста што ќе ис-
тече да може лесно и брзо да се собере. Тој кана-
лизационен систем мора да биде пристапен за пре-
глед и контрола. 

Член 27 
Деловите на специјалниот канализационен сис-

тем, вклучувајќи ги тука и резервоарите што се 
наоѓаат во работните простории, мораат да бидат 
заштитени така што јачината на дозата на зраче-
њето да не смее да биде поголема од дозволената за 
работната средина. 

Другите делови на специјалниот канализационен 
систем мораат да бидат поставени така што да ги 
задоволуваат општите норми за заштитата од зра-
чење. 

Специјалниот канализационен систем за одвод 
на течни радиоактивни отпадочни материи мора да 
биде видно обележен. 

Член 28 
За собирање на нискоактивни течни радиоактив-

ни отпадочни материи можат да се употребуваат 
соодветни садови од пластична маса со затворач, или 
од некој друг погоден тешко ломлив материјал от-
порен спрема хемикалии. Зафатнините на овие садо-
ви Fie можат да бидат поголеми од 100 1. Садовите по-
големи од 50 1 мораат да имаат помагала за носење 
и ракување. 

Садовите од ставот 1 на овој член се пренесу-
ваат на собирното место, под услов јачината на 
дозата на зрачењето на растојание од 1 метар да 
не надминува 10 mr/h. 

Наполнетите и добро затворени садови се обе-
лежуваат на пропишаниот начин. 

Член 29 
Средноактивните и високоактивните течни ра-

диоактивни отпадочни материи што ги има помалку 
од 100 1 се собираат во контејнери кои се состојат 
од внатрешен сад (направен обично од не'рѓосувачки 
челик) и заштитен оклоп. 

Типот и материјалот на контејнерот зависат од 
степенот на активноста, хемискиот состав и коли-
чината на течната радиоактивна отпадочна материја 
како и од траењето на см ветувањето. 

Дебелината па заштитниот оклоп на контејнерот 
мора да биде толкава што јачината на дозата на 
зрачењето на растојание од 1 m да не биде поголема 
од 10 mr/h. 

Контејнерите од ст. 1 до 3 на овој член мораат 
херметички да се затвораат. 

Член 30 
Контејнерите за собирање на високоактивни 

течни радиоактивни отпадоци материи кај кои до-
аѓа до создавање на топлина и гасови, мораат да ги 
исполнуваат условите определени со посебните про-
писи. 

Член 31 
Кога течните радиоактивни отпадочни материи 

се краткоживечки можат привремено да се сместат, 
додека не се собере поголема количина за транспорт 
или обработка, и во други слични случаи. 

Член 32 
Во поглед јачината на дозата на зрачењето од 

контејнерите во кои течните радиоактивни отпадоч-
ни материи се привремено сместени, како и надвор 
од складот, се применуваат одредбите од членот 9 
на овој правилник. 

Член 33 
Во поглед изборот на местото и на заштитните 

мерки за обработка и чување на течна радиоактивна 
отпадочна материја и во поглед условите за трајно 
сместување на таквите материи се применуваат од-
редбите на чл. 14 до 18 од овој правилник. 

Член 34 
Обработка на течни радиоактивни отпадочни 

материи во соодветни простории се врши заради 
нивна концентрација или за нивото на нивната спе-
цифична активност да се намали на вредноста која 
ги задоволува нормите за испуштање. 

Член 35 
Помали количини на високоактивни течни ра-

диоактивни отпадоци материи се собираат во под-
вижни контејнери, со кои трајно се сместуваат во 
специјално изградени складови или на други места 
определени за трајно сместување. 

Поголеми количини на високоактивни течни ра-
диоактивни отпад очни хматерии мораат трајно да 
се сместуваат во соодветни резервоари. 

Член 36 
Испуштање на течни радиоактивни отпадочни 

материи во околната средина смее да се врши само 
на определени места за кои се испитани сите ф а к -
тори што поблиску го определуваат патот и состој-
бата на радиоактивните нуклиди што можат да бидат 
испуштени во дадената средина, и се определува 
факторот на сигурноста на околната средина. 

