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120. 

Врз основа на членот 49 став 2 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66), во врска сг Од-
луката за определување нивото на просечната це-
на за превоз на стоки што служи како основ за ут-
врдување на правото на железничките транспортни 
претпријатија на надоместок („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОР-
ТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СКОПЈЕ И ТИТОГРАД НА 
ИМЕ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ НИВНАТА ПРОСЕЧНА 
К А ЛКУЛАТИВНА ЦЕНА И ОПРЕДЕЛЕНОТО НИ-
ВО НА ПРОСЕЧНАТА ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА 

СТОКИ 

1. Се утврдува дека, според чл. 49 до 51 на За-
конот за организацијата на Југословенските желез-
ници, право на надоместок на разликата помеѓу 
својата просечна калкулативна цена и нивото на 
просечната цена на превозот на стоки определено 
со Одлуката за определување нивото на просечна-
та цена за превоз на стоки што служи како основ 
за утврдување на правото на железничките тран-
спортни претпријатија на надоместок, имаат Желез-
ничкото транспортно претпријатие во Скопје и Же-
лезничкото транспортно претпријатие во Титоград. 

2 Височината на .надоместокот од точката 1 на 
оваа одлука, по еден нето-тонски километар пре-
везеш! стоки (во понатамошниот текст: надоместок) 
изнесува: 

1) за Железничкото транспортно претпријатие 
во Скопје: ~ 

Динари 
во 1966 година 0,130 
во 1967 година 0,104 
во 1968 година 0,078 
во 1969 година 0,052 
во 1970 година 0,028 

7) за Железничкото транспортно претпријатие 
во Титоград: 

Динари 
во 1966 година 0,250 
во 1967 година 0,200 
во 1968 година 0,150 
во 1969 година 0,100 
во 1970 година 0,050 

3. Покрај износот од точката 2 на оваа одлука, 
иа Железничкото транспортно претпријатие Скопје 
му се одобрува посебен надоместок за .капитален 
ремонт на магистралните пруги на подрачјето на ова 
претпријатие во износ од 26,250.000 динари годишно 
за периодот од 1967 до 1970 година. 

4. Исплатата на надоместоци од точката 2 на 
оваа одлука се врши од средствата на федерацијата 
што се обезбедуваат во сојузниот буџет, а исплатата 
на надоместоците од точката 3 на оваа одлука 
ќе се изврши од средствата на федерацијата што 
за таа цел ќе бидат посебно обезбедени за инве-
стиции во сообраќајот. 

Пресметувањето на надоместокот се врши три-
месечно и по завршетокот на деловната година. 

До пресметувањето на надоместокот според ста-
вот 2 од оваа точка ќе им се исплатува на желез-
ничките транспортни претпријатија во Скопје и Ти-
тоград месечна аконтација врз основа на обемот 
на „работата изразен во нето-тонски километри 
превезени стоки, што е остварен во соодветниот ме-
сец во претходната година. 

5. Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе 
ја пропише, по потреба, документацијата што се 
должни железничките транспортни претпријатија во 
Скопје и Титоград да ја поднесуваат заради прес-
метување и исплатување на надомстокот. 

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

P. п. бр. 25 
10 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
пбтпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Борис Крајгер, е. р. 

121-

Врз основа на членот 10 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ЈАВНА УПРАВА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ 

НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Приходите што ги остварува од издавачката 
дејност Сојузниот завод за јавна управа ќе ги ко-
ристи како средства за вршење на редовната деј-
ност. 

Приходите од издавачката дејност и нивниот 
потрошок посебно' ќе се искажуваат во книговод-
ството на Заводот. 

2. Сојузниот завод за јавна управа ќе ги ко-
ристи според оваа одлука средствата остварени со 
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вршење' на издавачката дејност почнувајќи од 1 ја-
нуари 1966 година. 

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

Р. п. бр. 23 
23 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Борис Крајгер, е. р. 

122. 
Врз основа на членот 25 од Законот за органи-

зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д 1 У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. На претседателот на Економскиот совет на 

Сојузниот извршен совет и на претседателот на 
Правниот совет на Сојузниот извршен совет им 
припаѓа, за вршењето на должноста на претседател, 
надоместок во износов што го утврдува со решение 
Сојузниот извршен совет. » 

2. На членовите на стручните совети од точката 
1 на оваа одлука им припаѓа надоместок за учеству-
вањето во работата на седниците на советот или на 
телата што ги формира советот (комисии и дп.), 
како и за извршувањето на други задачи што ќе 
им ги довери советот. 

3: На членовите на стручните совети им припаѓа 
за секоја седница на советот на која .присуствувале 
надоместок БО ИЗНОС ОД 45 динари — ако седницата 
траела само пред пладне или само по пладне, од-
носно во ИЗНОС од 60 динари — ако седницата тра-
ела пред пладне и по пладне. 

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка им при-
паѓа и на други лица што по покана присуствувале 
на седницата на советот а не се членови на советот, 
ако прашањата што се на дневниот ред на седницата 
на советот не спаѓаат во делокруг на органот одл-
ивено во дејноста ме. организацијата кај која такви-
те лица се наоѓаат на работа. 

4. На членовите на стручниот совет на кои врз 
основа на заклучоците на советот или во согласност 
со одредбите од деловникот на советот ќе им се 
довери изработка на елаборат, приготвување на пис-
мен стручен извештај за нацрт на прописи или за 
други прашања, составување на писмени забелешки 
на нацрти на поважни и посложени прописи или 
давање стручно мислење по друга прашања што се 
на дневниот ред на седницата на советот, им при-
паѓа надоместок за таквата работа. 

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа 
точка се определува според значењето и сложеноста 
на прашањата што се обработуваат и времето по-
требно за таква работа, земајќи ја при тоа предвид 
височината на просечниот личен доход на лице со 
соодветни квалификации за времето потребно за 
извршување на таа задача. 

Височината на надоместокот од ставот 1 на оваа 
точка ја определува претседателот на стручниот 
совет. • 

5. Кога членовите на стручниот совет по покана 
патуваат заради учествување во работата на седни-
ците на советот чии членови се тие, или заради 
извршување други задачи на советот, им припаѓа 
дневница за службено патување во износ од 60 ди-
нари. 

6. На службено патување членовите на струч-
ниот совет можат да користат I класа на воз, ав-
тобус или авион, како и кола за спиење. 

Членовите на советот можат да користат кола 
за спиење или авион само ако непосредно по до-
аѓањето во определеното место треба да присуству-
ваат на седницата на советот, односно ако непо-
средно по доаѓањето треба да пристапат кон извр-
шување на други задачи заради кои се повикани. 

7. Надоместокот на претседателот и на члено-
вите на Економскиот совет на Сојузниот извршен 
совет им се исплатува на товар на средствата опре-
делени за потребите на Сојузниот извршен совет, 
а надоместокот на претседателот и на членовите 
на Правниот совет на Сојузниот извршен совет — 
на товар на средствата определени за работата на 
Секретаријатот на законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат: Одлуката за надо-
местоците на патните трошоци на членовите на 
стручните совети на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/64) и Одлуката 
за надоместоците на членовите на стручните совети 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64), 

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

P. п. бр. 23 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува претседателот 
Потпретседател 

на Сојузниот иззтпен совет. 
Борис Крајгер, е. р. 

123. 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65). сојузниот секретар 
за финансии го утврдува и издава 

ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОН-
ТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

кој гласи: 

П Р А В И Л Н И К 
за единствениот контен план на стопанските 

организации 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Сите стопански организации се должни да ги 
водат своите деловни книги според начелата на 
двојното книговодство, придржувајќи се при тоа кон 
распоредот на контниот план што го содржи овој 
правилник. 

Каке стопански организации од ставот 1 на 
овој член се сметаат: претпријатијата, дуќаните, 
задругите, водните заедници, банките, осигурител-
ните заводи и нивните заедници, деловните здру-
женија и заедниците на стопански организации, 
како и другите работни организации за кои со 
прописите за нивното основање и работење е пред-
видено да се применуваат врз нив прописите што 
важат за стопанските организации. 

Член 2 
Книговодството на стопанските организации се 

води во деловните книги според начелата на уред-
носта, и тоа така што: 

1) од нив да може да се утврди вкупното ра-
ботење на стопанската организација расчленето на 
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одделни деловни промени, по хронолошки ред и 
во бруто-износи без пребивање; 

2) книгите да бидат напишани со мастило, ма-
стилен молив или со машина, со директно запишу-
вање или копирање; 

3) во книгите да не се оставаат празнини, туку 
по хронолошки ред да 'се исполнува сиот простор 
за книжење; 

4) еднаш извршено запишување да не смее да 
се брише а, по правило, ниту прецртува, но ако 
сепак се врши ова, да мора јасно да се гледа прво-
битниот текст; 

5) да не се вршат никакви измени за кои не 
би било можно, да се утврди дали се направени 
при првото книжење или под одна; 

6) неповрзаните листови на книгите не смеат 
да се уништат, ниту да се вадат листови од повр-
заните книги; 

7) сите книжења да мораат да се засноваат 
врз книговодствени документи од кои може да се 
утврди основот за книжење; 

8) сторнирање на пог(реишо книжените деловни 
промени да се врши задолжително според методата 
на црвено сторно. 

Стопанските организации што вршат книжење 
со помош на машини без направи за одбивање на 
прокнижените износи, ќе ги извршат сторно кни-
жењата на начинот што го овозможуваат маши-
ните. 

Член 3 
Деловните книги можат да се водат на сло-

бодни листови (картотека) или на листови повр-
зани во книги. 

Член 4 
Извршените деловни промени се засноваат, по 

правило, врз писмена, како што се купопродажни 
договори, заклучници, наредби или налози за 
нивно извршување, дхто ги склучуваат односно 
издаваат соодветните органи во стопанската орга-
низација. Писмените наредби и налози можат и 
самите во моментот на настанувањето на деловната 
промена да станат документи за правдање, како 
што е случајот кај налозите за исплата, требува-
њата за материјали и слично, врз кои е потврдено 
извршувањето на налогот. Врз основа на налозите 
и наредбите врз основа на кои не се извршени 
деловни промени, не се вршат книжења. Само 
оној документ врз кој на определен начин е утвр-
дено извршувањето на деловна промена, се смета 
како документ за книжење. Меѓутоа, писмениот 
налог што стопанска организација им го издава 
на лица надвор од стопанската организација, може 
уште во моментот на неговото издавање и преда-
вање да претставува за стопанската организација 
доказ за извршена деловна промена и, спрема тоа, 
документ за книжење (вирмански налог за испла-
та, вирмански налог за наплата^, влечен чек и 
слично). 

Член 5 
Покрај документите за правдање врз кои се 

утврдени настанатите деловни промени, како основ 
за книжење можат да послужат и книговодствените 
документи што врз основа на документите за прав-
дање се составуваат во самата стопанска органи-
зација заради олеснување и поголема прегледност 
на книжењето на деловните промени. Во такви 
документи спаѓаат: благајнички налози, прима-
нотни налози, рекапитулации, бордерои и слично. 

Во гниговодствени документи спаѓаат и нало-
зите за книжење исправки (сторна) на погрешно 
извршените книжења, што се засноваат врз порано 
прокнижените налози и документи за правдање 
што биле погрешно прокнижени.4* Ваму спаѓаат 
и другите налози што се издаваат во книговодство-
то, а се засноваат врз важечките прописи, на при-
мер: книговодствените налози за книжење на тро-
шоците, расходите и приходите што се разграничу-
ваат временски. 

Член 6 
Документот за правдање, за да може да биде 

основ за книжење, треба да биде составен благо-
времено, по правило, во моментот на настанатата 
промена, и мора да содржи: 

1) назив на стопанската организација со нејзи-
ната адреса и назив на одделението што го издало 
документот; 

2) назив на документот (налог за исплата, 
налог за прием на материјали, требување на ма-
теријали, фактура и ел.); 

3) датум на издавањето на документот; 
4) имиња на лицата (што учествуваат во извр-

шувањето на деловната промена на која се одне-
сува документот; 

5) содржина на деловната промена и основ за 
нејзиното извршување; 

6) количина изразена на начинот што и одго-
вара на природата на извршената работа (килогра-
ми, метри ити.) и износи изразени во динари; 

7) потписи на лицата овластени за потпишување 
на такви документи. 

Другите состојки се определуваат индивиду-
ално за одделни видови документи, според карак-
терот на деловните промени. 

Фактурите за продадените стоки -можат да се 
издадат само за извршени испораки или услуги, и 
како такви претставуваат документ за книжење. 

Однапред издадените фактури (предфактури, 
условни фактури), што се издаваат пред изврше-
ните испораки односно услуги, не претставуваат 
документ за книжење, поради тоа на ваквите 
фактури мора видно да сз назначи дека се во 
прашање однапред издадени фактури. 

Член 7 
Документите мораат да бидат испишани со ма-

ч стило, со мастилен молив или со машина, и тоа ди-
ректно, или со копирање, а можат да бидат и фото-
копии. 

Ако документите се издаваат во повеќе приме-
роци, на виден начин мора да се означи кој приме-
рок служи како основ за книжење. Ако, поради по-
делбата на работата во книговодството, како основ 
за книжење покрај оригиналот служи и една или 
повеќе копии (на пример: при методот на работа со 
повеќе дневници, ако еден налог се издава копиран 
во два примерка, и тоа еден за книжење на контото 
што треба да се задолжи, а другиот за книжење на 
контото што треба да се одобри и ел.), на секој при-
мерок мора да се означи неговата цел. 

Член 8 
Во документите, ниту во текстот ниту во бро-

евите, не смеат да се вршат исправки, преправки, 
ниту бришења, што би ја довеле во сомнение ис-
правноста на документот. 

Евентуални исправки на грешки во документите 
се вршат на тој начин нито ќе се прецрта првобит-
ниот текст или износ и ќе се запише нов, исправен 
текст или износ над прецртаниот. 

Прецртувањето се врши со тенка црта, за да 
може да се прочита првобитниот текст. 

Покрај исправената грешка во документот за 
правдање мора да биде посебно напишан зборот: 
„исправил" и потписот (парафот) на лицето овла-
стено за потпишување на односниот документ, со 
датум на изврш*ената исправка. 

Налозите за благајната и за банката на кои при 
издавањето во стопанската организација се сторени 
грешки, не смеат, по правило, да се исправаат, туку 
мораат да се поништат и да се издадат нови. 

Член 9 
Местата во документите предвидени за запишу-

вање на текст односно броеви, во случаите кога не-
ма потреба да се исполнуваат, мораат да се пони-
штат, по правило, со прецртување. Непосредно зад 
паричниот износ напишан со букви мора да се на-
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пише зборот: „динари" односно називот на опреде-
лената единица, а остатокот на празното место на-
менето за испишување на износот со букви — да 
се поништи со прецртување. Исто така, треба да 
се поништи празното место пред паричниот износ 
испишан со цифри. 

Член 10 
Сите документи што служат како орнов за кни-

жење во книговодството, мораат да му бидат доста-
вени на книговодството на начинот и во рокот што 
ќе обезбеди ажурност на книговодството. 

Сите деловни промени настанати во текот на, 
еде» календарски месецу задолжително треба да се 
прокнижат во деловните книги за истиот месец. 

Член 11 
Документите за извршените деловни промени, 

пред нивното книжење, подлежат на претходна кон-
трола, која се состои од проверување на секој до-
кумент од формална, сметковна и сушносна страна. 
Извршената проверка се утврдува на самиот до-
кумент со потпис (параф) на лицето што ја извр-
шило проверката « 

Стопанската организација е должна да определи 
лице што ќе ја врши гшетходната контрола во сми-
сла на ставот 1 од овој член. 

Член 12 
По извршената проверка се издава налог за 

книжење. 
Налогот за книжење е писмен акт со кој ра-

ководителот на книговодството односно од него 
овластеното лице наредува врз основа на провере-
ниот документ да се изврши книжење во деловните 
книги на стопанската организација. 

Налогот за книжење може да се издаде на по-
себен, специјално за оваа цел приготвен образец, 
или на самиот документ за • правдање. 

Ако налогот за книжење се дава на посебен 
образец, на документот за правдање мора да се 
означи бројот на налогот за книжење. 

Налогот за книжење го потпишува раководи-
телот на книговодството или од него овластеното 
лице. 

Кодирањето (определувањето на контата на кои 
ќе се изврши книжењето) во налогот за книжење 
се врши според содржината на деловната промена, 
во формална прост или сложен став 

Во налозите за книжење, како и при книже-
њето во деловните книги, наместо испишување на 
целиот назив на контото, се дозволува означување 
на контото со неговиот број од контниот план. 

Налозите за книжење, без оглед дали се из-
даваат одвоено или на самиот документ за прав-
дање, мораат да бидат нумерисани. 

Книжење во деловните книги може да се врши 
само ако се исполнети условите предвидени во 
ст. 1 до 8 на овој член. како и во одредбите од чл. 
6 до И на овој правилник. 

Член 13 
Па истекот на секој пресметковен период сите 

налози, заедно со соодветните документи, мораат да 
се средат и да се стават во посебни фасцикли, во 
кои мораат да бидат прицврстени така што да н« 
може да се изгуби документацијата. 

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРИМЕНА НА 'ЕДИН-
СТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН 

Член 14 
Сите стопански организации, освен оние за кои 

сојузниот секретар за финансии пропишал отста-
пување од единствениот контен план односно по-
себни единствени контни планови, се должни да го 
водат книговодството врз основа на единствениот 
контен план содржан во овој правилник. 

Член 15 
в Целокупната дејност на стопанската организа-

ција мора да биде опфатена со пропишаните син-
тетички (троцифрени) конта, што претставуваат 
конта на главна книга. Не смеат да се отвораат, 
нови синтетички (троцифлрени) конта, покрај про-
пишаните. ' 

Член 16 
Расчленувањето на синтетичките (троцифрени) 

конта во единствениот контен план се врши, во 
начело, според десетиот (декадниот) систем на тој 
начин што на постојната ознака на синтетичкото 
конто и се додава уште една цифра, почнувајќи 
од 0 до 9. На пример, синтетичкото конто што има 
ознака 112 (валута) може да се расчлени на ната-
мошни 10 конта со ознака 1120, 1121, 1122 ити. Ана-
литичките конта (четирицифренл и повеќецифрени) 
можат според тој принцип натаму да се расчлену-
ваат. 

Стопанската организација може да примени и 
други методи на натамошно расчленување на син-
тетичките (троцифрени) конта (на пример, во 
форма на дропка во која броителот ќе го означува 
синтетичкото конто, а именителот аналитичкото 
конто, — 120/1 наместо 1200 итн.). 

III ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН 

Член 17 
Единствениот контен план содржи класи, групи 

и задолжителни синтетички конта, групирани на 
следниот начин: 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

00 — Основни средства 
000 — Земјишта што служат за стопански 

цели 
001 — Градежни објекти од стопански кара-

ктер 
002 — Рударски работи и длабината дупчења 
003 — Орудија за работа 
004 — Шуми и долгогодишна насади 
005 — Основно стадо 
006 — Патенти, лиценци и други права 
007 — Основачки вложувања 
008 — Основни средства во изградба или из-

работка 
009 — Основни средства вон употреба 

ѓ ' 
01 — Исправка на вредноста на основните средства 

010 — Исправка на вредноста на основните 
средства 

ОИ — Пресметана и уплатена амортизација 

02 — Заеднички основни средства 
020 — Заеднички основни средства 
021 — Исправка на вредноста на заедничките 

основни средства 

04 — Средства на заедничката потрошувачка 
040 — Земјишта што vi служат на заедничка-

та потрошувачка 
041 — Градежни објекти на заедничката по-

трошувачка 
, 042 — Погонски и деловен инвентар на заед-

ничката потрошувачка 
043 — Долгогодишна насади на заедничката 

потрошувачка 
044 — Основно стадо на заедничката потро-

шувачка 
045 — Основачки вложувања и други права 

на заедничката потрошувачка 
046 — Средства на заедничката потрошувачка 

• во изградба или изработка 
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047 — Заеднички средства на средствата на 
заедничката потрошувачка 

048 — Средства на заедничката потрошувачка 
вон употреба 

049 — Исправка на вредноста на средствата 
на заедничката потрошувачка 

07 — Средства на фондот на станбените згради 
071 — Станбени згради 
073 — Исправки на вредноста на станбените 

згради 
074 — Парични средства на фондот на стан-

бените згради 
077 — Станбени згради во изградба 
078 — Пресметана и уплатена амортизација 

на станбените згради 
079 — Ликвидација на станбените згради 

КЛАСА 1 И 2: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ-
КОВНИ КОНТА 

10 — Средства кај банката 
100 — Жиро-сметка 
101 — Средства на доходот издвоени во те-

кот на годината 
102 — Издвоени ограничени средства на фон-

довите 
103 — Средства на уплатената амортизација 
104 — Средства на резервниот фонд 
105 — Средства на заедничката потрошувачка 
106 — Средства по основот на заедничко 

вложување 
107 — Орочени средства на фондовите 
108 — Други издвоени средства 
109 — Отворени акредитиву во динари 

11 — Благајна, чекови, валути и девизи 
НО — Благајна 
111 — Чекови 
112 — Валути 
113 — Девизи 
119 Отворени акредитиви во странска ва-

лута 
12 — Купувачи 

120 — Купувачи во земјата 
121 — Купувачи во странство 
122 — Купувачи за основни средства 
123 — Купувачи за средства на заедничката 

потрошувачка 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од 

купувачите 
129 Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувала од купува-
чите 

13 — Други побарувања 
130 — Аконтации по службена работа 
133 — Дадени кауции и депозити 
134 — Побарувања од задругарите по далечи-

ните заеми од штедните влогови 
135 — Побарувања по основот на заедничко 

вложување 
136 — Побарувања од граѓани и од граѓански 

правни лица 
137 — Други разни побарувања 
138 — Сомнителни и спорни други побарувања 
139 — Исправка на вредноста на другите по-

барувања 
14 — Исплатени лични доходи 

140 — Аконтации на личните доходи од ра-
ботен однос 

141 — Исплатени лични примања остварени 
со дополнителна работа 

142 — Исплатени лични издатоци по основот 
на граѓанспоправни односи Ј 

144 — Исплатени неиндивидуализирани лични 
примања 

145 — Исплатени други лични примања 
146 — Исплатени, лични доходи од изминатата 

година 
147 — Исплатени други лични примања што 

паѓаат нз товар на трошоците на ра-
ботењето 

148 — Исплатени лични примања што паѓаат 
на товар на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошу-
вачка 

15 — Лични доходи на работниците 
150 — Лични доходи од работен однос 
151 — Лични примања* остварени со дополни-

телна работа 
152 — Лични издатоци по основот на граѓан-

скоправни односи 
154 — Неиндивидуализирани лични примања 
155 — Други лични примања 
156 — Лични доходи од изминатата година 
158 — Лични доходи во пренесените залихи 
159 — Покривање на личните доходи 

16 — Односи со посебните погонски, деловни и дру-
ги единици 
160 Самостојни погони 
161 — Продавници 
162 — Складови и консигнациони лагери 
163 — Откупни станици 
164 — Служба за сместување на работниците 

на градилишта, шумски манипулации и 
слично 

165 — Погонски и деловни единици во стран-
ство 

166 — Економски единици 
167 — Привремени односи со книговодството 

на средствата на заедничката потрошу-
вачка 

168 — Работничко-службенички ресторани и 
мензи 

169 — Други деловни единици 

17 — Разни средства 
170 — Откупени авторски права 
171 — Сценарија и синопсиси 
172 — Удели на задругите кај сојузите 
173 — Хартии од вредност 
174 — Деловни меници 
175 — Обврзници 
176 — Благајнички записи 
179 — Други разни средства 

18 — Кредитни односи 
180 — Кредитни односи во земјоделското про-

изводство со индивидуалните произво-
дители 

181 — Кредитни односи со други стопански 
организации 

182 — Кредитни односи со општествени и дру-
ги правни лица 

183 — Кредити дадени на кредитниот фонд 
на банките 

184 — Аванси дадени за средства во изградба 
^или изработка 

185 — Потрошувачки кредити 
186 — Други кредитни односи 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од 

кредитните односи 
189 —• Исправка на вредноста на сомнителни-

те и спорните побарувања од кредитни-
те односи 

19 — Активни временски разграничувања 
191 — Трошоци на инвестиционо одржување 

на основните средства 
192 — Трошоци за обновување, одржување, 

истражување и производствено откри-
вање минерални суровини 
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193 — Трошоци за освојување ново производ-
ство 

194 — Зависни тројшоци на набавката на сто-
ки и на сопствениот транспорт 

195 — Кало, растурување, расипување и кр-
шење 

196 — Платено осигурување 
197 — Трошоци за одржување и обновување 

на шуми и други издатоци за техничко 
и друго унапредување на шумското 
производство 

198 — Трошоци на работењето, лични доходи 
и други трошоци содржани во ненапла-
тената реализација 

199 — Други временски и калкулативни раз-
граничувања 

21 — Штедни влогови 
210 — Штедни влогови на задругарите 
219 — Други штедни влогови 

22 — Добавувачи 
220 — Добавувачи во земјата 
221 — Добавувачи во странство 
222 — Добавувачи за нефактурираните стоки 

и услуги 
223 — Добавувачи граѓани и граѓански прав-

ни лица 
23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи 

м средствата за лични доходи 
230 — Амортизација 
231 — Интереси на деловниот фонд 
232 — Интереси на кредитите 
233 — Членарини и придонеси 
234 — Даноци на промет 
236 — Придонеси од личниот доход од рабо-

тен однос 
237 — Придонеси за социјално осигурување 
238 — Обврски од средствата за станбена из-

239 — Други обврски од вкупниот приход и 
од средствата за лични доходи 

24 — Обврски од доходот и од средствата за фон-
довите 

243 — Придонес за резервниот фонд на 
стопанската организација 

2'44 — Придонес за заедничките резерви 
245 — Распоредени средства во сопствените 

фондови 
246 — Казни за стопански престапи и прекр-

шоци 
249 — Други обврски од доходот и од сред-

ствата за фондови 

25 — Остварени средства за лични доходи 
250 — Лични доходи од остварениот доход 
251 — Лични доходи од средствата што не 

влегуваат во вкупниот приход 
258 — Минимални лични доходи ^подмире-

ни го остварениот доход 
259 — Остаток на личните доходи содржани 

во реализираните производ^ и услуги 
а неподмирени со остварениот доход 

26 — Пресметани лични доходи па работниците 
261 — Пресметани лични доходи во текот на 

'годината според правилникот за рас-
пределба на личните доходи 

262 — Пресметани лични издатоци од допол-
нителна работа 

263 — Пресметани лични издатоци по осно-
вот на граѓанскоправни односи 

268 — Пресметани лични доходи во залихи 
од изминатата година 

269 — Реализирани пресметани лични доходи 

27 — Други обврски 
270 — Ануитети по кредитите за трајни по-

треби 
271 — Заедничко вложување на средствата 
272 — Неподигнати лични доходи 
273 — Судски и административни забрани 
274 — Примени кауции 
275 — Социјални давања (детски додаток и 

слично) 
276 — Запреви придонеси и даноци на гра-

ѓани 
279 — Други разни обврски 

2'9 — Пасивни временски разграничувања 
291 — Пресметани трошоци зч инвестиционо 

одржување на основните средства 
292 — Пресметани. трошоци за обновување, 

одржување, истражување и производ-
ствено откривање на минерални суро-
вини 

293 — Пресметани трошоци за освојување но-
во производство 

2'94 — Пресметани зависни трошоци за на-
бавка на стоки и на сопствениот тран-
спорт 

295 — Пресметано кало, расту ру вање, расипу-
вање и кршење 

296 — Пресметано осигурување 
297 — Пресметана амортизација з-а регене-

* рација на шуми 
298 — Фактурирана а ненаплатена реализација 
299 — Пресметани други временски и калку-

лативни разграничувања 

КЛАСА 3: ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛ И СИ-
ТЕН ИНВЕНТАР 

30 — Материјал на пат и набавка на материјал 
300 — Материјал на пат 
301 — Фактурна вредност на набавниот мате-

ријал 
302 — Трошоци за набавка и допрема на ма-

теријалот 
303 —• Данок на промет, царина и други у-

возни давачки 

31 — Запаси на материјал 
310 — Суровини и материјал 
311 — Гориво и мазиво 
312 — Полупроизводи и делови 
313 — Канцелариски материјал 
314 — Материјал по основот на заедничко 

влбжување на обртни средства 
315 — Непотребен и застарен материјал 
319 — Отпадоци 

35 — Материјал во обработка, доработка и мани-
пулација 

350 — Материјал во обработка 
351 — Материјал во доработка 
352 — Материјал во манипулација 
353 — Материјал по основот на заедничко 

вложување на обртни средства во ма-
нипулација 

36 — Ситен инвентар и амбалажа 
360 — Ситен инвентар на залиха . 
361 — Ситен инвентар во употреба 
3621 — Амбалажа на ^залиха 
363 — Амбалажа во употреба 
364 — Авто-гуми на залиха 
365 — Авто-гуми во употреба 
366 — Непотребен ситен инвентар и амбала-

жа 
369 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар, амбалажата и авто-гумите 
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39 — Отстапување од постојаните цени на матери-
јалот и ситниот инвентар 

390 — Отстапувања од постојаните цени на 
материјалот и ситниот инвентар 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО И 
УКАЛКУЛИРАНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

40 — Материјал 
400 — Суровини и материјал 
401 — Набавен^ енергија 
402 — Гориво и мазиво 
403 — Ситен инвентар, амбалажа и авго-гуми 
404 — Укалкулирано кадо, растерување, ра-

сипување и кршење 
408 — Друг материјал 
409 — Укалкулираш! отстапувања од постоја-

ните цени на материјалот и на сит-
ниот инвентар 

41 — Услуги 
410 — Поправки извршени од други 
411 — Транспортни услуги 
412 — Поштенско-телефонски и телеграфски 

трошоци 
413 — Тројшсци на паричниот и платниот 

промет 
414 — Кирии и закупнини 
415 — Патни трошоци во земјата 
416 — Патни трошоци во странство 
417 — Трошоци за вештачење, советување, 

ревизија и арбитража 
419 — Други услуги 

42 — Разни трошоци 
420 — Интереси на кредитите за трајни и по-

времени потреби 
421 — Трошоци за образование на стручните 

кадри 
422 — Трошоци за реклама и пропаганда 
423 — Трошоци за репрезентација 
42*4 — Трошоци за учествување на саеми, из-

ложби, филмски фестивали и слично 
425 — Премии за осигурување 
426 т- Укалкулирани трошоци за инвестици-

оното одржување на основните сред-
ства 

427 — Укалкулирани трошоци за обновување. 
одржување и истражување на резер-
вите на рудно и друго минерално бо-
гатство 

42» — Укалкулирани трошоци за освојување 
ново производство 

429 — Други разни трошоци 

43 — Лични издатоци во готово што ги товарат 
трошоците на работењето 

430 — Патни паушали, дневници за. службени 
патувања и преместувања во земјата 

431 — Дневници за службени патувања и 
преместувања во странство 

432 — Теренски додатоци и надоместоци за 
одвоен живот од семејството 

433 — Награди за работа на учениците во 
стопанството со придонесите 

435 — Авторски хонорари 
437 — Издатоци за службени и работни об-

леки 
439 — Други лични издатоци во готово со 

придонесите 

44 — Амортизација 
440 .— Укалкулирана амортизација 

45 — Придонеси и членарини 
450 — Укалкулирани интереси ка деловниот 

фонд 

451 — Придонеси и членарини за коморите и 
за другите организации 

452 — Придонес за социјално осигурување 
454 — Воден придонес и надоместок за иско-

ристување Hd мелиорациони и посебни 
водостопански објекти и постројки 

459 — Други придонеси и членарини 

46 — Укалкулираш« лични доходи и надоместоци 
иа личните доходи 
460 — Укалкулирани лични доходи 
461 — Укалкулирани надоместоци на личните 

доходи 
462 — Укалкулирани«.лични издатоци од до-

полнителна работа 
463 — Укалкулирани лични издатоци по осно-

вот на граганскоправни односи 

47 — Други лични издатоци што ги товарат трошо-
ците на работењето 
470 — Заштитни обувки, облека и друго 
471 — Службени и работни облеки 
472* — Зајакната исхрана и превентивни сред-

ства 
473 — Странски валути што ги прима укрца-

ниот персонал на бродови 
479 — Други лични издатоци и примања во 

натура 

48 — Сопствени производи и услуги 
480 — Сопствени производи 
481 — Сопствени услуги 
489 — Отстапувања од постојаните цени на 

сопствените производи и услуги 

49 — Распоред на тпошоччтз на тааботењето и на 
укалкулираните лични доходи 
490 — Распоред на трошоците на работењето 

и на vk'?-kvjt.- каните танчин доходи 
499 — Распоред на отстапувањата од посто-

јаниве цени 

КЛАСА 5: ПРОИЗВОДСТВО 

52 — Производство so те« 
520 — Производство во тек 
521 — Производство во кооперација 
523 — Земјоделско производство, во коопера-

ција 
524 — Сторниране и запрено производство 
529 — Пропее на гетови производи и услуги 

58 — ПолуЈнр#из»оди од сопственото производство 
580 — Полупроизводи на сопственото произ-

водство 
581 — Непотребни и застарени пролЈГпроиз-

води од стопственото производство 

59 — Отстапувања од постојаните цени на залихите 
на недовршеното производство и на по лу про-
изводите 
590 — Отстапувања од планираните цели на 

материјалот 
591 — Отстапувања од планираните цени на 

недовршеното производство и на по-
лупроизводите 

599 — Други отстапувања од постојаните цени 
на недовршеното производство и на 
полупроизводите 

КЛАСА 6: ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И 
СТОКИ 

60 — Залихи на готови производи 
600 — Залихи на готови производи 
601 — Производи што немаат врвеж на ла-< 

зарот 
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64 — Отстапувања од постојаните цени на залихите 
на готови производи 
640 — Отстапувања од планираните цени на 

материјалот 
641 — Отстапувања од планираните цени на 

недовршеното производство и на полу-
производите 

6421 — Отстапувања од планираните цени на 
готовите производи 

649 — Други отстапувања од постојаните цени 
v на готовите производи 

65 — Набавка на трговски стоки 
650 — Стоки на пат 
651 — Набавка на трговски стоки во внатре-

шниот промет 
652 — Увоз на стоки за сопствена сметка 
653 — Увоз на стоки за туѓа сметка 
654 — Извоз на стоки за сопствена сметка 
655 — Извоз на стоки за туѓа сметка 
656 — Стоки во транзит 

66 — Залихи на трговски стоки 
660 — Залихи на трговски стоки 
661 — Трговски стоки што немаат врвеж на 

пазарот 

68 — Залихи на стоки во деловните единици 
680 — Залихи на стоки во продавниците 
681 — Залихи на стоки во складовите 
682 — Залихи на стоки во откупните станици 
683 — Залихи на стоки во консигнационите 

лагери 
684 — Стоки во деловните единици што не-

маат врвеж на пазарот 
688 — Други залихи на стоки во деловните 

единици 
689 — Отстапувања од постојаните цени на 

залихите на стоки во деловните еди-
ници 

69 — Разлика во цената на трговските стоки 
690 — Разлика во цената на трговските стоки 

КЛАСА 7: РЕАЛИЗАЦИЈА 

70 — Трошоци на работењето и лични доходи во 
реализираните производи и услуги 
700 — Трошоци на работењето и лични до-

ходи во реализираните производи 
701 — Трошоци на работењето и лични до-

ходи во реализираните услуги 
702 — Трошоци на работењето и лични до-

ходи во реализираните привремени 
фактури и во пресметковните ситуации 

703 — Трошоци на работењето и лични до-
ходи на инвестициите во сопствена 
режија 

704 — Трошоци на работењето и лични до-
ходи во производите и услугите без 
надоместок 

705 — Трошоци на работењето и лични до-
ходи во работите на извоз 

706 — Трошоци на работењето и лични до-
ходи во работите на застапување стран-
ски фирми 

707 — Расходи на штедно-кредитното рабо-
тење кај задругите 

708 — Трошоци на работењето и лични до-
ходи во реализираните сопствени 
услуги ' 

709 — Трошоци работењето и лични до-
ходи во интерната реализација 
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71 — Набавна, вредност на реализираните трговски 
стоки 
710 — Набавна вредност на реализираните 

трговски стоки во внатрешниот промет 
711 — Набавна вредност на реализираните 

стоки во работите со странство за соп-
ствена сметка 

712 — Набавна вредност на реализираните 
стоки во работите со странство за туѓа 
сметка 

713 — Набавна вредност на реализираните 
транзитни стоки * 

72 — Набавна вредност на реализираниот матери-
јал и отпадоци 

720 — Набавна вредност на реализираниот 
материјал 

721 — Вредност на ^реализираните отпадоци 

73 — Вонредни трошоци 
730 — Отпишани побарувања 
731 — Исправка на вредноста на сомнител-

ните и спорните побарувања 
732 — Материјални трошоци предизвикани 

со виша сила 
733' — Надоместок на штета сторена на други ( 

лица 
734 — Штети на обртни средства 
735 — Кусоци на суровини и материјал, по-

лупроизводи, готови производи и стоки 
736 — Негативни разлики на временските и 

калкулативните разграничувања 
737 — Дополнително утврдени материјални 

' трошоци и расходи од изминаните го-
дини 

738 — Изгубени ка-пари и откажници, казни, 
пенали, денгуби и затезни интереси 

739 — Други вонредни трошоци 

74,— Други трошоци што го товарат вкупниот 
приход пред утврдувањето на доходот 
740 — Даноци на промет 
744 — Придонес од прометот на филмови 
745 — Стасани отплати по кредитите fca трај-

ни потреби 
746 — Непокриена разлика на неамортизи-

раниот дел на основните средства 
747 — Трошоци на подвоз, натов-ар и исто-

вар на реализираните производи 
748 — Отпишани разлики во цената на за-

лихите 
749 — Други трошоци што го товарат вкуп-

ниот приход пред утврдувањето на 
доходот 

75 — Реализација на готовите производи и услу-
гите 
750 — Реализација на готовите производи 
751 — Реализација на услугите 
752 — Реализација според привремените 

фактури и пресметковните ситуации 
753 — Реализација на инвестициите во соп-

ствена режија 
754 — Реализација на производите и услуги-

те без надоместок 
755 — Реализација по работите на извоз 
756 — Реализација по работите на застапу-

вање на странски фирми 
757 — Приходи на штедно-кредитното рабо-

тење кај задругите 
758 — Реализација на сопствените услуги 
759 — Интерна реализација 

76 — Реализација на трговските стоки 
760 — Реализација на трговските стоки во 

внатрешниот промет 
761 — Реализација на стоките во работите со 

.странство за сопствена сметка 

СЛУЖБЕН, ЛИСТ НА СФРЈ 
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762 — Реализација на стоките во работите со 
странство за туѓа сметка 

763 — Реализација на транзитни стоки 

77 — Реализација на материјал и отпадоци 
770 — Реализација на материјал 
771 — Реализација на отпадоците 

78 — Други приходи 
780 — Наплатени отпишани побарувања 
781 — Надоместок на штета добиен по осно-

вот на осигурување на обртните сред-
ства^ 

782 — Наплатени дополнителни одобрувања 
во вид на каса-шконто, бонификации 
и намаленија при набавката на стоки 

783 — Вишоци на готовина, суровини и мате-
ријал, сопствени полупроизводи, го-
тови производи и стоки 

784 — Позитивни разлики на временските и 
калкулативните разгрЈаничув&ња 

785 - — Дополнително утврдени редовни при-
ходи од изминатите деловни години 

786 — Наплатени капари, откажници, надо-
местоци на штета и интереси по осно-
вот на побарување кај банката 

787 — Наплатени договорни казни, пенали, 
денгуби и затезни интереси 

789 — Други вонредни приходи 

79 — Распоред на разликата на реализацијата 
795 — Распоред на наплатената реализација 

до крајот ва пресметковниот, период 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

83 — Доход 
830 — Остварен дохбд 
831 — Средства што не влегуваат во вкуп-

ниот приход 
839 — Распределба на остварениот доход 

85 — Загуба 
850 — Загуба 
859 — Покривање на загубата 

80 — Доход остварен во текот на годината 
890 — Нераспореден дел на доходот според 

периодичната пресметка 
891 — Нераспоредени средства што не вле-

гуваат во вкупниот приход 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ПОСТОЈАНИТЕ 
СРЕДСТВА 

90 — Деловен фонд 
900 — Деловен фонд 

91 — Кредити за основни и обртни средства и за 
средства на заедничката потрошувачка 
910 — Кредити за основни средства 
911 — Кредити за почетниот фонд на обртг 

ните средства 
912 — Кредити за трајни обртни средства 
913 — Кредити за повремени обртни средства 
914 — Кредити за добавувачите со акцепт 
915 — Санациони кредити за покривање 

на загубата 
919 — Кредити за средствата на заедничката 

потрошувачка 

92 — Други извори на основните средства 
920 — Добавувачи за основни средства 
926 — Разлика во вредноста на основните 

средства настаната по извртената 
рова лоризациј а 

929 — Други извори на основните средства 

93 — Резервен фонд и други фондови 
930 — Резервен фонд 
939 — Други фондови 

94 — Извори на средствата на заедничката потро-
шувачка 
940 — Фонд на заедничката потрошувачка 
943 — Добавувачи за средствата на заеднич-

ката потрошувачка 
946 — Разлика во вредноста на средствата 

на заедничката потрошувачка наста-
ната по извршената ревалоризација 

949 —' Други извори на средствата на заед-
ничката потрошувачка 

97 — Извори на средствата на фондот на станбе-
ните згради 
970 — Фонд на. станбените згради 
971 — Долгорочни кредити за средствата на 

фондот на станбените згради 
973 — Добавувачи за средствата на фондот 

на станбените згради 
976 — Други извори на средствата на фондот 

на станбените згради 

99 — Вонбилансна евиденција 
990 — 994 — Конта на активата 
995 — 999 — Конта на пасивата 

IV. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА 
ОДДЕЛНИ КОНТА 

Класа 0: Основни средства и средства на заеднич-
ката потрошувачка 

Член 18 
На контата од групата 00 — Основни средства, 

се водат сите основни средства согласно со одред-
бите од Законот за средствата на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 
и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 
56/65). 