Член 37 
Вкупната радиоактивност на течните радиоак-^ 

тивни отпадочни материи што можат во текот на 
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каде што е: 
— Ai = вкупна радиоактивност на присутниот 

i-ти нуклид во Ci; 
— (МДК)} = максимално дозволена концентра-

ција во водата за пиење на соодветниот i-ти нуклид 
во Ci/m3; 

— Q = протек на реката во прашање во т а за 
времето во кое се врши испуштање; 

— Fs = фактор на сигурноста на средината (не-
именуван број). 

Во поглед испуштањето на радиоактивните от-
падочни материи во водите се применуваат одред-
бите на членот 5 од Правилникот за хигиенско-тех-
ничките мерки за заштита на водите за пиење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/60) и членот 1 
став 1 точка 11 и членот 2 точка 9 од Правилникот 
за опасните материи што не смеат да се внесуваат 
вл вода („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/66). 

Член 38 
Во текот на еден ден в река не смее да се ис-

пушти течна радиоактивна отпадочна материја чија 
вкупна радиоактивност е поголема од една четвр-
тина на месечната вредност определена со членот 
37 од овој правилник. 

Член 39 
Како протек на реката во прашање (Q од членот 

37 на овој правилник) се зема вредноста врз основа 
на средниот месечен протек, а ако е во прашање 
река што протекува низ повеќе земји, за вредноста 
Q се зема предвид само националниот придонес од-
носно онаа количина вода која во Југославија се 
влева во односната река во периодот па испушта-
њето. 

Одредбите на ставот 1 од овој член ќе се при-
менуваат и кога реката минува низ две или повеќе 
републики на Југославија. 

Член 40 
Начинот на испуштањето на течните радиоак-

тивни отпадоци материи в река треба да овозмо-
жи нивно брзо мешање со речната вода, што редовно 
се контролира со мерење на радиоактивноста на 
речната вода спротиводно и низводно од местото на 
испуштањето. 

Член 41 
Ако течните радиоактивни отпадочни материи 

настанат во помали количини на место кое е во 
близината на реката, а не се испитани условите на 
околната средина, т. е. не е определен факторот Fs, 
може да се одобри локално испуштање според чл. 
37 и 38 на овој правилник, под услов за F, да се 
земе вредноста 100. 

3. Гасовити радиоактивни отпадочни материи 
Член 42 

Корисниците и производителите на радиоактив-
ни материи се должни да обезбедат обработка на 
гасовити радиоактивни отпадочни материи што се 
исфрлаат во слободната атмосфера, ако постои мож-
ност за контаминација од членот 3 на овој пра-
вилник. 

Корисниците и производителите од ставот 1 на 
овој член обезбедуваат контрола на нивото на ра-
диоактивната контаминација на биосферата во сво-
јата околина. 

За сите податоци од овој член се води потреб-
ната евиденција. 

Член 43 
Материите што служат за пречистување на га-

совитите радиоактивни отпадочни материи се сме-
таат како радиоактивни материи. 

III. ДРУГИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Постапката со фисибилни отпадочни материи се 

спроведува според посебните прописи. * 

Член 45 
На републичките органи на управата надлежни 

за работите на санитарната инспекција им се при-
јавуваат сите места на кои се предвидува испуштање 
на радиоактивни отпадочни материи, и им се доста-
вува потребната документација за количината и за 
видот на таквите материи и за можните евентуални 
последици од испуштањето по околната средина, со 
цел за донесување на соодветна одлука. 

За видовите, количините и активноста на радио-
активните отпадочни материи се води евиденција. 

Член 46 
Ако на некое место од која и да било причина 

се натрупаат толкава количина радиоактивни от-
ладочни материи што да постои опасност од радио-
активна контаминација на територијата на две или 
повеќе републики, републичките органи на управата 
надлежни за работите на санитарната инспекција 
или установите овластени за заштитата од јонизи-
рачки зрачења спогодбено преземаат соодветни мер-
ки и за тоа го известуваат сојузниот орган на у-
правата надлежен за работите на санитарната ин-
спекција. 

Член 47 
Пренесување на радиоактивни отпадрчни мате-

рии се врши на начинот и по постапката што е 
утврдена со посебните прописи. 