На контото ООО — Земјишта што служат за сто-
пански цели, се водат оние земјишта што ги кори-
сти стопанска организација со цел за вршење на 
редовно работење. Стопанската организација е 
должна во рамките на ова конто да обезбеди ана-
литичка евиденција одвоено за земјоделските а 
одвоено за неземјоделските земјишта. 

На контото 001 — Градежни објекти од стопан-
ски карактер, се водат сите градежни објекти од 
стопански карактер. Во рамките на ова конто сто-
панската организација е должна да обезбеди ана-
литичка евиденција по следните групи на овие 
објекти, и тоа: 

1) за градежните објекти на хидроградба; 
2) за градежните објекти на сообраќајот и 

транспортот; 
3) за градежните објекти на енергетски прене-

сувања и врски; 
4) за доуглте стопански згради. 
На кон: то 002 — Рударски работи и дла^ински 

дупчења, се води вредноста на рударските работи 
и на длабинските дупчења што претставуваат 
основни средства. 

На контото 003 — Орудија за работа, се водат 
сите орудија за работа во смисла на одредбите од 
Законот за средствата на стопанските организации. 
Стопанската организација е должна во рамките на 
ова синтетичко конто да изврши аналитичко рас-
членување одвоено за: 

1) машините; 
2) уредите и инсталациите; 
3) алатите; 
4) транспортните средства; 
5) погонскиот инвентар; 
6) деловниот инвентар. 
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На контото 004 — Шуми и долгогодишни на-
сади, се водат сите видови шуми и долгогодишни 
насади, како што се шумите — според видовите, 
овоштарници, лозја, хмеларници и слично. 

На контото 005 — Основно стадо, се води вред-
носта на основното стадо што служи за вршење на 
стопанската дејност, освен добитокот во гоење. 

Во рамките на ова конто општите земјоделски 
задруги ќе обезбедат посебна аналитичка евиден-
ција за основното стадо во кооперација. 

На контото 006 — Патенти, лиценци и други 
права, се води вредноста на патентите и лиценците 
и другите имотни поава, како што се: инвестициони 

''работи и адаптации на туѓи основни средства и 
слично. 

На контото 007 — Основачки вложувања, се 
води вредноста на основачките вложувања во 
смисла на одредбите од Законот за средствата на 
стопанските организации. 

. На контото 008 — Основни средства во изград-
ба или изработка, се води вредноста на основните 
средства чија изградба или изработка е започната 
но не е довршена. Стопанската организација е дол-
жна во рамките на ова конто да обезбеди анали-
тичка евиденција-

1) за залихите на инвестициониот материјал и 
опрема; 

2) за инвестициите во изградба односно во 
изработка; 

3) за непотребниот и застарениот инвестиционен 
материјал; 

4) за запрените инвестициони работи. 
На контото 009 — Основни средства вон упо-

треба, се водат предметите од основните средства 
што ги издвојува стспар1ската организација во сми-
сла на одредбите од Одлуката за начинот на пла-
ќањето на амортизација и на интересот на ос-
новните средства на стопанските организации по 
извршените работи во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/59 и 16/61), другите средства што 
стопанската организација воопшто не ги користи во 
текот на годината, како и предметите од основните 
средства што се ставени вон употреба заради про-
дажба, расходување и слично. За овие предмети 
стопанската организапи1а е должна да обезбеди 
одвоена аналитичка евиденција, по правило, за 
градежните објекти од стопански карактер, за ору-
дијата за работа и слично, според контата од гру-
пата на контата 00 — Основни средства, 

Член 19 
На контата од групата 01 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води пресметаната 
исправка на вредноста на основните средства и 
уплатената амортизација. 

На контото 010 — Исправка на вредноста на 
основните средства, се води ^пресметаната исправка 
на вредноста на основните средства (книговодстве-
но отпишување). Задолжителното аналитичко рас-
членување на ова конто се врши на: 

1) исправка на вредноста на градежните објек-
ти од стопански карактер; 

2) исправка на вредноста на рударските работи 
и д.тт^бинските дупчења; 

3) исправка на вредноста на орудијата за ра-
бота; 

4) исправка на вредноста на долгогодишните 
насади; 

5) исправка на вредноста на основното стадо; 
6) исправка на вредноста на патентите, лицен-

ците и другите права; 
7) исправка на вредноста на основачките вло-

жувања: 
8) исправка на вредноста на основните сред-

ства вон употреба. 
На контото 011 — Пресметана и уплатена амор-

тизација, се книжи: 
1) уплатената амортизација во текот на го-

дината; 

2) пресметаната амортизација по истекот на го-
дината односно во рокот што ќе го определи со-
јузниот секретар за финансии; 

3) книговодствените отпишувања на основните 
средства. 

Книговодствените отпишувања на основните 
средства се вршат со книжење на товар на контото 
011 — Пресметана и уплатена амортизација, а во 
корист на контото 010 — Исправка на вредноста на 
основните средства. 

Член 20 
На контото 020 — Заеднички основни средства, 

се искажува вредноста на основните средства на-
бавени од заедничките парични средства на стопан-
ските организации во смисла на одредбите од За-
конот за "средствата на стопанските организации, 

На ова конто стопанската организација ја води 
вредноста на основните средства сразмерно со 
височината на вложените средства. 

Ова конто задолжително се расчленува на по-
требен број аналитички конта, според видот на ос-
новните средства (земјишта, градежни објекти, итн.К 

Обврските спрема општествената заедница и 
обврската на плаќање амортизација за предметите 
БО .кои е извршено заедничко вложување ги извр-
шува секоја стопанска организација за делот што 
го вложила, а според прописите што важат за од-
носната стопанска организација. 

Член 21 
На контата од трупата 04 — Средства на заед-

ничката потрошувачка, се водат средствата на сто-
панската организација што се користат во смисла 
на одредбите од Законот за средствата на стопан-
ските организации. 

На контото 040 — Земјишта што служат за 
заедничка потрошувачка, се води вредноста н£ 
земјиштата што им служат на потребите на заед-
ничката потрошувачка. 

На контото 041 — Градежни објекти на заеднич-
ката потрошувачка, стопанската организација е 
должна да обезбеди посебна аналитичка евиден-
ција за: 

1) зградите и уредите на детските градинки 
и ел.; 

2) објектите на работничко-службеничките ре-
сторани и мензи: 

3) културните и (^некултурните објекти и уреди; 
4) одморалиштата и закрепувалиштата; 
5) другите објекти на општествениот стандард. 
На контото 042 — Погонски и деловен инвентар 

на зедничката потрошувачка, се води вредноста на 
понискиот и деловниот инвентар за кој стопанската 
организација обезбедува посебна аналитичка еви-
денција со цел за одвоено прикажување на: 

1) машините, уредите и инсталациите 
. 2) транспортните средства; 

3) орудијата и алатот; 
4) мебел от; 
5) другиот погонски и деловен инвентар. 
На, контото 043 — Долгогодишни насади на заед-

ничкава потрошувачка, се води вредноста на ово-
штарниците, лозјата, бавчите и слично, изземајќи 
ја вредноста на земјиштата, што се води на синте-
тичкото конто 040 — Земјишта што служат за заед-
ничка потрошувачка 

На контото 044 — Основно стадо на заедничката 
потрошувачка, се води основното стадо што и служи 
на заедничката потрошувачка. 

На контото 045 — Основачки вложувања и 
други права на заедничката потрошувачка, се во-
дат основачките вложувања во смисла на соодве-
тните одредби од Законот за средствата на стопан-
ските организации, како и другите имотни права од 
основот на заедничката потрошувачка. 

На контото 046 — Средства на зедничката 
потрошувачка во изградба или изработка, се води 
вредноста на објектите или на средствата во изград-
ба и изработка. Задолжителната аналитичка еви-
денција во рамките на ова конто мора да ги опфати: 
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1) објектите на заедничката потрошувачка во 
изградба; 

2у предметите на заедничката потрошувачка во 
изработка; 

3) залихите на инвестициони материјали и 
опрема; 

4) 'непотребен и застарен инвестиционен ма-
теријал, резервни делови и опрема; 

5) запрените инвестициони работи. 
На контото 048 — Средства на заедничката по-

трошувачка вон употреба, се водат објектите и 
предметите на заедничката потрошувачка што се 
ставени вон употреба, заради продажба, расходу-
вање и слично, како и предметите на ти е средства 
шта воопшто не се користат во текот на годината. 
Задолжителната аналитичка евиденција треба да 
ја обезбеди состојбата и движењето: 

1) за градежните објекти на заедничката по-
трошувачка вон употреба: 

2) за погонскиот и деловниот инвентар на заед-
ничката потрошувачка вон употреба; 

3) за другите предмети и права на зедничката 
* потрошувачка вон употреба; 

4) за предметите од средствата на заедничката 
потрошувачка што се ставени вон употреба, заради 
продажба, расходување и слично. 

На контото 049 — Исправка на вредноста на 
средставата на заедничката потрошувачка, се иска-
жуваат извршените исправки на вредноста-на сред-
ствата што се содржани на синтетичките конта 
041 до 045. Задолжителната аналитичка евиденција 
треба да обезбеди преглед на извршените исправки 
на вредноста за: , 

1) градежните објекти на заедничката потрошу-
вачка; 

2) погонскиот и деловниот инвентар; 
3) долгогодишните насади; 
4) основното стадо; 
5) основачките вложувања и другите права; 
6) средствата на заедничката потрошувачка вон 

употреба. 
Според одредбите од Законот за средствата на 

стопанските организации надоместокот на потроше-
ните предмети од средствата на заедничката потро-
шувачка (амортизацијата) не се врши На товар на 
вкупниот приход, туку обие вата и одржувањето на 
предметите на средствата на заедничката потрошу-
вачка се врши на товар на паричните средства на 
-заедничката потрошувачка. Согласно со одредбите 
од наведениот закон книжењето на исправката на 
вредноста на средствата на заедничката потрошу-
вачка и обновата односно одржувањето се врши 
на следниот начин: 

4 1) зч отпишаната вредне *:т (книговодствено от-
пишување) на предмети на заедничката потрошу-
вачка се задолжува контото 940 — Фонд на заед-
ничката потрошувачка, а се одобрува контото 049 — 
Исправка на вредноста на средствата на заеднич-
ката потрошувачка; 

2) за потрошокот на паричните средства на заед-
ничката потрошувачка, со цел за набавка на пред-
мети и за одржување на средствата на заедничката 
потрошувачка, се задолжува соодветното конто во 
рамките на групата на контата 04 — Средства на 
заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 
943 — Добавувачи за средства на заедничката по-
трошувачка; 

3) при исплатите на фактурите на добавувачите, 
се задолжува контото 943 — Добавувачи за сред-
ства на заедничката потрошувачка, а се одобрува 
контото 105 — Средства на заедничката потрошу-
вачка. 

Стопанската организација е .должна да фор-
м и р а посебно книговодство во кое ќе 'ги води при-
ходите и расходите што произлегуваат од средства-
та на заедничката потрошувачка. Стопанската ор-
ганизација е должна најмалку еднаш месечно да 
го пресмета вишокот на приходите односно на ра-
сходите со фондот на заедничката потрошувачка. 

Привремените односи со книговодството од 
претходниот став, стопанската организација ги води 
на контото 167 — Привремени односи со книговод-
ството на .средствата на заедничката потрошувачка. 

Член 22 
На контата од групата 07 — Средства на фон-

дот на станбените згради, се водат сите форми на 
средствата што го сочинуваат фондот на станбените 
згради, во согласност со прописите за стопанското 
работење со станбените згради во општествена 
сопственост. 

На контото 071 — Станбени згради, се водат 
вредностите на станбените згради, становите и де-
ловните простории утврдени според посебни про-
писи и според одредбите од Законот за средствата 
на стопанските организации што се однесуваат на 
основните средства. Стопанската организација обез-
бедува, по правило, аналитичка евиденција за: 

— станбените згради, 
становите, 

— деловните простории. 
На контото 073 — Исправки на вредноста на 

станбените згради, се искажуваат извршените ис-
правки на вредноста на средствата на фондот на 
станбените згради. Исправката на вредноста на сред-
ствата на фондот на станбените згради се врши во 
височината на амортизацијата, што се утврдува 
според посебни прописи. 

Стопанската организација врши расчленување 
на контото од ставот 3 на овој член во согласност 
со аналитичката евиденција на контото 071 — 
Станбени згради. 

Сите аналитички конта во рамките на контото 
073 се признаваат на крајот на годината за соодвет-
ниот износ на пресметаната и уплатената аморти-
зација, со задолжување на контото 078 — Пресме-
тана и уплатена амортизација на станбените 
згради. 

На контото 074 — Парични средства на фондот 
на станбените згради, се водат паричните сред-
ства на фондот на станбените згради што се нао-
ѓаат на посебна сметка. 

Контото 074 се задолжува пфи уплатата од жи-
^ро-сметката (контото 100) на посебна сметка, при 
распределбата на вкупниот приход на станбените 
претпријатија (амортизација) или при пренесува-
њето на уплатените посебни средства што ги сочи-
нуваат паричните средства на станбените згради. 

Стопанската организација обезбедува анали-
^ тинка евиденција според видовите парични сред-
^ ства на фондот на станбените згради (амортиза-

ција, парични средства на основачите и др.). 
На контото 077 — Станбените згради во изград-

ба, се водат вредностите вложени во новите стан-
бени згради, станеви или деловни простории. Ова 
конто се расчленува, по правило, на аналитички 
конта по одделни објекти. Кога работите на из-
градба се завршени, за вредноста на станбената 
зграда, станот односно деловната просторија- се 
признава ова конто со задолжување на соодветното 
аналитичко конто во рамките на контото 071 — 
Станбени згради. 

На контото 078 — Пресметана и уплатена амор-
тизација на станбените згради, се води евиденци-
јата за пресметаната и уплатената амортизација. 
При уплатата' на пресметаната амортизација од 
жиро-сметката (контото 100) на посебна сметка на 
средствата на амортизацијата на станбените зара-
ди и деловните простории- (посебно аналитичко 
конто во рамките на контото 074), се. признава ова 
конто, со задолжување на контото 230 — Аморти-
зација. 

Контото 078 се^задолжува на крајот на годи-
ната за износот на пресметаната амортизација со 
признавање за соодветните износи на аналитич-
ките конта во рамките на контото 073 — Исправки 
на вредноста на станбените згради. 

На контото 079 — Ликвидација на станбените 
згради, се води! пресметката на ликвидацијата на 
станбените згради и деловните простории, -
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Контото 079 — се задолжува за потпишаниот 
дел на вредноста на станбената зграда односно де-
ловната просторија со признавање на соодветното 
аналитичко конто во рамките на контото 071 — 
Станбени згради, за износот на набавната вредност 
и соодветното аналитичко конто во рамките на 
контото 073 — Исправки на вредноста на станбе-
ните згради, за износот на исправката на вредно-
ста. Ова конто се задолжува и за сите трошоци 
настанати- во врска со ликвидацијата на средства-
та на фондот на станбените згради, а се признава за 
вредноста на материјалот добиена при ликвида-
цијата на овие средства и за износот на договоре-
ната продажна цена. 

Со салдото на контото 079 се постапува според 
важечките прописи. 

Член 23 
На контата од групата 10 — Средства кај бан-

ката, се искажува прометот и состојбата по жиро-
сметката и по другите сметки на издвоените сред-
ства кај банката. 

Контото 100 — Жиро-сметка, го опфаќа готовин-
с к о ^ и безгОтовинсксто (вирманското) работење на 
стопанската организација по основот на уплати, 
исплати и дознаки. Стопанската организација врши, 
според своите потреби, слободно аналитичко расчле-
нување на ова конто, а по правило, води посебно 
аналитичко конто за книжење на издадените на-
лози до приемот на извештајот за извршеното 
книжење кај банката (преодна сметка), како и по-
себно конто за средствата на деловниот фонд што 
се користат за инвестициони цели. 

Ако стопанската организација користи кредити 
кај банката за трајни или повремени средства, го 
задолжува контото 100, со едновремено одобрување 
на соодветното аналитичко конто во рамките на 
контото од групата 91 — Кредити за основни и об-
ртни средства и средства на заедничката потро-
шувачка. 

Контото 101 — Средства на доходот издвоени 
во текот на годината, се задолжува за издвоениот 
износ на доходот според периодичната пресметка, 
со одобрување на синтетичкото конто 100 — Ж и -
ро-сметка. 

На контото 102 — Издвоени ограничени сред-
ства на фондовите, се водат средствата на фондо-
вите што се издвоени и чија потрошувачка се 
ограничува во смисла на важечките прописи. 

Контото 103 — Средства на * уплатената амор-
тизација, задолжително се расчленува на анали-
тички конта, и тоа: за делот на амортизацијата што 
не му припаѓа на деловниот фонд и за делот на 
амортизацијата што му припаѓа на деловниот фонд. 

Контото 103 се задолжува за уплатените сред-
ства на амортизацијата во смисла на одредбите 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции. Истовремено се книжи на товар на контото 230 
— Амортизација, а во корист на: 

1) контото 011 — Пресметана и уплатена амор-
тизација, и тоа* 

а) за целиот износ на пресметаната амортиза-
ција; 

б) за средствата на амортизација добиени по 
основот на осигурување на предмети од основните 
средства односно при продажбата на предмети од 
основните средства, и тоа само до височината на 
неамортизираниот дел на вредноста на предметите 
од основните средства; -

в) за средствата пренесени од резервниот фонд 
на име разлика на неамортизираниот дел на про-
даденото односно расходуваното основно средство; 

г) за делот на закупнината што го надминува 
износот од кој се подмируваат обврските што про-
излегуваат за тоа основно средство (за амортиза-
ција, за интерес на деловниот фонд, за осигурува-
ње и слично); 

д) за неамортизираната разлика на продаденото 
односно расходуваното основно средство, која се 
покрива од вкупниот приход на стопанската орга-

низација, ако средствата на резервниот фонд не се 
доволни за тоа; 

2) на контото 900 — Деловен фонд, за позитив-
ната разлика настаната помеѓу неамортизираниот 
дел од вредноста на предметите, од една страна, и 
постигнатата продажна цена на основното средство, 
на деловите на расходуваното средство, како и на 
износот добиен по основот на осигурување, од друга 
страна. 

Контото 104 — Средства на резервниот фонд, 
задолжително се расчленува на потребен број ана-
литички конта за задолжителни и незадолжителни 
придонеси за резервниот фонд на стопанската ор-
ганизација. За уплатените средства се задолжува 
соодветното аналатичко конто во рамките на кон-
тото 104, а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка. 
Истовремено се задолжува контото 243 — Придонес 
за резервниот фонд на стопанската организација, 
а се одобрува соодветното аналитичко конто во 
рамките на контата од групата 93 — Резервен фонд 
и други фбндови. 

На контото 105 — Средства на заедничката по-
трошувачка, се води состојбата и движењето на 
средствата на заедничката потрошувачка што се 
наоѓаат кај банката. 

На контото 106 — Средства по основот на заед-
ничко вложување, се води состојбата и движењето 
на издвоените вложени заеднички парични сред-
ства на стопанските организации кои од тие сред-
ства заеднички набавуваат основни средства, обртни 
средства и средства на заедничката потрошувачка. 

На контото 107 — Орочени средства на фондо-
вите, се водат средствата на фондовите орочени кај 
банката. Ова конто задолжително се расчленува на 
аналитички 1Ѕонта, според видовите односно изво-
рите на орочените средства. 

Контото 108 — Други издвоени средства, задол-
жително се расчленува на аналитички конта, спо-
ред видовите на издвоените средства на пример: 

1) за депозит на неисплатените лични доходи; 
2) за средства на амортизација за регенерација 

на шумите; 
3) за динарските средства за купување девизи; 
4) за средствата на другите фондови што се фор-

мираат во смисла на важечките сојузни прописи. 
На контото 109 — Отворени акредитиви во ди-

нари, се води движењето и состојбата на повремени-
те и постојаните акредитиви што им ги отвора сто-
панската организација на своите деловни единици 
кога немаат посебна жиро-сметка кај банката. 

Член 24 
На контата од групата 11 — Благајна, чекови, 

валути и девизи, се води готовинскиот промет на 
стопанската организација преку благајната, приме-
ните чекови за наплата, валутите и девизите 
(странски средства за плаќање) и вредносниците 
со кои располага стопанската организација. 

Контото НО — Благајна, се расчленува по по-
треба на аналитички конта за одделни благајни 
што се водат во стопанската организација, на при-
мер: главна благајна, порто благајна, благаја на 
транспортот и слично. 