Член 48 
На случаите на сместување и чување на радио-

активни отпадочни материи што не се регулирани 
со овој правилник согласно ќе се применуваат соод-
ветните одредби на препораките од Меѓународната 
агенција за атомска енергија. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 02/1-787/69 
9 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здравство 
и социјална политика, 

д-р Никола Георгиевски, е. р. 

6. 

Врз основа на членот 41 став 1 точка 3, во врска 
со членот 14 став 1 од Основниот закон за заштита 
од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), Сојузниот совет за здравство и социјална 
политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕ-
РИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНАТА ГРАНИЦА НА АК-

ТИВНОСТ 

1. Општи одредби 

Член 1 
Условите за пренесување, начинот на прегледот 

и на издавањето одобренија за пренесување и на-
чинот на контролата на пренесувањето на радиоак-
тивни материи над определената граница на актив-
ност, што се пропишани со овој правилник, важат 
како за пренесувањето од едно место во друго на 
територијата на Југославија, така и за пренесува-

еден месец да се испуштат во една река се опреде-
лува врз основа на формулата: 
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њего од Југославија во странство и од странство во 
Југославија, без оглед на видот на превозното сред-
ство и на начинот на превозот. 

Член 2 
Во поглед на пакувањето, обележувањето, сме-

стувањето и другите општи услови за пренесување 
на радио активни материи над определената грани-
ца на активност се применуваат прописите за прево-
зот на радиоактивни материи во друмскиот, желез-
ничкиот , водниот и воздушниот сообраќај, за пре-
возот на опасни стоки со железниците во внатреш-
ниот и меѓународниот сообраќај и за превозот на 
опасни материи во сообраќајот на патиштата, како 
и одредбите на Европската спогодба за меѓународ-
ниот превоз на опасни материи во сообраќајот на 
патиштата (анекси А и Б). 

До донесувањето на прописите за условите за 
пренесување на радиоактивни материи над опреде-
лената граница на активност со бродови, пошта и 
воздухоплови, ќе се применуваат одредбите од пре-
пораките на Меѓународната агенција за атомска 
енергија. 

Член 3 
Радиоактивните материи чија специфична ак-

тивност не надминува 0,002 микрокирија по грам не 
подлежи на одредбите од овој правилник. 

Член 4 
Пакувањето на радиоактивна материја може да 

го врши само за тоа стручно оспособено и одговорно 
лице кое испраќачот за секое пакување мора да го 
евидентира. 

Пакувањето на пратки на фисибилни материи 
може да се врши само во присуство на стручна ко-
мисија од три члена, која го заверува документот 
за правилно извршеното пакување на пратката. 

Член 5 
По извршеното пакување испраќачот е должен 

да изврши преглед и да ја утврди исправноста на 
спакуваната пратка за пренесување, како и да из-
даде потврда за пропиеното пакување. 

2. Издавање одобрение за пренесување на радиоак-
тивни материи 

Член б 
Испраќачот може да добие одобрение за прене-

сување на радиоактивни материи само ако прима-
телот на територијата на Југославија, во смисла на 
Правилникот за пуштање во промет и користење на 
радиоактивни материи над определената граница на 
активност и за мерките на заштитата од зрачење на 
овие извори („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/65), 
има одобрение за работа со такви материи и ако 
пратката ги исполнува пропишаните услови за 
пренесување. 

Член 7 
Одобрението за пренесување на радиоактивни 

материи над определената граница на активност од 
едно место во друго на територијата на Југославија, 
го дава републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на санитарната инспекција. 

Одобрението за пренесување на радиоактивни 
материи над определената граница на активност од 
Југославија во странство и од странство во Југосла--
вија го дава сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на санитарната инспекција. 

Член 8 
Кон барањето за одобрение за пренесување на 

радиоактивна материја потребно е да се приложи 
односно во него да се наведе: 

1) препис на одобрението за набавка, работа и 
користење, што му го издал на корисникот репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите на 
санитарната инспекција во смисла на чл. 10 и 11 од 
Основниот закрн за заштита од јонизирачки зраче-
ња. При повторни барања за одобрение за пренесу-
вање на радиоактивни материи се наведуваат само 
бројот и датумот на порано добиеното одобрение за 
набавка, работа и користење; 

2) назив на работната организација која ќе го 
изврши пакувањето на пратката; 

3) атест за амбалажата; 
4) назив на испорачувачот — производителот; 
5) назив на увозникот — извозникот; 
6) назив на корисникот; 
7) вид на радиоактивната материја; 
8) јачина на изворот (вкупна и поединечна ак-

тивност); 
9) назив на транспортниот посредник (шпедитер); 
10) начин на превозот (воздухоплов, железница, 

брод, друмско возило) и назив на превозникот; 
11) при увоз — релацијата на превозот од место-

то на набавката во странство до местото на корис-
тењето во Југославија; 

12) при извоз — релацијата на превозот од мес-
тото на испораката во Југославија до местото на 
користењето во странство; 

13) место на граничниот премин — при увоз; 
14) ориентационен датум односно време на при-

стигањето на пратката. 

Член 9 
Во одобрението за пренесување на радиоактивни 

материи мораат да се наведат: 
1) видот на радиоактивните материи; 
2) јачината на изворот во кири (Ci); 
3) називот на корисникот; 
4) називот на испорачувачот; 
5) релацијата на пренесувањето; 
6) превозното средство; 
7) времето во кое ќе се врши пренесувањето на 

пратката; 
8) посебните мерки што при превозот мораат да 

се обезбедат. 
Одобрението за пренесување на радиоактивни 

материи од ставот 1 на овој член му се доставува и 
на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на санитарната инспекција на чие под-
рачје се наоѓа примателот на пратката. 

Одобрението за пренесување на радиоактивни 
материи се доставува и до надлежниот граничен са-
нитарен инспектор, царинарницата и молителот. 

За издадените одобренија за пренесување на 
радиоактивни материи се води евиденција со пот-
ребните податоци. 

Член 10 
Испраќачот е должен за секоја пратка на ра-

диоактивна материја да подготви и да му предаде на 
превозникот писмено упатство за посебните мерки на 
безбедност што при пренесувањето мораат да бидат 
преземени. 

Упатството за посебните мерки на безбедност 
што при пренесувањето на радиактивна материја 
мораат да бидат преземени треба да содржи особено: 

1) назначување на видот на опасноста што ја 
претставува радиоактивната материја и последици-
те што таа може да ги предизвика; 
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2) назначување на посебните мерки што треба 
да се преземат при пренесувањето на радиактивна 
материја и на мерките за спречување односно убла-
жување на штетните последици што можат да на-
станат поради незгода или несреќа (пожар на вози-
ло, лом на амбалажа, истурување на опасна мате-
рија и др.); 

3) постапка со лицето што ќе дојде во допир со 
радиоактивна материја или со нејзина еманација 
(зрачење, испарување, прав и др.); 

4) назив и адреса на органот или работната или 
друга организација што мора да се извести за нез-
годата или несреќата што се случила при пренесу-
вањето на радиоактивната материја. 

3. Контрола на пренесувањето на радиоактивни 
материи 
Член 11 

Контрола на пратката со радиоактивна матери-
ја за чие пренесување е издадено одобрение, може 
да се врши на целата релација на пренесувањето од 
испорачувачот до корисникот. Во кои случаи репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на санитарната инспекција ќе изврши контрола на 
условите определени во даденото одобрение, одлу-
чува самиот орган на таа инспекција. 

Контрола на пратката и контрола на подато-
ците за јачината на зрачењето од пратката и за 
преносниот индекс, како и на другите услови опре-
делени во одобрението за пренесување, врши репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите на 
санитарната инспекција кој го издал одобрението. 
Ако тој орган не располага со инструменти потребни 
за вршење на оваа контрола, за вршење на оваа кон-
трола тој ќе ангажира овластена установа за рабо-
ти на заштитата од јонизирачки зрачења. 

Контрола на пратките со радиоактивни материи 
при увозот задолжително вршат органите на сани-
тарната инспекција на граничните премини. 