За приемот и издавањето на готови пари се 
БОДИ задолжително благајнички дневник (благај-
нички извештај) кој се заклучува секој работен 
ден во кој имало промет. Книжења во благајничкиот 
дневник можат да се вршат дури откако претходно 
ќе се зтврди правилноста на извршениот заклучок 
од претходниот работен ден и исправноста на бла-
гајничките документи, што мо£а да биде потврдено 
со потписите на одговорните лица. 

На контата 111 — Чекови, 112 — Валути, и ИЗ — 
Девизи, се води прометот и состојбата на стран-
ски средства за плаќање според единствениот 
курс. 

На контото 119 — Отворени акредитиви во 
странска валута, се искажуваат „nostro akreditivi" 
што стопанската организација ги отворила во стран-
ска валута. 
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Контата 111, 112, 113 и 119 задолжително се рас-
членуваат на аналитички конта, по видовите на 
странска средства за плаќање. 

Член 25 
На контата од групата 12 — Купувачи, се кни-

жат промените во врска со работењето со купува-
чите на стоки и услуги, основни средства и сред-
ства за заедничката потрошувачка. 

Индивидуалната аналитичка евиденција на ку-
пувачите е слободна. Стопанската организација ќе 
ја формира оваа евиденција на начинот кој нај-
многу и одговара, според конкретните услови на 
работата и фактичните потреби. Усогласувањето на 
аналитичката евиденција со синтетичката евиден-
ција, но правило, се врши на крајот на секој месец. 

Контото 124 — Сомнителни и спорни побарува-
ња од купувачите, треба да ги опфати оние поба-
рувања што според оценката на стопанската орга-
низација, во поглед на наплатата се неизвесни, за 
што треба да постои писмена образложена одлука 
на органот на управувањето, како и оние побару-
вања од купувачите што веќе се наоѓаат во спор, 
односно за кои побарувања веќе е поведена постап-
ка кај надлежните органи за наплата (на пример: 
кај стопански суд). 

Контото 129 — Исправка на вредноста на сом-
нителните и спорните побарувања од купувачите, 
се одобрува за износот на исправките на вредноста 
јвз. побарувањата од купувачите со задолжување 
на контото 731 — Исправка На вредноста на сомни-
телните и спорните побарувања. Исправката на 
вредноста на овие побарувања се врши врз основа 
на одлука на органот на управувањето 

~ - Индивидуалната аналитичка евиденција на ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања може да се води на истата картичка 
(контовник) на која се води и индивидуалната еви-
денција на сомнителното и спорното побарување, 
со тоа што на оваа заедничка картичка (контовник) 
се отвора одделна колона за евидентирање на ис-
правката. 

Член 26 
На контата од групата 13 — Други побарувања; 

се искажуваат сите други форми на побарувања. 
Аконтациите по службена работа што не се 

оправдани во рок од еден месец по извршеното 
патување односно по извршената набавка, или по 
истекот на рокот за извршување на набавката, се 
прекнижуваат на аналитичко конто во рамките на 
контото 136 — Побарувања од граѓани и граѓански 
правни лица, а стопанската организација презема 
нужни мерки за наплата на овие аконтации. 

Контото 135 — Побарувања по основот на за-
едничко вложување, се задолжува за вложените 
парични средства за заедничка набавка на мате-
ријал, а се одобрува за вредноста на набавени од-
носно примениот материјал, како и за примените 
непотрошени парични средства. 

Контото 136 — Побарувања од граѓани и гра-
ѓански правни лица, задолжително се расчленува 
на аналитички конта: 

1) побарувања од. лица во работен однос; 
2) побарувања остварени по основот на допол-

нителна работа; 
3) други побарувања од други граѓани и граѓан-

ски правни лица. 
За контата 138 — Сомнителни и спорни други 

побарувања, и 139 — Исправка на вредноста на дру-
гите побарувања, важат соодветните одредби од чле-
нот 25 на овој правилник. 

Член 27 
На контата од групата 14 — Исплатени лични 

доходи, се искажуваат пресметаните и исплатени 
лични примања по привремените списоци на акон-
тациите и по .конечните исплатни листи. 

Контото 140 — Аконтација на личните доходи 
од работен однос, се задолжува: 

1) за нето износот на исплатените аконтации 
на личните доходи во текот на месецот односно на 
пресметковниот период; 

2) за износот на исплатениот остаток од лични-
те доходи по конечните исплатни листи; 

3) за запирањата на поединците по судски и ад-
министративни забрани. 

На крајот на месецот, по конечните исплатни 
листи, ова конто се одобрува за пресметаниот нето 
износ на личните доходи на работниците. 

На контото 141 — Исплатени лични примања ос-
тварени со дополнителна работа, се книжат пре-
сметаните и исплатените нето-износи на личните 
примања што немаат карактер на личен доход утвр-
ден според основите и мерилата за распределба на 
личните дохиди, а што ќе ги оствари работникот со 
дополнителна работа во организацијата со која е 
во работен однос или во друга организација. 

На контото 142 — Исплатени лични издатоци по 
основот на граѓанскоправни односи, се книжат пре-
сметаните и исплатените нето-износи на личните 
примања остварени во смисла на чл. 133 до 135 од 
Основниот закон зor работните односи („Службен 
лист на . СФРЈ", бр. 17/65N 

На контото 144 — Исплатени неиндивидуализи-
рани лични примања, се книжат пресметаните и 
исплатените нето-износи на неиндивидуализираните 
примања на работниците на стопанската организа-
ција, што им се дадени од остварените средства на-
мените за лични доходи на работниците, на пример: 
за плаќање на придонесот за социјално осигуру-
вање за работниците што отсуствуваат од работата 
без надоместок, како и за сите други давања од 
сличен карактер. 

Контото 146 — Исплатени лични доходи од из-
минатата година, се одобрува за пресметаните а не-
исплатени нето лични доходи пренесени како обвр-
ска на стопанската организација од изминатата го-
дина, а се задолжува за исплатата извршена во 
текуштата годиш« 

На контото 147 — Исплатени други лични при-
мања што паѓаат на товар на трошоците на ра-
ботењето, се искажуваат пресметаните и исплатени 
нето-износи на личните примања што претставу-
ваат надоместок на фактичните трошоци и дру-
гите лични издатоци што се книжат на товар на 
соодветните конта вр рамките на контата од гру-
пата 43 — Лични издатоци во готово што ги то-
варат трошоците на работењето. 

На контото 148 — Исплатени лични примања 
што паѓаат на товар на основните средства м на 
средствата на заедничката потрошувачка, се кни-
жат пресметаните и исплатени нето-износи на лич-
ните примања што паѓаат на товар на основач-
ките вложувања односно основните средства во из-
градба или изработка (лични ДОХОДИ ВО врска со 
подигањето на кадри до почетокот на работата на 
претпријатието односно на погонот, и слично), или 
на товар на средствата на заедничката потрошу-
вачка (лични доходи на работниците на стручно 
образование, стипендии, дневници за службени па-
тувања и слично). 

Член 28 ( 

На контата од групата 15 — Лични доходи на 
работниците, се искажуваат книжењата на бруто-
-износите на личните доходи на работниците што се 
опфатени и содржани во конечните исплатни листи 
и другите лични примања што се покриваат од де-
лот на доходот издвоен за лични доходи. 

Контата од групата 15 — Лични доходи на ра-
ботниците, по правило се затвораат на крајот на 
годината со контата од групата 25 — Остварени 
средства за лични доходи. -

Стопанската организација е должна во рамките 
на контата од групата 15 да води посебна анали-
тичка евиденција (картичка — контовник) за сите 
исплати на личните доходи и други лични при-
мања за секој одделен работник кој е со неа во 
работен однос. Индивидуалната аналитичка еви-
денција мора задолжително да ги содржи сите фор-
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ми на бруто лични доходи и други лични примања, 
со податоци за часовите поминати на работа, за 
нето-износите и други елементи што, по правило, 
се наоѓаат во уредно составените исплатни листи. 
Личните запирања на одделни работници по судски 
и административни забрани и слично, не се иска-
жуваат во овие картички (контовници), а не се ис-
кажуваат ниту нето-износите по одбивање на овие 
забрани 

Врз основа на конечните исплатни листи се за-
должуваат контата 150, 151 и 152, според бруто-прин-
ципот, при истовремено одобрување, и тоа: 

1) на контото 140 — Аконтации на личните до-
ходи од работен однос, контото 141 — Исплатени 
лични примања остварени со' дополнителна работа, 
односно контото 142 — Исплатени лични издатоци 
по основот на граѓанскоправни односи, за нето-из-
носот на личните доходи или примања; 

2) на контото 236 — Придонеси од личниот до-
ход од работен однос, за пресметаниот придонес, 
односно контото 276 — Запрени придонеси и даноци 
на граѓани, за пресметаните придонеси и даноци во 
смисла на посебни сојузни прописи: 

3) на контото 237 — Придонеси за социјално 
осигурување, за пресметаните придонеси во сми-
сла на посебни сојузни прописи. 

Контото 154 — Неиндивидуализирани лични 
примања, се задолжува за примањата со кои се одо-
брува контото 144, според посебни сојузни прописи. 

На контото 156 — Лични доходи од изминатата 
година, се врши пренесување на непокриените лич-
ни доходи според завршната сметка за изминатата 
година. 

На контото 158 — Лични доходи во пренесени 
залихи, се книжат личните доходи од изминатата 
година содржани во пренесените залихи на недо-
вршеното производство, полупроизводите и гото-
вите производи, како и во фактурираната а нена-
платен реализација (нереализирани лични доходи). 
Износот искажан на ова конто треба да му е рамен 
на износот искажан на контото 268 — Пресметани 
лични доходи во залихи од изминатата година. 

Член 29 
На контата од групата 16 — Односи со посеб-

ните погонски, деловни и други единици, се иска-
жуваат сите деловни односи на стопанската орга-
низација со нејзините единици што имаат одвоено 
книговодство. 

За погонските односно деловните единици за 
кои не се води посебно книговодство, стопанската 
организација може во своето книговодство да обез-
беди аналитичка евиденција за секоја погонска од-
носно деловна единица, за врз основа на таб еви-
денција да се има увид во работењето на одделни 
погонски односно деловни единици. 

Член 30 
На контата од групата 17 — Разни средства, се 

искажуваат другите средства, и тоа: 
1) на контото 170 — Откупени авторски права, и 

на контото 171 — Сценарии и синопсиси, откупени 
авторски права, сценариј ата и синопсисите според 
набавната вредност: 

2) на контото 172 — Удели на задругите кај 
сојузите, уплатените удели pia задругите кај задру-
жните сојузи: 

3) на контото 173 — Хартии од вредност, сите 
видови хартии од вредност; 

4) на контата 174 — Деловни меници, 175 — 
Обврзници, и 176 — Благајнички записи, се води 
состојбата и прометот на паричните документи за 
побарувањата настанати во смисла на одредбите од 
главата VI на Законот за банките и кредитните ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 
4/66). 

Член 31 
На контото 180 — Кредитни односи во земјодел-

ското производство со индивидуалните производи-
т е ^ се искажува кредитниот однос на земјодел-

ските задруги и други земјоделски организации со 
индивидуалните производители. За секој индиви-
дуа л производител стопанската организација е 
должна да обезбеди посебна аналитичка евиден-
ција (картичка — контовник). 

На контата 181 — Кредитни односи со други 
стопански организации, 182 — Кредитни односи со 
општествени и други правни лица, 185 — Потро-
шувачки кредити, и 186 — Други кредитни односи, 
се искажуваат кредитните односи настанати во 
смисла на чл. 111 и 164 од Законот за банките и 
кредитните работи. 

Стопанската организација е должна во рамките 
на контата 181, 182, 185 и 186 да обезбеди посебна 
евиденција (картичка — контовник) за секој одде-
лен должник според соодветните кредитни односи. 

Контото 181 — Кредитни односи со други сто-
пански организации, задолжително се расчленува 
на аналитички конта за кредитите дадени на сто-
панските организации во стоки, а посебно за кре-
дитите дадени во пари. 

На контото 183 — Кредити дадени на кредит-
ниот фонд на банките, се води состојбата и про-
метот на средствата што, стопанските организации 
ги вложиле во поранешните општествени инвести-
циони фондови и кои според посебни сојузни про-
писи со средствата од тие фондови се пренесени 
во кредитниот фонд на банката. 

На контото 184 — Аванси дадени за средства 
во изградба или изработка, се роди состојбата и 
прометот по авансите дадени на добавувачите на 
предмети и права и на изведувачите на инвести-
циони работи — за основни средства и средства 
на заедничката потрошувачка. 

> Стопанската организација е должна да обез-
беди аналитичка евиденција посебно за добавува-
чите и изведувачите на работите во земјата, а по-
себно за оние во странство, а во рамките на тие 
аналитички контѓ — и посебна евиденција (картич-
ка — контовник) за секој одделен добавувач одно-
сно изведувач на инвестициони работи. 

На контото 185 — Потрошувачки кредити, тр-
говските претпријатија на мало, трговските дуќа-
ни, продавниците на индустриските претпријатија, 
занаетчиските претпријатија, занаетчиските про-
изводителски и набавно-продажни задруги, новин-
ско-издавачките и издавачките претпријатија, ја 
водат состојбата и прометот на своите купувачи — 
потрошувачи што користеле потрошувачки кредит 
одобрен според одредбите на Уредбата за давање 
потрошувачки кредити на работниците и службе-
ниците и на другите определени категории кори-
сници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 18/57 
и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 21/64). 

За контата 187 — Сомнителни и спорни поба-
рувања од кредитните односи, и 189 — Исправка на 
вредноста на сомнителните и спорните побарувања 
од кредитните односи, важат соодветните одредби 
од членот 25 на овој правилник. 

Член 32 
На контата од групата 19 — Активни времен-

ски разграничувања, се книжат издатоците што во 
моментот на настанувањето немаат карактер на 
трошоци, па поради тоа се предмет на разграничу-
вање со односните пресметковни периоди на кои 
се однесуваат. х 

Контото 192 — Трошоци за обновување, одржу-
вање, истражување и производствено откривање на 
минералните „суровини, задолжително се расчленува 
заради искажување на: 

1) трошоците за обновување, одржување и 
истражување на резервите на рудното и друго ми-
нерално богатство; 

2) фактичните трошоци за производствено от-
кривање на минералните суровини. 

На контото 197 — Трошоци за одржување и об-
нова на шумите и други издатоци за техничко и 
друго унапредување на шумското производство, се 
книжат трошоците за одржување и обнова на шу-
мите и другите издатоци направени според про-
писите за амортизацијата за регенерација на шу-
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мите. Ако дел од средствата на амортизацијата за 
регенерација на шумите, во смисла на тие прописи, 
ќе употреби за инвестициони цели (за вложување 
во предметите и правата што ги сочинуваат основ-
ните средства), за вредноста на вложените сред-
ства во тие инвестиции се зголемува деловниот 
фонд, и тоа со задолжување на соодветното конто 
од групата 00 — Основни средства, со одобрување 
на контото 900 — Деловен фонд. 

На синтетичкото конто 198 — Трошоци на ра-
ботењето, лични доходи и други трошоци содржа-
ни во ненаплатената реализација, стопанската ор-
ганизација го пренесува: соодветниот износ на 
трошоците на работењето, со личните доходи што 
го содржи фактурираната а до крајот на годината 
^наплатената реализација на производите и услу-
гите; набавната цена на трговските стоки во фак-
турираната а до крајот на годината неисплатената 
реализација на трговските стоки; набавната цена 
на материјалот и отпадоците во фактурираната а 
до крајот на годината ненаплатената реализација 
на материјалот и отпадоците; даноците на промет, 
што ги содржи фактурираната а до крајот на го-
дината ненаплатената реализација. Ова конто за-
должително се расчленува на аналитички конта, 
заради искажување на: 

1) трошоците на работењето и личните доходи 
во фактурираната а до крајот на годината нена-
платеиата реализација; 

2) набавната цена на трговските стоки во фак-
турираните а до крајот на годината ненаплатената ре-
ализација; 

3) набавната цена на материјалот* и отпадоците 
во фактурираните а до крајот на годината нена-
платената реализација; 

4) даноците на промет (сојузен, републички и 
општински) содржани во фактурираната а до кра-
јот на годината ненаплатената реализација. 

Книжењата на товар на контото 198 — Тро-
шоци на работењето, лични доходи и други тро-
шоци содржани во ненаплатената реализација (на 
посебните аналитички конта), се вршат исклучиво 
на 31 декември, откако се изврши распоредот на 
наплатената реализација преку контото 795 — Ра-
според на наплатената реализација до крајот на 
пресметковниот период. 

Задолжувањето на контото 198 се врши во ко-
рист на соодветните конта од групите 70, 71 и 72. 
како и на контото 740. 

При отворањето на книгите во наредната го-
дина, салдата искажани на аналитичките конта 
од синтетичкото конто 198 се пренесуваат на со-
одветните конта од групите 70, 71 и 72, како и на 
синтетичкото конто 740. Со тоа во наредната го-
дина во рамките на контата од класата 7 повторно 
ќе се прокнижат податоците за трошоците.на ра-
ботењето, со личните доходи и со другите трошоци, 
што се однесуваат на фактурираната а до крајот 
на годината ненаплатената реализација. 

Трговските стопански организации при отвора-
њето на книгите во наредната година ќе ги израм-
нат долговните салда на соодветните аналитички 
конта во рамките на контото 198, на товар на след-
ните конта, и т о ^ 

1) контото 490 — Распоред на трошоците на ра-
робетењето и укалкулирани лични доходи, за из-
носот на трошоците на работењето и личните до-
ходи содржани во ненаплатената реализација; 

2) соодветните аналитички конта во рамките 
на синтетичкото конто 740 — Даноци на промет, за 
износот на даноците на промет содржани во ^ н а -
платената реализација; 

3) соодветните конта од групата 71 — Набавна 
вредност на реализираните трговски стоки, и од 
групата 72 — Набавна вредност на реализираните 
материјали и отпадоци, за износот на набавната 
вредност на трговските стоки односно материја-
лите и отпадоците во фактурираната а до крајот 
на годината ненаплатената реализација. 

Трговските стопански .организации што ги во-
дат залихите на стоките според продажната цена, 

ќе ги задолжат во таа прилика соодветните конта 
од групата 71 уште и за разликата помеѓу салдото 
што се појавува на контата од групата 76 — Реа-
лизација на трговските стоки и од групата 71 — 
Набавна вредност на реализираните трговски сто-
ки во корист на соодветните конта од групата 69 — 
Разлика во цената на трговските стоки. 

Контото 199 — Други временски и калкулатив-
ни разграничувања, стопанската организација го 
расчленува според потребата,' со тоа што е должна 
во рамките на ова синтетичко конто да води по-
себно аналитичко конто за искажување на пла-
тените надоместоци на личните доходи што се раз-
граничуваат. На ова аналитичко конто на крајот 
на годината не може да остане никакво салдо. 

Член 33 
На контата од групата 21 — Штедни влогови, 

се искажуваат износите на штедните влогови на 
задругарите. 

За секој индивидуален вложувач задругата е. 
долЈќна да води аналитичка евиденција. 

Член 34 
На контата од групата 22 — Добавувачи, се 

книжат сите промени во врска со работењето со 
добавувачите на стоки и услуги. 

Стопанската организација е должна да води 
аналитичка евиденција по одделни добавувачи. 

Член 35 
На контата од групата 23 Обврски од вкуп-

ниот приход, личните доходи и од средствата за 
лични доходи, се искажува состојбата и прометот 
за определени обврски кои според "важечките со-
јузни прописи се подмируваат, и тоа: 

1) од вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот (пресметана амортизација на основните 
средства, ануитета по кредитите за трајни сред-
ства, пресметани интереси па деловниот фонд" и на 
кредитите кај банката, даноци на промет, придо-
неси и членарини); 

2) од личните доходи на работниците (придо-
неси од личниот доход од работен однос, придо-
неси за социјално осигурување и ел.); 

3) од средствата што се издвојуваат за лични 
доходи (средства за станбена изградба, придонес 
за обнова и изградба на Скопје и ел.); 

4) од други извори (средства на амортизацијата 
добиени по основот на осигурувањето односно упла-
тени при расходување и продажба на предмети 
што сочинуваат основни средства во смисла на 
одредбите од Законот за средствата "на стопанските 
организации и ел.). 

За контото 230 — Амортизација, стопанската 
организација е должна да обезбеди посебна ана-
литичка евиденција за средствата на уплатената 
амортизација, и тоа: за делот што му припаѓа на 
деловниот фонд и за делот што не му припаѓа на 
деловниот фонд. 