Член 12 
Ако органот на управата надлежен за работите 

на санитарната инспекција утврди дека пренесува-
њето на пратката со радиоактивна материја не се 
врши според одредбите на овој правилник, ќе го 
забрани понатамошното пренесување на таа пратка 
и ќе го обврзе сопственикот односно превозникот на 
пратката истата да ја смести на определено место и 
на начинот со кој ќе се обезбеди заштита на околи-
ната додека не се отстранат утврдените недостатоци, 
односно додека таа пратка не се оспособи за пона-
тамошно пренесување со преземање на потребните 
мерки. 

4. Други и завршни одредби 
Член 13 

Пратките со радиоактивни материи определени 
со овој правилник не смеат да се ставаат на места 
на кои не се преземени доволни мерки на сигурност 
во поглед на зрачење или контаминација, како и во 
поглед на обезбедувањето да не бидат неовластено 
однесени. 

Член 14 
Републичкиот односно сојузниот орган на упра-

вата надлежен за работите на санитарната инспек-
ција кој издава одобренија за пренесување на ра-
диоактивни материи над определената граница на 
активност, при издавањето на тие одобренија води 
сметка за зачестеноста (фреквенцијата) на прево-
зот на радиоактивни материи на одделни релации. 

Член 15 
Работните организации што праќаат радиоак-

тивни материи водат евиденција за сите извршени 
контроли на пратки со радиоактивни материи. 

Работните организации што вршат пренесување 
на радиоактивни материи во својот круг, водат 

дневник на пренесувањето на радиоактивните ма-
терии. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот деи од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 02/1-807/69 
6 ноември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
д-р Никола Георгиевски, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за девизното работење, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 55/69, се 
потпаднала долу наведената грешка, та, врз основа 
на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната 
скупштина, се дава 

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

ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Во членот 3 во вториот ред одоздола наместо 
зборот: „своето" треба да стои зборот: „ова". 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скуп-
штина, Белград, 5 јануари 1970 година 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за покажување старешински и војнички 
особини што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
десетарите: Гантар Цирила Јанез, Кнежевић 

Александра Раде, Павловић Пантелије Живорад, 
Рад еј Јожефа Јожеф; 

војникот: Чекић Ибрахима Мехмед; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
десетарите: Аламеровић Рефа Хасан, Бакоч Јо-

вана Милорад, Балши Јоже Иван, Барчан Стјепана 
Јосип, Белановић Славка Жељко, Бошков Ристе 
Митко, Брезовник Франца Петар, Брновић Бошка 
Данило, Букљаш Ивана Гојко, Цветковић Јеврема 
Гордан, Даниловић Миодрага Примислав, Дејак 
Марка Ивица, Делић Алије Алија, Димкић Ратољуба 
Душан, Дрвеншак Мартина Стјепан, Џабалић Ше-
рифа Ука, Ђомбалић Селима Ћемо, Ђоновић Сеље 
Муса, Ђорђевић Драгише Томислав, Гајић Душана 
Драгослав, Гарић Миодрага Раде, Гетош Андреје 
Јосип, Главашки Милана Глиша, Голубић Ивана 
Марјан, Хабијанец Мартина Славко, Херцег Стје-
пана Драго, Хоџић Ибрахима Мехмед, Хркач 
Марјана Иво, Хукељ Винка Бранко, Хусеиновић 
Асима Мухамед, Илић Војислава Радослав, Илић 
Глигора Слободан, Илић Јована Владислав, Илић 
Стојана Вукашин, Исмаил Исмета Зенељ, Ивановић 
Владимира Миодраг, Јагодић Антуна Анте, Јорда-
новски Радев Иван, Јовановић Рајка Бранимир, 
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Јовановић Стојана Душан, Јовановић Божидара 
Зоран, Јововић Ратка Петар, Јукић Анте Јозо, 
Каљевић Милана Крсто, Каменшек Јанеза Драго, 
Карановић Станка Душан, Кикановић Џемал а Алија, 
Кларић Ивана Никола, Кнежевић Мирка Душан, 
Колер Флоријана Иван, Косановић Владе Миле, 
Костић Светислава Томислав, Крајован Славка Ра-
дивоје, Кралик Антона Мирко, Крухак Звонимира 
Алојз, Крунић Живана Бранислав, Кулезић Мио-
драга Илија, Куљић Раде Братољуб, Лалић Дане 
Лазо, Ламош Ивана Стипан, Ласица Маринка Ми-
ладин, Леш Јосипа Виктор, Лучић Раде Обрен, 
Лујанац Ивана Жељко, Маднић Миодрага Манојло, 
Марић Слободана Петар, Марић Саве Радован, 
Марковић Љубомира Живко, Манаситевић Стоја-
дина Милорад, Матић Миомира Живко, Методиј е-
вић Александра Часлав, Михаилоић Мирка Станоје, 
Михајловић Животе Живомир, Микец Валента Дра-
го, Милојевић Момчила Драгоје, Милојковић Бран-
ка Ренато, Милошевић Стеве Божо, Митровић Ђоке 
Срећко, Модрић Анте Стјепан, Надаревић Назифа 
Ибрахим, Ненадовић Боривоја Петар, Николић Све-
•х^слава Бранислав, Николић Боривоја Милојко, 
Никлић Живојина Слободан, Никић Веселина Ра-
дован, Нишић Зенуна Осман, Обреновић Александра 
Миленко, Пандуровић Алије Сафет, Панић Миливоја 
Драшко, Шантић Радивоја Радослав, Ра јфе Јаноша 

Ѕајош, Пашалић Стипе Мијо, Пауновић Радомира 
'иладин. Павешић Ђуре Жељко, Павић Луке Бран-

ко, Павловић Радомира Часлав, Павловић Младена 
Марко, Павловић Драгомира Звонимир, Пешић Во-
јислава Михајло, Петровић Драгољуба Новак, Ш у -
рана Илије Душан, Плавшић Ранка Мирко, Подве-
Занац Виктора Аугустин, Прљић Богдана Перо, 
Проговац Борисава Драгиша, Путић Александра 
Александар, Раденковић Милана Миломир, Радиво-
јевић Ђоке Рајко, Радојчић Радослава Петар, 
Рахић Рахмана Сефер, Рамановић Јусуфа Иљаз, 
Ранисављевић Златомира Милан, Ристевски Саноре 
Лазар, Ристевски Новка Ташко, Секуловски Раде 
Киро, Сел Нандора Нандор, Север Рудолфа Рудолф, 
Станковић Милорада Павле, Станковић Чедомира 
Златко, Старјачки Ивана Владимир, Стевановић 
Драге Драгиша, Стоиљковић Чедомира Цветан, 
Стоиљковић Милорада Светислав, Стојанов Саве 
Симо, Стојановић Радмила Слободан, Стојановски 
Боцева Саво, Столар Алојза Роберт, Субановић Пере 
Стево, Субашић Фехима Хасиб, Шпољар Стјепана 
Стјепан, Танић Радомира Живота, Томић Илије 
Ђуро, Угринић Стојана Благоје, Укотић Вјекослава 
Иван, Бајић Радомира Милан, Васић Новице Слобо-
дан, Вершњак Алојза Јанез, Вишњић Милоша Мла-
ден, Вишњић Бранка Никола, Воденик Франца 
Франц, Врачар Душана Чедо, Вучетић Милоша 
Славољуб, Вукмировић Младена Милија, Закић 
Павла Стеван, Зорић Боже Никола, Зорић Љубана 
Раде, Живковић Милана Милорад, Живковић Не-
бојше Зоран,; 

разводнице: Балић Беге Касим, Батинац Смаила 
Сабахудин, Белић Александра Дража, Бедоке Јосипа 
Јосип, Белобрк Слободана Бошко, Божиновски Сто-
јана Драшко, Бркић Хасана Мустафа, Бујић Стеве 
Мирко, Церин Јосипа Иван, Чампара Махмути Сајто, 
Чупић Живана Драгољуб, Ђорђевић Саве Јанко, 
Ђорђевић Мирка Љубомир, Ердељан Тодора Радо-
ван, Гаврић Милана Милош, Газдић Фрање Здравко, 
Гечевић Суље Шефих, Херман Јосипа Петар, Ива-
нић Јозе Стјепан, Јовановић Бранислава Властимир, 
Јурашиновић Мартина Ивица, Костић Владимира 
Милан, Крчелић Барице Јосип, Липеј Јожета Алојз, 
Манојловић Јове Сава, Марковић Љубомира Ж и -
војин, Мартић Милана Милутин, Митровић Мирка 
Маринко, Мујић Алије Реуф, Мулахушић Фуада 
Рашид, Ненадић Николе Ратко, Павловић Момчила 
Душан, Пешић Мирољуба Слободан, Петров Антона 
Антон, Радановић Мирка Рајко, Рамих Алојза Ми-