Книжењето на пресметаната и уплатената 
амортизација на основните средства се врши на 
следниот начин: 

1) за износот на укалкулираната амортизација 
се задолжува контото 440 — Укалкулирана амор-
тизација, а се одобрува соодветното аналитичко 
конто на контото 230 — Амортизација; 

2) за уплатениот износ на укалкулираната 
амортизација се задолжува контото 103 — Средства 
на уплатената амортизација, а се одобрува контото 
100 — Жиро-сметка; 

3) истовремено за уплатениот износ на укал-
кулираната амортизација се задолжува соодветното 
аналитичко конто на контото 230 — Амортизација, 
а се одобрува контото 011 — Пресметана и упла-
тена амортизација-

н а контото 231 — Интереси на деловниот фонд 
се води обврската и уплатата на пресметаниот ин-
терес на деловниот фонд за кој се вршат след-
ните книжења: 

1) за износот на укалкулираниот интерес на 
деловниот фонд се задолжува контото 450 — Укзал-
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кулирани интереси на деловниот фонд, а се одо-
брува контото 231 — Интереси на деловниот фонд; 

2) за уплатениот износ на интересот се задол-
жува контото 231 — Интереси на деловниот фонд, 
а се одобрува контото 100 — Жиро-сметка. 

Контото 232 — Интереси на кредитите, задол-
жително се расчленува на аналитички конта по 
видовите на кредити за трајни и повремени потреби 
од контата на групата 91 — Кредити за основни и 
обртни средства и средства на заедничката потро-
шувачка. 

Контото 233 — Членарини и придонеси, се одо-
брува за износот на пресметаните членарини и при-
донесу за коморите, советите на гранките, сојузите 
и други организации, а се задолжува за износот на 
уплатените. Аналитичкото расчленување задолжи-
телно се врши по видовите на придонесот и чле-
нарината. 

Контото 234 — Даноци на промет, задолжител-
но се расчленува на аналитички конта по видо-
вите на данокот на промет, како што се: сојузниот 
данок на промет, републичкиот односно општин-
скиот данок на промет итн. , 

На контото 236 — Придонеси од личниот доход 
од работен однос, се водат пресметаните и упла-
тените придонеси што се издвојуваат од личниот 
доход според посебни прописи. 

На контото 237 — Придонеси за социјално оси-
грување, се водат пресметаните и уплатените при-
донеси за социјално осигурување според посебни 
прописи 

Контата 235 и 237 се расчленуваат на аналитич-
ки конта според видовите на обврските. 

На контото 238 — Обврски од средствата за 
станбена изградба, се водат пресметаните и упла-
тените средства што се издвојуваат за потребите 
на станбената изградба според одредбите од Зако-
нот за издвојување средства за станбена изградба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 56/65). При 

^уплатувањето на тие средства со признавање на 
контото 100 — Жиро-сметка, се задолжува контото 
105 — Средства на заедничката потрошувачка, за 
делот што му припаѓа на фондот на заедничката 
потрошувачка и контот-238 — Обврски од сред-
ствата за станбена изградба, за делот што се упла-
тува на посебна сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за покривање на разликата 
во станарината (субвенционирање), при истовреме-
но задолжување на ова конто со разликата што му 
припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка 
со признавање на контото 940 — Фонд на заеднич-
ката потрошувачка. 

На контото 239 — Други обврски од вкупниот 
приход и од средствата за лични доходи, се води 
состојбата на другите обврски спрема општестве-
ната заедница за кои не е предвидено посебно кон-
то во рамките на групата на контата 23. Ова конто 
задолжително се расчленува на аналитички конта 
по видовите на обврските, на пример: 

1) придонес за обнова и изградба на Скопје 
(од средствата за лични доходи); 

2) за надоместоците за употреба или користење 
на водите; 

3) за придонесот за користење на * градското 
земјиште; 

4) за придонесот од прометот на филмови; 
5) за казнените интереси; 
6) за водниот придонес и слични обврски. 

Член 36 
; На контата од групата 24 — Обврски од дохо-
д о т и средствата за фондовите, се искажува со-
I стој бата и прометот за определени обврски од до-
ходот наменет за фондовите (придонес за резерв-
ниот фонд на стопанската организација, придонес 
за заедничките резерви и ел.). 

Контото 243 — Придонес за резервниот фонд 
на стопанската организација, се расчленува на ана-^ 
питички конта по видовите на обврските, на пример: 

1) за задолжителен придонес за резервниот 
фонд; 

2) за незадолжително издвојување во резерв-
ниот фонд. 

На контото 244 — Придонес за заеднички ре-
зерви, се водат пресметаните и уплатените износи 
на придонесот за заеднички резерви на стопански-
те организации во смисла на Законот за фор-
мирањето и употребата на средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 22/62 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 47/63 и 14/65). Ова конто 
се расчленува на аналитички конта според видо-
вите на обврските. 

На контото 245 — Распределени средства во 
сопствените фондови, се водат обврските за сред-
ствата распределени во фондот на заедничката 
потрошувачка и во други фондови на стопанската 
организација формирани во смисла на важечките 
сојузни прописи. 

На KO'HTOTO 246 — Казни за стопански престапи 
и прекршоци, се водат обврските и уплатите на 
досудените казни за стопански престапи и прекр-
шоци, кои се книжат на следниот начин: 

1) за досудена казна или прекршок се задол-
жува контото 940 — Фонд на заедничката потро-
шувачка, а се одобрува контото 246 — Казни за 
стопански престапи и прекршоци; 

2) за извршена уплата се задолжува контото 
246 — Казни за стопански престапи и прекршоци, 
а се одобрува контото 105 — Средства на заеднич-
ката потрошувачка 

Контото 249 — Други обврски од доходот и 
средства за фондовите, задолжително се расчлену-
ва на аналитички конта по видовите на обврските 
за општествените фондови за кои ле постои соод-
ветно синтетичко конто во рамките на контата од 
групата 24, на пример* 

1) придонес за фондот за модернизација на 
југословенските железници; 

2) придонес за фондот за ризици на поморски-
те бродарски претпријатија на прекуморската пло-
видба; 

3) придонес за обнова и изградба на Скопје од 
(средствата за инвестиции) и слични обврски. 

Член 37 
На контата од групата 25 — Остварени средства 

за лични доходи, се искажуваат оствареното покри- ^ 
тие за лични доходи содржани во реализираните 
производи и услуги и за други лични доходи, како 
и средствата за лични издатоци по основот на гра-
ѓанскоправни односи, заедно со придонесите што 
според посебни прописи се плаќаат од средствата 
што се издвојуваат за лични доходи. 

Книжењето на остварените средства за лични 
доходи се врши со задолжување на контото 839 — 
Распределба на остварениот доход, со одобру-
вање на: 

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот 
доход, за издвоениот дел на доходот наменет за 
покривање на личните доходи и други лични из-
датоци; 

2) контото 251 — Лични доходи од средства-
та што не влегуваат во вкупниот приход, за издво-
ениот дел од тие средства наменети за исплата на 
личните доходи. 

На контото 258 — Минимални лични доходи 
неподмирени со остварениот доход, се книжи по-
кривањето на личните доходи за разликата по-
меѓу вкупниот износ на минималните лични дохо-
ди, утврдени според Законот за минималниот личен 
доход на работниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/65), наголемен за придоне-
сите што се плаќаат од средствата за лични 
Доходи и збирот на личните доходи прокнижени 
според одредбите од овој правилник во корист на 
контата 250 и 251. За утврдената разлика се задол-
жува контото 850 — Загуба. 

На контото 259 — Остаток од личните доходи ' 
содржани во реализираните производи и услуги а 
неподмирени со остварениот доход, се книжи по-
критието на личните доходи за разликата помеѓу 
вкупниот износ на личните доходи содржани во 
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реализираните производи и услуги, наголемен за 
придонесите што се плаќаат од средствата кои се 
издвојуваат за лични доходи и од збирот на лич-
ните доходи прокнижени според одредбите од овој 
правилник во корист на контата 250, 251 и 258. За 
утврдената разлика се задолжува контото 850 — 
Загуба. 

Истовремено со распределбата »а средствата за 
лични доходи се врши и покривање на исплатените 
лични доходи со придонеси и надоместоци, како и 
на другите лични доходи, што според посебни про-
писи се подмируваат од средствата издвоени за 
лични доходи. Во врска со таа прилика се задол-
жува соодветното ко^то од групата 25 — Остварени 
средства. за лични доходи, во корист на контото 
159 — Покривање на личните доходи. 

Член 38 
На контата од групата 26 — Пресметани лични 

доходи на работниците, се искажуваат: 
1) пресметаните личри доходи и надоместоци 

на личните доходи на работниците од работен од-
нос што се ^калкулираат во вредноста на недовр-
шените производи, полуПроиз-водите, готовите про-
изводи и услугите од сопствено производство; 

2) пресметаните личци доходи остварени со 
дополнителна работа во смисла на точката 18 од 
Одлуката за личниот доход кој служи за утвр-
дување на пензискиот основ и за плаќање на при-
донесите („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65); 

3) пресметаните лични издатоци по основот на 
граѓанскоправни односи во смисла на чл. 133 до 
135 од Основниот закон за работните односи. 

На контото 268 — Пресметани лични доходи во 
залихите Од^изминатата година, се искажуваат 
личните доходи од изминатата година содржани во 
з а л и х и т е на недовршеното производство, полупро-
изводите и готовите производи, како и во факту-
рираната а ненаплагената реализација (переаЈЈИЗИ-
рани лични доходи). Износот искажан на ова кон-
то треба да му е еднаков на износот искажан -на 
контото 158 ~ Лични доходи во пренесените за-
лихи, на кое ќе се искажат и личните доходи со-
држани во фактурираната а ненаплатената реали-
зација. 

Контото 269 — Реализирани пресметани лични 
доходи, се, задолжува на крајот на секој пресмет-
ковен период, во корист на контото 830 — Остварен 
доход, за пренесувањето на личните доходи што 
се содржани во наплатената реализација до крајот 
на пресметковниот период за кој се врши утврду-
вањето на доходот. 

Член 39 
На контата од групата 27 — Други обврски, се 

искажува состојбата и прометот за определени об-
врски на стопанската ©организација што не се иска-
жани на контата од групата 23 — 'Обврски од вкуп-
ниот приход, личните доходи и од средствата за 
лични доходи, и од групата 24 — Обврски од дохо-
дот и од средствата за фондовите. 

На контото 270 — Ануитети по кредитите за 
трајни потреби, се водат обврските за стасаните 
ануитети по тие кредити. Ова конто се расчленува 
на аналитички конта заради искажување на обврс-
ките за ануитетите по изворите од кои се покри-
ваат тие. 

Во рамките на ова конто се води задолжителна 
аналитичка евиденција (картичка — контовник) за 
секој кредит (заем). 

Контото 271 — Заедничко вложување на сред-
ствата, се одобрува за примените износи од стопан-
ските организации и книжени на товар на контото 
Ход __ Средства по основот на заедничко вложу-
вање, а што служат за заедничко набавување на 
основни средства, обртни средства и средства на 
заедничката потрошувачка. 

Стопанската организација што ги води овие 
средства е должна да обезбеди посебна евиденција 
(картичка — контовник) за секоја одделна стопан-
ска организација што врши вложување во заеднич-
ките средства во смисла на одредбите од Законот 
за средствата на стопанските организации. 

На контото 275 — Социјални давања (детски 
додаток и слично), стопанските организации ги 
искажуваат износите примени од комуналните заед-
ници на име детски додаток, на име надоместоци 
за првите 30 дена боледување и друго. 

Контото 276 — Запрени придонеси и даноци на 
граѓани, задолжително се расчленува на потребните, 
аналитички конта според видовите на запирањата, 
и тоа: 

1) данок на промет; 
2) придонес од личниот дохот од самостојно 

вршење занаетчиски и други стопански дејности* 
3) придонес од личниот 4доход од самостајно 

вршење интелектуални услуги; 
4) придонес од личниот доход од авторски 

права, патенти и технички унапредувања; 
5) други придонеси и даноци на граѓани. 
Контото 279 — Други разни обврски, задолжи-

телно се расчленува на аналитички конта според 
видовите налобврските за кои не постојат соодветни 
конта во рамките на контата од групата 27. 

Член 40 
На контата од групата 29 — Пасивни временски 

разграничувања, се искажуваат пресметаните мате-
ријални трошоци, ризици и слично, наспроти пла-
тените и искажаните на контата од групата 19 — 
Активни временски разграничувања. 

Контото 292 — Пресметани трошоци за обнову-
вање, одржување, истражување и производствено 
откривање на минерални суровини, задолжително 
се расчленува заради искажување на: 

1) пресметаните трошоци за обновување, одржу-
вање и истражување на резервите на рудното и 
друго минерално богатство; 

2) пресметаните просечни трошоци за производ-
ствено откривање^ на минерални суровини. 

На контото 297 — Пресметана амортизација за 
регенерација на шумите, се искажува пресметаната 
амортизација за регенерација на шумите со задол-
жување на контото 749 — Други трошоци што го 
товарат вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот. Трошоците и другите издатоци што се 
подмируваат од средствата на амортизацијата за 
регенерација наѓ шумите, се искажуваат на контото 
197 на начинот определен во членот 32 став 3 од 
овој правилник. 

На контото 298 — Фактурирана а ненаплатена 
реализација, се искажува фактурираната а до кра-
јот на годината ненаплатената реализација на про-
изводи и услуги, трговски стоки, ' материјали и 
отпадоци. 

Книжењата «о корист на ова конто се вршат 
исклучиво на 31 декември, откако ќе се изврши 
распоредот на наплатената реализација преку кон-
тото 795 — Распоред на наплатената реализација 
до крајот на пресметковниот период. 

Одобрувањето на ова конто се врши со исто-
времено задолжување на контата од групите 75, 76 
и 77, со што контата од класата 7 се затвораат. 

конто задолжително се расчленува на ана-
литички конта, заради искажување на: 

1) фактурираната а ^наплатената реализација 
на производите и услугите; 

2) фактурираната а ^наплатената реализација 
на трговските стоки; 

3) фактурираната а ^наплатената реализација 
на материјалите и отпадоците. 

При отворањето на книгите во наредната го-
дина побарителните салда на аналитичките конта 
од синтетичкото конто 298 се пренесуваат на соодвет-
ните синтетички конта од групите 75, 76 и 77, со 
што се искажува фактурираната а ненаплатена 
реализација од претходната година. 

Класа 3: Залихи на материјал и на ситен инвентар 
Член 41 

На контата од групата 30 — Материјал на пат 
и набавка на материјал, се искажува задолжи-
телно материјалот на пат, а незадолжително и на-
бавната на материјал. 
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На контата 301 до 303 јсе книжат елементите 
што ја даваат структурата на цената на чинењето 
на набавениот материјал (фактурата вредност, тро-
шоците на набавката" и допремата, данокот на про-
мет, царините и другите увозни давачки). 

Ако залихите на материјал се водат според 
постојаните (планските) цени, разликата помеѓу 
фактичните и постојаните (планските) цени се 
пренесува во корист или на товар на соодветното 
конто во рамките на контата од групата 39 — 
Отстапувања од постојаните цени на материјалот 
и ситниот инвентар. 

Пресметаните сопствени услуги што ги врши 
стопанската организација при . набавката и допре-
мата на материјал, поправката и одржувањето на 
инвентарот и слично, се книжат на товар на 
соодветните конта во класата 3, со одобрување на 
контото 758 — Реализација на сопствените услуги. 

, Член 42 
На контата од групата 31 т— Залихи на матери-

јал, се искажуваат залихите на суровини, помошен 
материјал, набавени полупроизћоди и делови и 
друго. 

Залихите на материјал можат да се водат спо-
ред набавната или според постојаната (планската) 
цена. 

Во рамките на оваа група конта се води и ма-
теријалот набавен од заедничко вложување обртни 
средства. 

На, контото 315 — Непотребен и застарен ма-
теријал, се води материјалот што стопанската 
организација како непотребен односно застарен ќе 
А издвои според постапката предвидена со про-
писите за спроведу вашето на пописот (инвентурата). 

Член 43 
На контата од групата 35 — Материјал во 

обработка, доработка и манипулација, се искажу-
ва материјалот што им се испраќа на доработка, 
обработка и манипулација на други стопански 
организации. 

При враќањето на материјалот по извршената 
доработка, обработка и манипулација, се одобрува 
ова конто, а се задолжува соодветното конто во 
рамките на контата од групата 31 непосредно од-
носно по пат на конто во рамките на контата од 
групата 30. 

Во рамките на оваа група на конта се води и 
материјалот набавен од заеднички вложувања 
обртни средства, ако таков материјал се наоѓа во 
манипулација кај други степанови организации 

Член 44 
На контата од групата 36 — Ситен инвентар и 

амбалажа, се води ситниот инвентар, авто-гумите 
и онаа амбалажа што не се смета како основно 
средство. 

Книжењето на потрошокот на ситниот инвентар 
се врши на еден од следните начини: 

1) при ставањето во употреба на ситниот Ин-
вентар се отпишуваат веднаш 50% од набавната 
цена на товар на контото 403 — Ситен инвентар, 
амбалажа и авто-гуми, а преостанатите SWo се 
отпишуваат при расходувањето на ситниот тшвен-
тар. Ситниот инвентар во употреба се води според 
вредноста што изнесува 50°/о од набавната цена; 

2) стопанската организација може да го утврди 
процентот на месечното калкулативно отпишување 
на ситниот инвентар со кое врши задолжување на 
контото 403 — Ситен инвентар, амбалажа и авто-
гума во корист на контото 369 — Исправка на 
вредноста на ситниот инвентар, амбалажата и авто-
гумите. 

Отпишувањето на амбалажа и авто-гуми може 
да се врши според истиот принцип. 

На товар на контото 369 — Исправка на вред-
носта на ситниот инвентар, амбалажата и авто-
гума! те, се книжи расходувањето на деловите на 
ситниот инвентар, амбалажата и авто-гумите што 
станале неупотребливи, и тоа според набавките 

цени, а во корист на соодветното конто на ситниот 
инвентар, амбалажата и авто-гумите. 

Поправките на ситниот инвентар, амбалажата и 
авто-гумите што се отпишуваат на начинот изло-
жен во ставот 2 под 2 на овој член, Се книжат исто 
така на товар на ова конто. 

На контото 366 ч— Непотребен ситен инвентар 
и амбалажа, се води инвентарот и амбалажата што 
стопанската организација како непотребни ќе ги 
издвои според членот 42 од овој правилник. 

Член 45 
На контата од групата 39 — Отстапувања од 

ПОСТОЈ аните цени на материјал и на ситниот ин-
вентар, се искажуваат отстапувањата од постоја-
ните (планските) цени на материјалот евидентиран 
на контава во рамките на контата од групите 31 
до 36. 

Контото 390 — Отстапувања од постојаните цени 
на материјалот и на ситниот инвентар може да 
има на крајот на пресметковни©1* период долговно 
или побаратително салдо. 

Стопанската организација го пренесува на кра-
јот на пресметковниот период делот на отстапу-
вањето што му одговара на потрошениот износ на 
материјалот и на ситниот инвентар во тој период, 
во корист или на товар на контото 409 —укалкули-
рани отстапувања од постојаните цени на матери-
јалот и на ситниот инвентар. 

Класа 4: Трошоци на работењето и укалкулкрани 
лични доходи 

Член 46 
На контата од класата 4 се книжат трошоците 

на работењето, согласно со прописите донесени врз 
основа на одредбите од Законот за утврдување на 
вкупниот приход и доход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 
4/64, 14/65 и 35/65), како и укалкулираните лични 
доходи според прописите донесени врз основа на 
одредбите од Законот за средствата на стопанските 
организации. 

На контата од групата 40 — Материјал, се кни-
жи вредноста на потрошениот материјал (сурови-
ни, полупроизводи и друг помошен материјал) во 
врска со работењето на стопанската организација, 
пресметан според набавните цени. Како набавна 
цена се подразбира и постојаната (планската) цена 
коригирана со исправка преку контото 390 — От-
стапувања од постојаните^ цени на материјал и на 
ситниот инвентар. 

I Член 47 
lia контата од групата 41 — Услуги, се книжат 

издатоците за услугите- од други, лица, како што 
се: поправки извршени од други, транспортни ус-
луги, услуги на техничка и организациона помош 
и други услуги на регистрирани претпријатија и 
дуќани или граѓани и граѓански правни лица што 
се обврзници на придонесот од личниот дохот од 
самостојно вршење занаетчиски и други стопански 
дејности односно на придонесот од личниот доход 
од самостојно вршење интелектуални услуги. 

Член 48 
На контата од групата 42 — Разни трошоци, се 

книжат интересите на кредитите за основни сред-
ства, на кредитите за трајни и повремени обртни 
средства, како и други разни трошоци.-

Контото 420. — Интереси на кредитите за трајни 
и повремени потреби, задолжително се расчленува 
на аналитички конта според видовите на интере-
сот, на пример: 

1) интерес на кредитите за основни средства; 
2) интерес на кредитите за почетниот фонд на 

обртните средства; 
3) интерес на кредитите за трајни обртни сред-

ства; 
4) интерес на кредитите за повремени обртни 

средства; 
5) интерес по есконтираните деловни меници. 
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, Книжењето на пресметаниот и стасаниот инте-
рес се врши на товар на соодветните аналитички 
конта во рамките на контото 420, на следниот начин: 

1) во корист на соодветното аналитичко конто 
во рамките на контото 239 — Други обврски од 
вкупниот приход и од средствата за лични доходи, 
за стасаниот интерес по ануитет, ако ануитетот се 
подмирува од вкупниот приход; 

2) во корист на контото 270 — Ануитети по кре-
дитите за трајни потреби, ако ануитет от не се под-
мирува од вкупниот приход; 

3) во корист на контото 232 — Интереси на кре-
дитите, за другиот пресметан (укалкулиран) инте-
рес по кредитите за почетниот фонд на обришите 
средства и по другите кредити за трајни и повре-
мени обртни средства, како и по есконт и раните де-
ловни меници и слично. 

На контото 421 — Трошоци за образование на 
стручните кадри, се книжат трошоците на финан-
сирањето на училиштата и на други форми за о-
бразование на стручните кадри на стопанската ор-
ганизација. 

На контото 422 — Трошоци за реклама и про-
паганда, се книжат трошоците што се укалкули-
раат во вредноста на производите односно услу-
гите. Расчленувањето на ова конто се врши на: 

1) трошоци за реклама и пропаганда во земјата; 
2) трошоци за реклама и пропаганда во стран-

ство. 
Контото 423 — Трошоци за репрезентација, за-

должително се расчленува аналитички на: 
1) трошоци за репрезентација во земјата; 
2) трошоци за репрезентација во странство. 

* Контото 424 — Трошоци за учествување на са-
еми, изложби, филмски фестивали и слично, за-
должително . се расчленува аналитички на: 

1) трошоци за учествување на саеми, изложби 
и слично во земјата; » 

2) трошоци за учествување на саеми, изложби 
и слично во странство; 

3) трошоци за учествување на филмски фести-
вали. 

На контото 425 — Премии за осигурување, се 
книжат премиите за осигурување на предметите 
што сочинуваат основни обртни средства, како и 
премиите за осигурување на предмети и лица (пат-
ници) во превозот со транспортни средства, а во 
корист на контото 296 — Пресметано осигурување. 

На контото 426 — Укалкулирани трошоци за 
инвестиционото одржување на основните средства, 
се книжат пресметаните трошоци за инвестиционо-
то одржување на предметите што ги сочинуваат 
основните средства и тоа според индивидуалната 
единствена кадкулативна стопа што ја утврдува 
стопанската организација на почетокот на годи-
ната, по која се врши пресметување во текот на 
годината, а во корист на контото 291 — Пресметани 
трошоци за инвестиционото одржување на основ-
ните средства. 

На контото 427 — Укалкулирани трошоци за 
обновување, одржување и истражување на резер-
вите на рудно и друго минерално богатство, се кни-
жат пресметаните трошоци за обновување и одр-
жување на резервите на рудно и друго минерално 
богатство, како и трошоците за истражување на 
рудно и друго минерално богатство, и тоа според 
пресметките на стопанската организација што се 
составуваат на почетокот на годината, а во корист 
на контото 292 — Пресметани трошоци за обнову-
вање, одржување, истражување и производствено 
откривање на минерални суровини. 

На товар на контото 428 — Укалкулирани тро-
шоци за освојување ново производство, а во корист 
на контото 293 — Пресметани трошоци за освоју-
вање ново производство, се книжат разграничените 
трошоци настанати при освојувањето на новото 
производство, сразмерно со временскиот период за 
кој се врши отплатување^ на кредитот за освоју-
вање на новото производство. 

На контото 429 — Други разни трошоци, се кни-
жат другите трошоци на работењето во смисла на 

посебните прописи на сојузниот секретар за фи-
нансии, за кои не се определени посебни конта во 
класата 4. Контото 429 задолжително се расчленува 
на потребните аналитички конта (картичка — кон-
товник) според видовите на трошоците, на пример 
за: административни такси, судски такси, такси за 
моторни и запрежни возила, други такси, трошоци 
на мензата и работничкиот ресторан, трошоци на 
пред војничката обука и противавионската заштита 
и слично. 

Член 49 
На контата од групата 43 — Лични издатоци 

во готово што ги товарат трошоците на работењето, 
се книжат личните издатоци предвидени со посе-
бните прописи на сојузниот секретар за финансии. 
Ако по овие лични издатоци се пресметуваат и 
уплатуваат придонесите од личниот доход и дру-
гите придонеси што се плаќаат од средствата што 
се издвојуваат за исплата на личните доходи, со-
одветното конто од оваа група се задолжува за 
бруто-износот на личните примања, со одобру-
вање на: 

1) контото 147 — Исплатени други лични при-
мања што паѓаат на товар на трошоците на рабо-
тењето, за нето-износот на личните примања; 

2) контото 236 — Придонеси од личниот доход 
/ од работен однос, контото 237 — Придонеси за 

социјално осигурување, контото 238 — Обврски од 
средствата за станбена изградба, односно контото 
239 — Други обврски од вкупниот приход и од 
средствата за лични доходи, за пресметаните при-
донеси според посебни сојузни и други прописи. 

Бо рамките на контата од оваа група се кни-
жат и наградите за работа на учениците во сто-
панството, на учениците на индустриски училишта 
и на учениците на средни училишта со практична 
обука, наградите на студентите и на учениците на 
средни училишта за време на практичната работа, 
иако и надоместоците н£ странските студенти, за-
едно со придонесите. 

Член 50 
На контата од групата 44 — Амортизација, се 

книжи укалкулирањата амортизација на основните 
средства. 

Член 51 
На контата од групата 45 — Придонеси и чле-

нарини, се книжат интересите на деловниот фонд, 
како и дридонесите за општествената заедница и 
другите придонеси што според посебни сојузни про-
писи ги товарат трошоците на работењето на сто-
панските организации. 

Контото 450 — Укалкулирани интереси ка 
деловниот фонд, се задолжува и за пресметаниот 
интерес на средствата на доходот што според ва-
жечките прописи се користат за обртни средства. 
Ова конто задолжително се расчленува заради од-
воено искажување на: интересот на деловниот 
фонд и интересот на средствата на доходот што се 
користат за обртни средства. 

Член 52 
На контата од групата 46 — Укалкулирани лич-

ни доходи и надоместоци на личните доходи, се 
книжат износите на личните доходи и бројот на 
часовите, согласно со членот 38 од овој правилник. 

Книжењата на товар на соодветните конта од 
оваа група се вршат врз основа на конечните 
исплатни листи, поединечно за секој пресметковен 
месец, односно врз основа на уредно составените 
рекапитулации на тие исплатни листи, според чл* 
б до 12 од овој правилник. 

На контата од групата 46 задолжително се 
обезбедуваат податоци за укалкулираните лични 
доходи, за личните издатоци од дополнителна ра-
бота и за личните издатоци по основот на граѓан-
скоправни односи, како и за бројот на часовите. 

Бројот на часовите во книговодствените и во 
другите документи, како и на контата од групата 
46, се искажува во цели броеви. 
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Податоците од ст. 3 и 4 ка овој член можат 
да се обезбедат и во посебни рекапитулации на ко-
нечните исплатни листи, што во тој случај треба да 
се составени како посебно за секој пресметковен 
месец, така и кумулативно за времето од 1 јануари 
до крајот на пресметковниот период за кој се врши 
пресметувањето на вкупниот приход и на распре-
делбата на доходот. 

На контото 460 — Укалкулирани лични доходи, 
се книжат податоците за вкупниот број на часо-
вите и за износите на личните доходи утврдени по 
основите и мерилата од општиот акт на стопан-
ската организација со кој е регулирана распре-
делбата на личните доходи на работниците. 

На контото 461 — У кал кул прани надоместоци 
на личните доходи, се книжат податоците за вкуп-
ните надоместоци и за вкупниот број на часовите 
за време на годишниот одмор и за време на струч-
ното образование н;а работниците и податоците за 
другите надоместоци во согласност со Основниот 
закон за работните односи, со Правилникот за во-
дењето на евиденциите во областа на трудот („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 55/65) и со општиот акт 
на стопанската организација. 

На контото 462 — Укалкулирани лични изда-
тоци од дополнителна работа, се книжат исплате-
ните лични издатоци остварени со дополнителна 
работа, што немаат карактер на, личен доход утвр-
ден по основите и мерилата за распределба на лич-
ните доходи. 

На контото 463 — Укалкулирани лични изда-
тоци по основот на граѓансксшравни односи, • се 
книжат личните издатоци остварени според дого-
ворите во смисла на чл; 133 до 135 на Основниот 
закон за работните односи. 

Член 53 
На контата од групата 47 — Други лични изда-

тоци што ги товарат трошоците на работењето, се 
книжат издатоците предвидени со посебни прописи 
на^сојузниот секретар за финансии, за определени 
примања, во натура односно во странски средства 
за плаќање (валути). 

Член 54 
На контата од групата 48 — Сопствени про-

изводи и услуги, се книжат оние трошоци што по-
рано во текот на истата деловна година се книже-
ни преку соодветните конта од класата 4, и повтор-
но се враќаат БО процесот на работата преку кла-
сата 7. Спрема тоа, овие трошоци се книжат преку 
контата од групата 48, а не преку контата од гру-
пата 40. 

Книжењето на сопствените услуги што се од-
несуваат на производството во тек, на полупроиз-
водите и на готовите производи, се врши со задол-
жување на контото 481 — Сопствени услуги, за 
вредноста на услугите, со едновремено одобрување 
на контото 759 — Интерна реализација, Ако соп-
ствените услуги се пресметуваат според постојани-
те (планските) или продажните цени, разликата 
помеѓу износите на контата 709 и 759 се книжи пре-
ку контото 489 — Отстапувања од постојаните цени 
на сопствените производи и услуги. При пренесу-
вањето на вредноста н£ услугите во повторниот 
процес на производството, за вредноста на услу-
гите се задолжува соодветното конто од групата 
52 — Производство во тек, а се одобрува контото 
490 —' Распоред на трошоците на работењето и на 
укалкулираните лични доходи. Одстапувањето што 
е искажано на контото 489, се пренесува преку кон-
тото 499 — Распоред на отстапувањата од постоја-
ните цени, на товар или во корист на контото 599 
— Други отстапувања од постојаните цени на недо-
вршеното производство и полупроизводите. 

Полупроизводите од сопствено производство 
што се водат на синтетичкото конто 580 — Полу-
производи на сопственото производство, во ната-
мошната фаза на работата се пренесуваат непо-
средно на товар на соодветното конто од групата 
52 — Производство во тек, без употреба на кон-
тото 48. 

Трговските и угостителските стопански органи-
зации, како и другите ^производствени стопански 
организации, ги книжат вкупните трошоци на спо-
редната дејност „(на пример, трошоците на тран-
спортот) на товар на контото 520 — Производство 
во тек. При тоа, овие трошоци претходно се кни-
жат на товар на соодветните конта во класата 4, на 
начинот како и другите трошоци. Едновремено, за 
нивниот износ се задолжува контото 520, со одо-
бруван^ на контото 490. Пренесување на трошо-
ците на контово 520 може да се врши и на крајот 
на месецот за вкупниот износ на извршените тро-
шоци на споредната дејност во текот на месецот. 

За покривање на овие трошоци се одобрува 
контото 529 — Пренесување на готовите производи 
и услуги, со едновремено задолжување на контото 
701, 708 или 709. 

Член 55 
На контата од групата 49 — Распоред на тро-

шоците на работењето и на ука л ку лир аните лични 
доходи, стопанските организации што составуваат 
калкулации за своите производи и услуги, вршат 
одобрување на крајот на пресметковниот период, 
за износот на трошоците што се прокнижени на 
товар на класата 4. На овој начин се врши по по-
среден пат затворање на сите конта во класата 4. 

За износот што им се одобрува на контата од 
групата 49 се задолжува соодветното конто од гру-
пата 52 — производство во тек. 

Трговските стопански организации што ги во-
дат стоките според набавната цена или според про-
дажната цена, то задолжуваат на крајот на пре-
сметковниот период контото 795, со одобрување на 
контото 490 за целокупниот износ на настанатите 
трошоци, освен трошоците пренесени на контото 520. 

Угостителските стопански организации ги пре-
несуваат трошоците од класата 4, во смисла на ста-
вот 3 од овој член, со задолжување на контото 701, 
со одобрување на контото 490. 

Класа 5: Производство 
Член 56 

Заради обезбедување точно пресметување на 
резултатот на производството и со цел за составу- . 
вање на пресметковните калкулации, стопанските 
организации, по правило, организираат посебно по-
гонско книгодство во рамките на контата од кла-
сите 4 и 5. Во тој случај стопанските организации 
вршат книжење на контата од класата 5 дури по 
извршеното ^пресметување во погонското книговод-
ство. 

Индустриските и рударските стопански органи-
зации се должни, ако во книговодството не вршат 
пресметување на трошоците по одделни погони или 
економски единици, да го извршат ова пресмету-
вање со употреба на поштенскиот пресметковен лист 
(ППЛ). Погонскиот тгресметковен лист во тој случај 
има значење на помошна книга. Погонски пресмет-
ковен лист можат да воведат и стопанските орга-
низации од други дејности. 

При пресметувањето на производството, сите 
' производи и услуги треба да бидат сразмерно то-
варени со општите — режиските трошоци, и тоа 
како производите на редовното производство, така 
и услугите односно инвестиционите работи во соп-
ствена режија. Клучот за пресметување на овие 
трошоци го утврдува надлежниот орган на управу-
вањето на стопанската организација* со тоа што 
утврдениот клуч да треба задолжително да се при-
менува во текот на целата година. Резултатите на 
посебното погонско книговодство или на понискиот 
пресметковен лист се пренесуваат во деловното 
(финансиското) книговодство на тој начин што на 
крајот на секој месец задолжително се книжат на 
товар на контата од класата 5, а во корист на гру-
пата на контата 49. 

Член 57 
На контата од групата 52 — Производство во 

тек, се книжат врз основа на податоците од погон-
ското книговодство на крајот на секој месец изно-
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сите на трошоците настанати во врскЗ со про-
изводството односно со извршените услуги во од-
носниот период, и тоа во корист на соодветните 
конта од групата 49. За вредноста на готовите.-про-
изводи ре задолжува контото 600 во корист на 
контото 529, а разликата помеѓу постојаните (план-
ските) и фактичните трошоци, ако производството 
се води според постојаната (планската) цена, се 
книжи на товар односно во корист на соодветните 
конта одлгрупата 64 — Отстапувања од постојаните 
цени на залихите на готови производи. 

За вредноста на извршените услуги се одобрува 
конто 529 — Пренесување на готовите производи 
и услуги, со задолжување на соодветните конта во 
рамките на контата _од_ групата 70 — Трошоци на 
работењето и лични доходи во реализираните про-
изводи и услуги, а отстапувањата од планираните 
цени се пренесуваат преку контата од групата 59 
на контата од групата 70. 

При пренесувањето на полупроизводите врз 
соодветните конта од групата 58, на готовите про-
изводи — врз контото 600 и на извршените услуги 
— врз соодветните конта од групата 70, стопанската 
организација задолжително ја пресметува вредно-
ста на отпадоците. Во врска со тоа за вредноста 
на отпадоците се задолжува контото 319 — Отпа-
доци, а се одобрува алтернативно: 

а) соодветното конто од групата 40 — Матери-
јал, по правило, според методата на црвено стор-
но, или 

б) контото 758 — Реализација, на сопствените 
услуги. 

Со оглед на можноста за различна организаци-
ја -на пресметувањето на производството и воде-
њето на погонско™ книговодство, стопанската ор-
ганизација го расчленува контото 520 на аналитич-
ки конта според потребите, со тоа што со ова рас-
членување да мора да с^ обезбеди контрола на не-
завршеното производство според елементите на 
кал кул аци јата за одделни производи, групи про-
изводи или според одделни внатрешни економски 
единици (фази на производството) односно одделе-
нија. 

На контото 523 — Земјоделско производство во 
кооперација, се вршат книжења во врска со зем-
јоделското производство во кооперација на земјо-
делските задруги и на индивидуалните, земјоделски 
производители, засновано врз базата ria заедничко 
вложување и заедничка распределба на производ-
ството. Функцијата на ова конто е истоветна со 
функцијата на контото 520 — Производство во тек, 
односно на контото 521 — Производство во коопе-
рација, 

На контото 524 — Сторниране и запрено про-
изводство, се води вредноста на сторнираното, от-
кажаното или запреното производство што го из-
двојува стопанската организација според постап-
ката предвидена со прописите за спроведувањето 
на пописот (инвентурата). 

Член 58 
На контата од групата 58 — Полупроизводи на 

сопствено производство, стопанските организации 
задолжително ги водат сопствените полупроизводи 
пресметани според фактичните трошоци односно 
според утврдената постојана (планска) цена. 

Аналитичка евиденција задолжително се води 
според видовите на полуп]1оизводите. 

Ако полупроизводите од сопствено производ-
ство се користат за натамошна работа во процесот 
на производството, за вредноста на тие полупро-
изводи се задолжува соодветното конто од групата 
52 — Производство во тек. 

Ако полупроизводи од сопствено производство 
се продаваат, тие се пренесуваат на товар на кон-
тото од групата 70, со или без претходно книжење 
преку контото 600. 

На контото 581 Непотребни и застарени по-
лупроизводи од сопствено производство, се водат 
полупроизводите што стопанската организација ќе 
ги издвои како непотребни според членот 42 на 
овој правилник. 

Член 59 
На контата од групата 59 — Отстапувања од 

постојаните цени на залихите на недовршеното 
производство и полупроизводи, се книжат исправ-
ките на вредноста што се однесуваат на: 

1) отстапувањето од планските цени на мате-
ријалите, според објаснението кон контата од гру-
пата 39; 

2) разликата помеѓу трошоците на работењето 
со укалкулираните лични доходи и цената nGt која 
е пресметано недовршеното производство, iAynpo-
изводите и услугите. 

При пренесувањето на завршените производи 
на контото 600, односно на завршените услуги на 
контата^ од групата 70, се пресметува и соодветниот 
износ на отстапувањата книжени на контата од 
групата 59, што се пренесува на контото од групата 
64 — за готовите производи односно на контата од 
групата 70 — за завршениве услуги. 

На тој начин, контата од групата 59 ќе ги иска-
жуваат во салдото износите на отстапувањата што 
се однесуваат на залихите на недовршеното произ-
водство и полупроизводи, додека контата од гру-
пата 64 ќе ги искажуваат во салдово отстапувањата 
што се однесуваат на залихите на готови про-
изводи. 

Стопанските организации што ги водат сопстве-
ните полупроизводи според постојаните (планските) 
цени, а имаат воведено пресметка по економски 
единици, можат остварениот финансиски резултат 
(отстапувањето од постојаните цени на полупро-
изводите) да го водат и понатаму во рамките на 
економските единици што го оствариле тој финан-
сиски резултат, со тоа што тој резултат да не се 
пренесува на полупроизводите од чие производ-
ство е остварен. Во тој случај, при внесувањето на 
полупроизводите во процесот на производството, 
книжењата ќе се вршат според постојаната (план-
ската) .цена, без пренесување на отстапувањето од 
таа цена. 

Класа 6: Залихи на готови производи и стоки 
Член 60 

На контата од групата 60 — Залихи на готови 
производи, се искажува вредноста на готовите про-
изводи по цената на чинењето. Готовите производи 
можат да се водат и по постојаните (планските) 
цени. Ако готовите производи се водат по постоја-
ните (планските) цени, отстапувањата помеѓу по-
стојаните и фактичните цени се евидентираат пре-
ку контата од групата 64 — Отстапувања од посто-
јаните цени на залихите на готови производи. 

Кај земјоделските организации залихите на го-
тови производи се водат според калкулативната 
продажна цена. Во тој случај, во текот на годината 
се водат на контата од групата 64 разликите помеѓу 
калкулативната продажна цена и фактичните тро-
шоци на производите. На крајот на годината дел 
од оваа разлика, што му одговара на реализираното 
производство, се пренесува во корист или на товар 
на контата од групата 70. 

Готовите производи се водат расчленети според 
видовите, а можат да се групираат и во групи про-
изводи, според потребите на стопанската органи-
зација. 

На контото 601 — Производи што немаат врвеж 
на пазарот, се водат производите од сопствено про-
изводство што се застарени или демодирани и што 
ќе ги издвои стопанската организација според по-
стапка-^ предвидена со прописот за спроведување 
на пописот (инвентура а). 

Член 61 
На контата од групата 64 — Отстапувања од 

постојаните цени на залихите на готовите произво-
ди, се искажуваат износите на отстапувањата од 
постојаните цени на залихите на готовите произво-
ди, ако овие залихи се водат по постојаните (план-
ските) цени, односно по калкулативните продажни 
цени, како и износот на отстапувањата од постоја-
ните цени на потрошениот материјал, ако стопан-
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ската организација го води материјалот во класата 
3 по постојаните (планските) цени. 

При реализацијата на готовите производи се 
врши книжење на соодветниот дел на отстапува-
њата во корист или на товар на контата од гру-
пата 70. 

Член 62 
На контата од групата 65 — Набавка на тргов-

ски стоки, трговските стопански организации ја 
искажуваат вредноста на набавените трговски сто-
ки н^Рпат, што уште не пристигнале во стопанската 
организација. 