лан, Стевановић Стеве Остоја, Стојановић Драго-
љуба Дс Трица, Стојановски Ђорђа Стојан, Стојков-
ски Панче Цветан, Шакић Ђуре Драган, Шкорић 
Илије Антон, Шпиндлео Јожа Ммттан, Ткалец Ан-
дрије Златко, Томић Звонимира Владимир, Уремо-
вић '"'рге Г.1.:лан, Васић Радојка Миоко, Весељак 
Петра н Виденић Стјепана Иван, Вукотић 
Младежи Чедо, Жерајић Бранка Душан, д и в к о в и ћ 
Живојина Јордан; 

војниците: Адамек Јосипа Едуард, Аџанеља Иса 
Камбер, Алексић Светозара Миленко, Андрић Ла-
зара Драгиша, Антонијевић Милоја Живота, Ара-
бађић Марка Анте, Бабић Виктора Бруно, Бачо 
Шандора Шандор, Бачурин Ивана Никола, Ба јц 
Андреја Мирослав, Бакурек Маћаша Габро, Балија 
Хаџике Бећир, Ваљај Ајдара Исуф, Бањанин Ду-
шана Младен, Баришић Марка Јозо, Баштијан 
Имбре Драгутин, Бехрами Зуке Шабан, Беланек 
Ђуре Владо, Бенак Стојана Бошко, Бесермињи 
Јанка Јанко, Бизјак Алојза Вјекослав, Блажевски 
Васе Трипун, Боболиновић Љубомира Илија, Бојић 
Мирослава Добривоје, Боровичанин Славка Радо-
ица, Брахими Јануза Абаз, Брешки Људевита Пе-
тар, Брицман Макса Штефан, Бркић Димитра Ми-
лан, Бркљач Пере Бошко, Бура Крсте Крста, 
Бурески Крсте Дончо, Цокић Радомира Живомир, 
Цветић Ђорђа Симо, Цветојевић Мила Раде, Чалић 
Душана Милан, Чамџић Атифа Фахрудин, Чичак 
Ивана Владо, Човић Недељка Раденко, Чубра 
Николе Ђорђе, Чучек Станка Бранко, Четковић 
Ника Драгослав, Ћировић Момира Љубинко, Дам-
јановић Драгутина Раде, Демировић Омера Хамдија, 
Дежман Франца Франц, Дијак Винка Драгутин, 
Димитрић Теодора Недељко, Димитријевски Алек-
сандра Владо, Димитров Спасоја Бранко, Динчић 
Милорада Милосав, Дољанин Анте Мате, Дома-
зетовски Божина Илија, Домић Ивана Иван, Дукић 
Милана Милан, Дупљак Дервише Фазлија, Џана-
новић Касима Мурадин, Џеро Лазе Драго, Ђурђев 
Драгољуба Живко, Екарт Јанеза Јанез, Елези Сел-
мана Абдулбесир, Еминовски Шефкија Рамазан, 
Фаит Антуна Владимир, Фазлић Ибрахима Сефер. 

Бр. 177 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за методот и постапката за призна-
вање новосоздадена сорта семе од зем-
јоделски растенија — — — — — — 1 

2. Упатство за начинот на составување на 
завршната сметка на органите на упра-
вата — — — — — — — — — — 1 

3. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за содржината на одделни по-
зиции во билансите на работните органи-
зации — — — — — — — — — 16 

4. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за содржината на одделни 
конта во Основниот контен план за ра-
ботните организации — — — — — 17 

5. Правилник за начинот и условите за 
сместување и чување на радиоактивни 
отпадоци — — — — — — — — 18 

6. Правилник за пренесување на радиоак-
тивни материи над определената граница 
на активност — — — — — — — 21 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за девизното работење — — 23 
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