На контото 651 — Набавка на трговски стоки 
во внатрешниот промет, како и на другите конта од 
групата 65, можат да се вршат книжења со цел 
за формирање на набавната цена на стоките, и тоз 
на начинот изложен во членот 41 од овој правил-
ник. И овие податоци можат да се обезбедат ка 
парната низа на аналитичките конта од групата 65 
или во книгите на влезните фактури, што содржат 
соодветни колони за евидентирање на потребните 
податци. f 

Контата 652 до 656 ги употребуваат само над-
ворешнотрговските стопански организации. 

Набавката на трговски стоки може да се книжи 
непосредно на контото 660 — Залихи на трговски 
стоки, односно транзитни стоки можат да се кни-
жат непосредно на контото 713 — Набавна вред-
ност на реализираните транзитни стоки. 

Член 63 
На контата од групата бб — Залихи на тргов-

ски стоки, се искажуваат набавените стоки по на-
бавната вредност или по продажната цена. Ако 
стоките се водат по продажната цена, за чистиот 
факту рен износ се одобрува контото на добавува-
чите, за зависните трошоци на набавените стоки —• 
контото на временските разграничувања, а разли-
ката во цената помеѓу продажната и набавната 
цена, вклучувајќи го и данокот на промет кај оние 
трговски претпријатија што тој данок го пресме-
туваат на залихите, се книжи на контото 690 — 
Разлика во цената на трговските стоки, со тоа што 
разликата во цената се книжи одвоено од данокот 
на промет, на посебните аналитички конта. 

Аналитичката евиденција на стоките според 
видовите (артиклите) се води во стоковното (мате-
ријалното) книговодство според количината и вред-
носта. 

Оние трговски стопански организации што не-
маат складови на стоки, па не вршат лагерување 
на стоки, не мораат да водат посебно стоковно 
(материјално) книговодство. 

По исклучок, трговските стопански организа-
ции со голем број технички артикли можат да во-
дат аналитичка евиденција само во количински по-
казатели со ознака на цената по единица. 

На контото 661 — Трговски стоки што немаат 
врвеж на пазарот, се водат стоките што се неупо-
требливи. застарени или некурентни и што ке- ги 
издвои стопанската организација според постапката 
предвидена со прописите за спроведување на по-
писот (инвентурата). 

Член 64 
На контата од групата 68 — Залихи на стоки во 

деловните единици, се искажува вредноста на тр-
говските стоки што се наоѓаат во продавници, скла-
дови, откупни станици, консигнациони лагери од-
носно во продажните одделенија на стопанската 
организација. 

Стопанската организација е должна за секоја 
деловна единица односно продажно одделение да 
води посебна аналитичка евиденција. 

При пренесувањето на стоките во деловната 
единица се задолжуваат контата од групата 68 — 
Залихи на стоки во деловните единици, во корист 
на контото 660 — Залихи на трговски стоки. 

Ако залихата на трговски стоки се води според 
забавните цени, при пренесувањето на сто-
ките во деловната единица односно во продажно™ 
Одделение се задолжуваат контата од групата 68 по 

продажната цена, а се одобруваат контата од гру-
пата бб по набавната цена, а за разликата помеѓу 
набавната и продажната цена и данокот на промет 
се одобруваат посебните аналитички конта во рам-
ките на контото 690. 

На контото 684 — Стоки во деловните единици 
што немаат врвеж на пазарот, се водат стоките што 
ое неупотребливи, застарени или некурентни и што 
ќе ги издвои стопанската организација според пос-
тапката предвидена со прописите за спроведување 
на пописот (инвентурата). 

Член 65 
На контата од групата 69 — Разлика во цената 

на трговските стоки, се искажува разликата во це-
ната на трговските стоки и "данокот на промет на 
одвоените аналитички конта, и тоа: 

1) за стоките на залиха што ги води стопан-
ската организација по продажните цени; -

2) за стоките на залиха што ги води стопанската 
организација по набавките цени, а за кои деловните 
единици односно продажните одделенија се за-

должени по продажните цени, како што е објаснето 
кон контата од групите бб и 68. 

Класа 7: Реализација 
Член бб 

На контата од групата 70 — Трошоци на рабо-
тењето и лични доходи во реализираните произво-
ди и услуги, се искажува вредноста на реализира-
ните готови производи и на извршените услуги 
според фактичните трошоци. 

Производствените стопански организации при 
книжењето на реализацијата на готовите производи 
ги задолжуваат соодветните конта од групата 70 во 
корист на контото 600, а кај реализираните услуги 
— во корист на контото 529. 

Ако производите се водат по постојаните (план-
ските) цени, соодветните износи на отстапувањата 
што се однесуваат на реализираните количини 
на производи и услуги, се книжат во корист одно-
сно на товар на контата од групата 70, а на товар 
односно во корист на контата од групата 64. 

Член 67 
На контата од групата 71 — Набавна вредност 

на реализираните трговски стоки, се искажува вред-
носта на реализираните количини на трговски стоки. 

За вредноста од реализираните количини на 
трговски стоки се задолжуваат контата од групата 
71 во корист на контата од групите бб и 68. Ако 
стоките се водат по продажната цена, тогаш за 
разликата помеѓу набавната и продажната цена на 
трговските стоки и посебно на данокот на промет 
што отпаѓаат на реализираните стоки се задолжу-
ваат аналитичките конта во рамките на контото 690, 
во корист на контата од групата 71. 

Член 68 
На контата од групата 72 ~ Набавна вредност 

на реализиран материјал и отпадоци, се иска-
жува вредноста на реализираниот материјал и 
отпадоци. 

За вредноста на реализираните количини на ма-
теријал и отпадоци се задолжува контото 720 од-
носно 721 во корист на соодветното конто во кла-
сата 3 заедно со пренесувањето на отстапувањето 
од соодветното конто на групата 39. 

Член 69 
На контата од групата 73 — Вонредни трошоци, 

се искажуваат сите оние трошоци што непосредно 
не го товарат производството односно трошоците 
на редовното работење на стопанската организација. 

Казните за стопански престапи и стопански 
прекршоци стопанската организација ги книжи, спо-
ред одредбите од членот 36 став 5 на овој правилник, 
на товар на контото 940 — Фонд на заедничката 
потрошувачка, а не на' товар на контото 738 — Из-
губени капари и откажници, ^азни, пенали, денгуби 
И затезни интереси. 
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Член 70 
На контата од групата 74 —. Други трошоци што 

го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот, се книжат определените трошоци што се 
одбиваат од вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот. 

Контото 740 — Даноци на промет, се задол-
жува за соодветниот износ на данокот на промет 
што и одговара на фактуррфаната реализација, а 
се одобруваат аналитичките конта во рамките на 
контото 299 — Пресметани други временски и кал-
кулативЦи разграничувања. За износот на наста-
натата обврска на данокот на промет се задолжу-
ваат аналитичките конта во рамките на контото 199 
— Други временски и калкулативни разграничува-
ња, во корист на аналитичките конта во рамките 
на контото 234 — Даноци на промет. На крајот на 
годината-фактурираниот а ненаплатениот дел на да-
нокот на* промет — салдото на аналитичките конта 
на данокот на промет на контото 299, по пренесува-
њето на салдата од соодветните аналитички конта во 
рамките на контото 199, се пренесува во наредната 
година. 

Контото 744 — Придонес од прометот на фил-
мови, се задолжува за пресметаниот износ на придо-
несите, а се одобрува посебното аналитичко конто 
во рамките на контото 239 — Други обврски од 
вкупниот приход и од средствата за лични доходи. 

Контото 745 — Стасани отплати по кредитите 
за трајни потреби, се задолжува за соодветниот дел 
од стасаниот ануитет, а се одобрува посебното ана-
литичко конто во рамките на контото 239 — Други 
"обврски од вкупниот приход и од средствата за 
лични доходи. 

Контото 746 — Непокриена разлика на неамор-
тизираниот дел на основните средства, се задолжува 
за- пресметаните разлики според одредбите од За-
конот. за средствата на стопанските организации, а 
се одобрува контото 230 — Амортизација, за покри-
вањето на негативната разлика помеѓу настанатата 
штета и примениот надоместок по основот на оси-
гурување на предмети што сочинуваат основни 
средства односно за покривање на неамортизираниот 
дел на расходуван или продаден предмет што со-
чинува основно средство, ако средствата на резер-
вниот фонд на стопанската организација не се 

доволни за овие покривања. 
Контото 747 — Трошоци за подвоз, натовар и 

истовар на реализираните производи, се задолжува 
за овие трошоци, а се одобрува соодветното анали-
тичко конто во групата на контата 22 — Добаву-
вачи. 

На контото 749 — Други трошоци што го товарат 
вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, 
се искажуваат трошоците на пресметаната амор-
тизација за регенерација на шумите надоместо-
ците за употреба и користење на водите, придонесот 
за користење на градското земјиште и другите тро-
шоци што според посебни сојузни прописи го то-
варат вкупниот приход пред утврдувањето на до-
ходот а за кои не постојат соодветни конта во рам-
ките на контата од групата 74. 

Член 71 
На контата од групата 75 — Реализација на 

готовите производи и услуги, се искажува вредно-
ста на реализираните готови производи. 

За вредноста на реализираните готови производи 
и услуги се одобруваат соодветните конта од гру-
пата 75, со едновремено задолжување на соодвет-
ните конта во класите 0, 1 и 3 или на соодветните 
конта од групата 48. 

При пренесувањето во класите 3 и 4 (за соп-
ствени потреби), ако пренесувањето се врши по про-
дажбата цена, мора да се резервира соодветната 
разлика помеѓу фактурната вредност и фактичните 
трошоци на посебното синтетичко конто во рамките 
на групата на контата 39 односно 48. 

На товар на контата од групата 75 се книжат 
дадените рабати ц нама лени ја како и однапред до-

говореното каса-шконто, одобрени на купувачите 
за продадените производи односно за извршените 
услуги. Свие нама лени ја мораат да бидат однапред 
договорени и задолжително треба да се искажат во 
фактурата како посебен елемент. 

Вредноста на реализацијата по работите, на 
извоз и застапување странски фирми се пресметува 
според единствениот курс определен со важечките 
сојузни прописи. 

ч Контото 758 — Реализација на сопствените услу-
ги, се одобрува за вредноста на пресметаните соп-
ствени услуги според фактичната цена, на товар 
на соодветните конта: 

од тулата 19 — за инвестиционо одржување на 
основните средства; 

— за обновување, одржување и 
истражување на резервите на 
рудно и друго минерално богат-
ство; 

— за освојување ново производ-
ство; 

_— за трошоците на кало, растур, 
расипување и кршење; 

— за зависните трошоци на на-
бавката на стоки и сопствените 
транспорти; 

од групата 30 — за трошоците на набавката и 
допремата на материјалот; 

од групата 36 — за трошоците на изработката, 
^ поправката и одржувањето на 

ситен инвентар, амбалажа и авто-гуми. 
Контото 759 — Интерна реализација, се одо-

брува за вредноста на готовите производи и извр-
шените услуги што се враќаат повторно во про-
цесот на производството, преку соодветните конта 
од групата 48. 

Земјоделските организации ја пренесуваат вред-
носта на готовите производи на земјоделското про-
изводство наменети за репродукција, на товар и* 
соодветните конта од класата 3. 

Член 72 
На контата од групата 76 — Реализација на 

трговските стоки, се искажува вредноста на прода-
дените трговски стоки. 

За вредноста на реализираните трговски стоки 
се одобруваат контата од групата 76, со едновре-
мено задолжување на соодветните конта на купу-
вачите, благајната ити. 

Трговските стопански организации што се за-. 
нимаваат со трговија на големо и на мало се должни 
во рамките на контата од групата 76 да ја обезбедат 
евиденцијата одвоено за работењето ва големо а 
одвоено за работењето на мало. 

На контата од групата 76 се книжат дадените 
рабати, намалениве и каса-шковта на купувачите за 
продадени стоки што мораат да бидат однапред со 
договор утврдени. Така дадените намаленија треба 
задолжително да ije искажат во фактурата како по-
себен елемент. 

Член 73 
На контата од групата 77 — Реализација на 

материјалот и отпадоците се искажува вредноста 
на продадениот материјал и отпадоци. 

За износот на фактурната вредност се одобру*-
ваат контата 770 и 771, со едновремено задолжување 
на контата од класите 1 и 2 според продажната цена. 

Член 74 
На контата од групата 78 — Други приходи, се 

книжат остварените приходи што не можат да се 
искажат како приходи од реализацијата на контата 
од групите 75 до 77. 

Член 75 
На контото 795 — Распоред на наплатената реа-

лизација до крајот на пресметковниот период, се 
врши пренесувањето на трошоците на работење Ја 
личните доходи, набавната цена на трговските стоки, 
материјалот и отпадоците и другите трошоци што се 



Среда, 9 март 1968 

однесуваат на наплатената реализација, како и на 
вонредните трошоци, а исто така и на наплатената 
реализација на производите и услугите, трговските 
стоки, материјалот и отпадоците и на другите про-
изводи. 

Салдото на контото 795 претставува остварена -
разлика на реализацијата што се наоѓа во наплате-
ните производи и услуги, трговски стоки, материјал 
и отпадоци, како и разлика помеѓу вонредните тро-
шоци и другите приходи што се пренесува во корист 
на контото 830 — Остварен доход. 

Трговските стопански организации прво го за-
должуваат контото 795 — Распоред на наплатената 
реализација до крајот на пресметковниот период, за 
вкупниот износ на трошоците искажани на конта-
та од класата 4, со одобрување на контата од група-
та 49, а потоа вршат распоред на разликата на реа-
лизацијата. 

Класа 8: Финансиски резултат 
Член 76 

На контата од групата 83 — Доход, се иска-
жува утврдениот доход на стопанската организаци-
ја, како и неговата распределба 

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува од-
носно се задолжува за конечната позитивна или 
негативна разлика на контата 795 — Распоред на 

-наплатената реализација до крајот на пресметков-
ниот период, а се одобрува за износот на реализи-

Ш*1ните лични доходи кои се пренесуваат од контото 

9 — Реализирани пресметани лични доходи. 
Контото 831 — Средства кои не влегуваат во 

вкупниот приход, се одобрува за износот на приме-
ните награди и други приходи, кои според сојуз-
ните прописи не влегуваат во^ вкупниот приход на 
стопанската организација, а се задолжува соодвет-
ното конто од класата 1. 7 

Контото 839 — Распределба На остварениот до-
ход, се задолжува во текот на годината, врз основа 
на периодичната пресметка составена според посе-
бен пропис на сојузниот секретар за финансии, вр 
корист на контото 890 —- Нераспределен дел од до-
ходот по периодичната пресметка, за доходот кој 
според одредбите на Законот за средствата на сто-
панските организации се држи на посебна сметка 
кај банката, односно во корист на контото 891 — 
Нераепоредени средства што не влегуваат во вкуп-
ниот приход. 

Стопанската организација која на крајот на го-
дината врз основа на својата завршна сметка ги 
распоредува средствата што не влегуваат во вкуп-
ниот приход, го задолжува контото 839 во корист на: 

1) контото 251 — Лични доходи од средствата 
што не влегуваат во вкупниот приход, за делот од 
тие средства кој според одлуката на работничкиот 
совет ќе се издвои за лични доходи и придонеси 
кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од 
средствата што се издвојуваат за лични доходи; 

2) контото 900 — Деловен фовд; за дел од сред-
ствата кој според одлуката на работничкиот совет 
стопанската организација го издвојува во својот де-
ловен фонд; 

• 3) контото 245 — Распоредени средства во соп-
ствените фондови, за дел од средствата кој според 
одлуката на роботничкиот совет стопанската орга-
низација го издвојува во средствата на заедничката 
потрошувачка и го уплатува на контото 105 — 
Средства на заедничката потрошувачка. За уплате-
ниот износ се задолжува контото 245, а се одобрува 
контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка. 

' Ако на контото 830 — Остварен доход, се појави 
долговно салдо, тоа конто се израмнува со задол-
жување на контото 850 — Загуба, во корист на кон-
тото 839 — Распределба на остварениот доход. 

Стопанската организација која според својата 
завршна сметка, составена според сојузните 
прописи за завршните сметки на стопанските орга-
низации, врши конечна распределба на доходот, го 
задолжува контото 839 — Распределба на остваре-
ниот доход, во корист на: 

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот 
доход, за дел од доходот кој се издвојува за лични 
доходи и придонеси кои според посебни сојузни про-
писи се плаќаат од средствата што се издвојуваат 
за лични доходи; 

2) контото 243 — Придонес за резервниот фонд 
на стопанската .организација и тоа: 

а) за задолжителни уплати во резервниот фонд 
според одредбите од Законот за средствата на сто-
панските организации и Одлуката за отопите на 
издвојување за резервниот фонд на стопанските 
организации од определени дејности; 

б) за враќање на средствата на резервниот фонд 
формирани од задолжителни уплати, ако стопан-
ската организација во текот на годината ги кори-
стела тие средства за исплата на личните доходи; 

в) за незадолжителни уплати во резервниот 
фонд на стопанската организација; 

3) контото 244 — Придонес за заедниците ре-
зерви, за пресметаниот износ на придонесот според 
одредбите на Законот за формирањето и употребата 
на средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации; 

4) контото 249 — Други обврски од доходот и од 
средствата на фондовите, соодветното аналитичкз 
конто за издвоениот износ на отплатата на санаци-
ониот кредит, односно соодветното аналитичко кон-
то за издвоениот износ на враќањето на потрошени-
те средства од деловниот фонд за покривање на за-
губата' од претходниот перргод според одредбите на 
Законот за средсхвата на стопанските организации; 

5) контото 900 — Деловен фонд, за делот од до-
ходот што стопанската организација го издвојува 
во деловниот фонд; 

6) контото 245 — Распределени средства во соп-
ствените фондови, за делот од доходот што сто-
панската организација го издвојува во средствата 
на заедничката потрошувачка односно за другите 
фондови што се формираат во смисла на посебни 
сојузни прописи и се уплатуваат на контото 105 г— 
Средства на заедничката потрошувачка, односно на 
посебно аналитичко конто во рамките на контото 
108 — Други издвоени средства. За уплатените из-
носи се задолжува контото 245, а се одобрува кон-
тото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, од-
носно посебното аналитичко конто во рамките на 
контото 939 — Други фондови 

Стопанската организација која според својата 
завршна сметка не остварила доволен износ на до-
ход за покривање на личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги, заедно со при-
донесите кои според посебни сојузни прописи се 
плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични 
доходи, ќе го задолжи -контото 839 — Распределба 
нал остварениот доход, за износот на остварениот 
доход а ќе го одобри контото 250 —-Лични доходи 
од остварениот доход. 

Неподмирениот остаток од личните доходи, со 
придонесите што се плаќаат од средствата за ЈШЧНИ 
ДОХОДИ, се покрива според чл. 37 и 77 од овој пра-
вилник. 

Член 77 
На контата од групата 85 —* Загуба, се иска-

жува загубата утврдена во завршната сметка на 
стопанската организација, непокриената загуба од 
поранешните години и покривањето на загубата спо-
ред одредбите на Законот за средствата на стопан-
ските организации. 

Контото 850 — Загуба, соодветното аналитичко 
конто, се задолжува во текот на годината врз основа 
на периодичната пресметка во корист на контото 
839 — Распределба на остварениот доход, за долгов-
ното салдо ако ова би се појавило на контото 830 
— Остварен доход. 

Контото 850 —- Загуба, задолжително се рас-
членува на аналитички конта, и тоа на: 

1) загуба од текуштата година; 
2) непокрисна загуба од поранешните години* 
3) дел од загубата за кој е̂ добиен санационен 

кредит; 
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4) дел од загубата покриен на товар на делов-
ниот фонд. 

Стопанската организација која според својата 
завршна сметка не остварила доволен износ на до-
ход за покривање на личните доходи содржани во 
реализираните производи и услуги, заедно со при-
донесите кои според посебни сојузни прописи се пла-
ќаат од средствата што се издвојуваат за лични до-
ходи, го задолжува контото 850 — Загуба, соодвет-
ното аналитичко конто, при одобрување на кон-
тото 258 — Минимални лични доходи неподмирени 
со остварениот доход, односно на контото 259 -т Оста-
ток од личните доходи содржани во реализираните 
производи и услуги а нзподмирени со остварениот 
доход. 

Стопанската организација која според заврш-
ната сметка работела со загуба и таа загуба ја 
покрила од средствата на својот деловен фонд ќе ги 
обврзе со завршната сметка средствата на своите 
фондови во височина на средствата употребени за 
покривање на загубата од деловниот фонд. 

Стопанската организација што не ја покрила за-
губата од средствата што служат за4 покривање на 
загубата, ќе го искаже во завршната сметка ^ п о -
криениот износ на загубата и тој износ ќе го пре-
несе во наредната година. 

Стопанската организација која работела со за-
губа, па во наредната година ќе добие кредит за 
редовно работење (санационен кредит, кредит Од 
заедничките резерви на стопанските организации), 
ќе го зголеми деловниот фонд, фондот на заеднич-
ката потрошувачка и резервниот фонд, делумно или 
во целина, за износите за кои тие фондови се нама-
лени, според, тоа дали кредитот ги покрива делумно 
или во целива употребените средства за покривање 
на загубата. Овој износ стопанската организација ќе 
го искаже како загуба. 

Како вкупен износ на минималните лични до-
ходи на работниците во смисла на ставот 4 од овој 
член и другите одредби Од овој правилник, се под-
разбира износот на личните доходи утврден според 
Законот за минималниот личен доход на работни-
ците, за периодот за кој се врши распределбата на 
доходот. 

Стопанската организација која во својата завр-
шна сметка, составена според сојузните прописи за 
з а с и т и т е сметки на стопанските организации, ќе 
искаже долговно салдо на контото 850 — Загуба, ќе 
изврши книжење во корист на контото 859 — По-
критие на загубата, и тоа: 

1) на товар на контото 930 — Резервен фонд, за 
покривањето на загубата до височината на сред-
ствата на резервниот фонд со кои стопанската орга-
низација располага; 

2) на товар на посебно аналитичко конто во 
рамките на контото 137 — Други разни побарувања, 
за средствата примени на име дотација или за са-
нација и слично без обврска за враќање; 

3) на товар на посебно аналитичко конто во 
рамките на контото 137 — Други разни побарувања, 
(заеднички резерви на стопанските организации) до 
височината на вкупниот износена разликата на ми-
нималните лични доходи на работниците (чл. 4 и 7 
од Законот за минималниот личен доход на работ-
ниците) која не можела да биде покриена со сред-
ствата од резервниот'фонд на стопанската органи-
зација ниту со средствата од точката 2 на овој став; 

4) на товар на контото 900 — Деловен фонд, за 
износот на загубата што не е покриен со санационен 
кредит, со средствата на резервниот фонд на сто-
панската организација ниту со средствата од точ 2 
и 3 на овој став согласно со одредбите од Законот 
за средствата на стопанските организации. 

Член 78 
На контата од групата 89 — Доход остварен во 

текот на годината, се искажуваат во текот на го-
дината средствата кои според периодичната пре-
сметка не се распоредени на лични доходи на ра-
ботниците и фондовите на стопанската организација. 
На крајот на годината, односно при изработката на 

завршната сметка стопанските организации ги 
пренесуваат салдата на контата од групата 89 на 
соодветното конто од групата 83, по правило, CQ 
примена на црвено сторно. 

Контото 890 — Нераспореден дел од доходот 
според периодичната пресметка, и контото 891 — Не-
распоредени средства што не влегуваат во вкупниот 
приход, се одобруваат на товар на контото 839 — 
Распределба на остварениот доход, според одред-
бите на членот 76 од овој правилник. 

Член 79 
Контото 900 — Деловен фонд, задолжително CQ 

расчленува заради искажување на: 
1) основниот износ на деловниот фонд, со Зго-

лемувањата и намалувањата во текот на годината; 
2) делот на разликата настаната со ревалориза-

цијата на основните средства што му припаѓаат на 
деловниот фонд; 

3) задолжителните резерви на деловниот фонд; 
4) привремено користените средства на доходот 

за обртни средства — во текот на годината. 
Контото 900 — Деловен фонд, се одобрува за: 
1) распоредените средства на доходот во делов-

ниот фонд според завршната сметка; 
2) за примените основни средства без надомес-

ток; 
3) за разликата помеѓу книговодствената вред- = 

ност и цената постигната со продажба на предмети 
од основните средства, односно со продажба на 
стар материјал добиен од расходу вани и аморти-
зирани предмети од основните средства; 

4) за вишокот на основните средства утврден 
при пописот (инвентурата); 

5) за примените дотации во корист на деловниот 
фонд; 

6) за отплатата на кредитите за основни сред-
ства, кога кредитот се отплатува на товар на вкуп-
ниот приход; 

7) за делот на закупнината наплатен над изно- ѕ 
сот на амортизацијата и другите трошоци. 

Контото 900 — Деловен фонд, се задолжува: 
1) за книговодствените отпишувања на основни 

средства за кои се пресметува а не се уплатува 
амортизација; 

2) за отстапените основни средства без надо-
месток; 

3) за покривањето на деловните загуби, кога се 
врши тоа на товар на деловниот фонд. 

Член 80 
На контата од групата 91 — Кредити за основни 

и обртни средства и за средства на заедничката 
потрошувачка, се водат состојбата и прометот на 
користените кредити, како и отплатите по тие кре-
дити. 

За пресметаниот интерес и за трошоците на 
банката не се зголемуваат износите на кредитите, 
бидејќи овие интереси и трошоци се подмируваат 
на товар на трошоците на работењето односно на 
паричните средства од, кои се подмируваат отпла-
тите на кредитите (ануитетите) По исклучок, за 
пресметаниот интерес по инвестиционите кредити 
за време на нивното користење се зголемува изно-
сот на користениот инвестиционен кредит за вло-
жувањата во основни средства и во средства на 
заедничката потрошувачка во изградба или изра-
ботка на товар на соодветните конта на класата 
0 (007 — Основачки вложувања — кај новооснова-
ните стопански организации и новоизградените 
погони, 008 — Основни средства во изградба или 
изработка, 046 — Средства на заедничката потро-
шувачка во изградба или изработка). 

Во рамките на контата од оваа група се води 
задолжителна аналитичка евиденција (картичка-
контсзник), за секој користен кредит. 

На контото 910 — Кредити за основни средства, 
се Е еди сс сто.! бета и движењето на кредитите за 
основни средства. 

На контото 911 — Кредити за почетниот фонд 
на обртните средства, се водат кредитите добиени 
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за покривање на почетниот фонд на обртните сред-
ства. 

На контото 912 — Кредити за трајни обртни 
средства, и контото 913 — Кредити за повремени 
обртни средства, се води состојбата и движењето 
на кредитите за трајни обртни средства односно 
повремени обртни средства. 

На контото 915 — Санациони кредити за покри-
вање на загубата., се водат кредитите одобрени ка 
стопанските организации за надоместок на кусокот 
на средствата поради претрпените загуби. На товар 
на ова конто се книжат отплатите на санационите 
кредити, со одобрување на контото 100 — Жиро-
-сметка. 

Иа контото 919 — Кредити за средствата fia 
заедничката потрошувачка, се води состојбата и 
движењето на кредитите за средствата на заеднич-
ката потрошувачка 

Член 81 
На контата од групата 9? — Други извори на 

основните средства, се води состојбата и прометот 
на другите извори на основните средства, 

За контото 920 — Добавувачи за основни сред-
ства, стопанската организација е должна да обез-
беди аналитичка евиденција посебно за добавува-
чите и изведувачите на работи во земјата, а по-
себно за оние во странство, и во рамките на тие 
аналитички конта и посебна евиденција (картичка 
— контовник) за секој одделен добавувач односно 
изведувач на инвестициони работи. 

Во корист на контото 926 — Разлика во вред-
носта на основните средства настаната по изврше-
ната ревалоризација, се книжи разликата наста-
ната по ревалсризацијата на основните средства што 
не му припаѓа на деловниот фонд на стопанската 
организација. 

Член 82 
На контата од групата 93 — Резервен фонд и 

други фондови, се води состојбата и прометот на 
овие средства. 

Формирањето на резервните фондови и на дру-
гите фондови што се формираат според важечките 
сојузни прописи, се врши со уплатување на соодвзт-
ните парични средства кај банката, така што рам-
нотежата со овие средства да се наоѓа во активата 
на контото 104 — Средства на резервниот фонд, 
односно на посебното •аналитичко конто во рамките 
на контото 108 — Други издвоени средства. 

Контото 930 — Резервен фонд, задолжително 
се расчленува на аналитички конта за задолжител-
ни средства на резервниот фонд на стопанската ор-
ганизација и за незадолжителни вложувања. Во 
рамките на аналитичкото конто за задолжителни 
средства, стопанската организација ќе обезбеди по-
требна евиденција за состојба и за зголемувањето, 
како и за потрошокот на тие средства, на пример: 
за покривање на деловните загуби утврдени во за-
вршната сметка, за исплата на личните доходи на 
работниците, за покривање на неамортизираниот 
дел на расходуван или продаден предмет [што со-
чинува основно средство, за внесување во деловни-
от фонд и во фондот на заедничката потрошувачка 
и слично. 

Контото 939 — Други фондови, задолжително 
се расчленува на потребни аналитички конта спо-
ред видовите на фондовите што се формираат спо-
ред важечките сојузни прописи. 

Член 83 
На контата од групата 94 — Извори на сред-

ствата на заедничката потрошувачка, се веди со-
стојбата и прометот на фондот на заедничката по-
трошувачка и на другите извори, како добавувачи, 
интерното финансирање и другите извори на сред-
ствата на заедничката потрошувачка. -

Контото 940 — Фонд на заедничката потрошу-
вачка, задолжително се расчленува на потребен 
број аналитички конта на кои се искажува состој-
бата и зголемувањето на овој фонд и потрошокот 
на средствата, на пример: за инвестициони вложу-

вања, за исплата на личните доходи со придонеси 
(конто 148), за материјални издатоци, за.стопански 
престапи и прекршоци и за други цели во согла-
сност со потребите на стопанската организација и 
на нејзината работна заедница. 

Контото 940 — Фонд на заедничката потрошу-
вачка, се задолжува на крајот на годината при из-
работка на завршната сметка на стопанската ор-
ганизација и за износот на книговодствено отпи-
шување (исправка на вредноста) на средствата на 
заедничката потрошувачка, а се одобрува контото 
049 — Исправка на вредноста на средствата на за-
едничката потрошувачка. При тоа се применуваат 
отопите на амортизацијата за отпишување (замена), 
пропишани со Законот за нормите на амортиза-
цијата на основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 22/64, 
52/64, и 20/65 и 57/65). 

Контото 943 — Добавувачи за средства на за-
едничката потрошувачка, се расчленува задолжи-
телно во смисла на одредбите од членот 81 на овој 
правилник. 

Во корист на контото 946 — Разлика во вредно-
ста на средствата на заедничката потрошувачка 
настаната по извршената ревалоризација, се книжи 
разликата настаната по ревалоризацијата на сред-
ствата на заедничката потрошувачка што не му 
припаѓа на фондот на заедничката потрошувачка 
на стопанската организација. 

Член 84 
На контата од групата 97 — Извори на сред-

ствата на фондот на станбените згради, се книжат 
сите извори на средствата на фондовите на станбе-
ните згради. 

На контото 970 — Фондот на станбените згради, 
се книжи состојбата и движењето на височината на 
овој фонд. Фондот на станбените згради го сочи-
нуваат станбените згради, становите и деловните 
простории во општествена сопственост, како и па-
ричните и други средства кои според посебни сојуз-
ни прописи се внесуваат во фондот на станбените 
згради. 

f ia контото 971 — Долгорочни кредити за сред-
ства на фондот на станбените згради, се книжи со-
стојбата и движењето на долгорочните кредити за 
средствата на фондот на станбените згради. 

На контото 973 — Добавувачи за средства на 
фондот на станбените згради, се книжат сите обвр-
ски настанати по средствата на фондот на станбе-
ните згради, како што се обврските по здобивање 
средства на фондот на станбените згради. Ова кон-
то, по правило, се расчленува на аналитички конта. 

На контото 976 — Други извори на средствата 
на фондот на станбените згради, се книжат другите 
обврски односно извори на средствата на фондот 
на станбените згради, што не се опфатени со дру-
гите конта од оваа група. 

V. Вонбилансна евиденција 
Член 85 

Промените што немаат непосредна врска ниту 
влијание врз големината и составот на средствата 
(остави, гаранции и ел.) и на нивните извори, сто-
панските организации ги евидентираат на евиден-
ционите парни конта вон книговодството на стопан-
ската дејност. 

Во периодичните бруто биланси и во годишниот 
биланс износите на вонбилансната евиденција се 
искажуваат по збирот на билансот (под нотата). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 86 

На стопанската организација што ги книжи во 
своето книговодство настанатите деловни промени 
без уредна документација предвидена во чл. 4 до 9 
и чл. 11 до 13 на овој правилник ќе се примени од-
редбата од членот 37 став 1 точка 3 и став 2 на 
Законот за книговодството на стопанските органи-
зации, а на одговорното лице во таа стопанска ор-
ганизација — одредбата од ставот 3 на тој член. 
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На стопанската организација што своите де-
ловни книги не ги води уредног и ажурно во сми-
сла на чл. 2 и 10 на овој правилник, ќе се примени 
одредбата од членот 37 став 1 ̂ точка 4 на Законот 
за книговодството на стопанските организации, а 
на. одговорното лице во таа стопанска организа-
ција — одредбата од ставот 3 на тој член. 

Член 87 
Според одредбите од членот 40 на Законот за 

книговодството на стопанските организации 'уста-
новите можат да го водат книговодството на начи-
нот утврден во прописите што важеле во 1964 го-
дина. 

Овој пречистен текст го опфаќа текстот на Пра-
вилникот за единствениот контен план на стопан-
ските организации, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61, изменет и дополнет со измените 
и дополненијата објавен* во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/63 и 10/63, и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/63, 20/64, 57/65 и 9/66, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на првобитниот текст 
на правилникот и на неговите измени и дополненија. 

Во долу наведениот преглед, за одделни чле-
нови на правилникот на првото место, пред зна-
кот за еднаквост, е наведен членот на пречистениот 
текст на правилникот, а по знакот за еднаквост — 
соодветниот член на поранешниот текст на правил-
никот. Во заграда се наведени бројот и годината, на 
„Службен лист на ФНРЈ", односно на „Службен 
лист на СФРЈ", во кој се објавени првобитниот 
текст и неговите измени и дополненија. 

1 = 1 (20/61 и 57/65); 2=3 (20/61); 8=4" (20/61 и 
57/65); 4 = 5 (20/61); 5=6 (20/61); 6=7 (20/61); 7 = 8 
(20/61); 8 = 9 (20/61); 9 = 10 (20/61); 10 = 11 (20/61); 
11 = 12 <20/61); 12^13 (20/61 и 57/65); 13 = 14 (20/61); 
14 = 15 (57/65); 15 = 16 (20/61); 16 = 17 (20/61); 17 = 18 
(20/61, 2/63, 10/63, 20/64, 57/65 и 9/66); 18 = 19 (20/61 
и 57/65); 19=20 (20/61 и 57/65); 20=21 (20/61 и 57/65); 
21=22 (20/61 и 9'66); 22=22а (57/65 и 9/66); 23 = 23 
(20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 24=24 (20/61 и 10/03);/ 
25 = 25 (20/61); 26 = 26 (20/61 и 9/66); 27 = 27 (20/61, 
57/65 и 9/66); 28 = 28 (20/61, 57/65 и 9/66); 29 = 29 
(20/61); 30=30 (20/61 и 9/66); 31=31 (20/61, 57/65 и 
9/66); 32=32 (20/61, 2/63, 20/64 и 9/66); 33^33 $0/61); 
34 = 34 (20/61); 35 = 35 (20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 
36 = 36 (20/61, 20/64, 57/65 и 9/66); 37 = 37 (57/65); 
38 = 38 (2/63 и 57/65); 39 = 39 (20/61, 10/63, 57/65 и 9/66); 
40=40 (20/61, 2/63 и 20/64); 41 = 41 (20/61 и 57/65V, 
42=42 (20/61); 43 = 43 (20/61); 44 = 44 (20/61); 45 = 45 
(20/61 и 57/65); 46 = 46 (20/61 и 9/66); 47 = 47 (20/61 и 
9/66); 48=48 (20/61, 57/65 и 9/66); 49 = 49 (20/61 и 
57/65); 50=50 (20/61 и 20/64); 51=51 (20/61, 20/64 и 
57/65); 52=52 (57/65 и 9/66); 53 = 53 (20/61 и 57/65); 
54 = 54 (20/61 и 9/66); 55 = 55 (20/61 и 9/66); 56 = 56 
(20/61); 57 = 57 (20'61 и 9/66); 58 = 58 (20/61); 59 = 59 
(20/61 и 2/63); 60 = 60 (20/61 и 9/66); 61=61 (20/61 и 
57/65); 62 = 62 (20/61); 63 = 63 (20/61 и 57/65); 64 = 64 
(20/61 и 57/65); 65 = 65 (57/G5); 66 = 66 (20/61); 67 = 67 
(20/61); 68 = 68 (20/61); 69 = 69 (20/61 и 9/66); 70 = 70 
(20/61, 20/64 и 57/65); 71=71 (20/61 и 2/63); 72 = 72 
(20/61- и 2/63); 73 = 73 (20/61 и 2/63); 74 = 74 (20/61); 
75 = 75 (2/63 и 9/6-6); 76 = 76 (57/65 и 9/66); 77 = 78 
(57/65); 78=79 (57/65); 79 = 80 Ѓ2'63, 5>/65 и 9/68); 
80 = 81 (20/61. 49/63, 57/65 и 9/66); 81 = 82 (20'61, 
2/63 и 9/66); 82 = 83 (20/61 и 9/66); 83 = 84 (20/61. 2/63 
и 57/65); 84 = 84а (57/65 и 9/66); 85 = 90 (20/61); 86 = 93 
(20/61 и 57/65); 87 = 93а (9/66). 

Бр. 1/3-2312/1 
3 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

124. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 

претпријатијата што произведуваат за определени 
воени потреби („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), 
во согласниот со сојузниот секретар за индустрија 
и трговија, државниот секретар за народна одбрана 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕ-
ДУВАТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ 
СОЧИНУВААТ ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗЕРВА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. Производствена резерва во претпријатијата 

што произведуваат за определени воени потреби 
сочинуваат следниве основни средства: 

1) градежни објекти, инсталации, машини и 
друга спрема, што претставуваат технолошка целина 
и служат за производство на муниција, барут, 
воени експлозиви, стрелачко, артилериско и друго 
наоружување, борбени возила, воени воздухоплови, 
воени пловни објекти, средства за врска, средства 
за заштита и друга воена опрема и специфични 
репродукциони материјали за воено производство; 

2) градежни објекти, инсталации, машини и 
друга опрема што обезбедуваат услови потребни за 
производство на наоружување и опрема, како што 
се: предметите што сочинуваат основни средства 
во соодветните енергетски извори, на стрелишта, 
во полигони, во опитни станици, во лаборатории, 
во магацини за барут, експлозив, муниција, наору-
жување и опрема; предметите што сочинуваат ос-
новни средства а кои претставуваат средства за 
заштита и безбедност на военото производство, 
средства за транспорт, средства во златниците и в£ 
нивниот дел наменет за производство на алат за 
воени потреби и во објектите за работа на кон-
струкција, технологија и контрола на военото 
производство, како и одделни машини, апарати 
инструменти и друга опрема наменети за производ-
ство и контрола на средствата за наоружување и 
опрема. 

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

P. в. п. бр. 9 
19 февруари 1966 година 

Белград 
Државен секретар, 

за народна одбрана, 
генерал на армија 

Иван Гошњак, е. р. 

125 
V 

Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за 
девизното работење и за платниот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЈТЕ. НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИ 
ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Овластените банки ќе им продаваат на сто-

панските организации и на други работни органи-
зации девизи 50 следниот процент од приливот на 
девизи што го оствариле тие со извоз на стоки 
и услуги, и тоа: 

Процент од приливот 
Ако се извезуваат на девизи. 

1) производи на земјоделството и шумарството, 
индустриски и занаетчиски производи, ус-
луги во меѓународниот стоковен промет, 
услуги на застапување странски фирми, ка-
ко и други услуги што не се посебно оз-
начени под 2 до 9 на оваа точка — — — Wo 
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Процент од приливот 
Ако се*извезуваат на девизи 

2) машини и уреди од гранките 117-00 и 
119-00 и фармацеутски производи — — 10°/о 

3) ттпумски моторни возила и трактори — — 12% 
4) угостителски услуги — — — — — — 15% 
5) услуги за приредување меѓународни саеми 20% 
6) производи од гранката 312-00 (Лов) и до-

машни филмови — — — — — — — 25% 
7) услуги на туристичко посредување (тури-

стички претпријатија и туристички бира) 40% 
8) поштенски марки за филателистички цели, 

услуги за објавување огласи прибавени во 
странство — — — — — — — — — 50% 

9) графички издавачки услуги, домашни 
книги и списанија, домашен печат, му-
зички ноти, грамофонски плочи, производи 
и услуги на установи — — — — — — 100% 

2. Стопанските организации и други работни 
организации што изведуваат инвестициони работи 
во странство задржуваат 100% од нето-приливот на 
девизи остварен со таквата дејност. 

3. Стопанските организации што вршат работи 
на застапување странски фирми а држат консиг-
национи лагери, можат од овластените банки да 
откупат 70% од провизијата што ќе ја наплатат со 
застапување странски фирми и со тие девизи да 
ги плаќаат увезените стоки што ќе ги продаваат 
во земјата за динари, со тоа што најмалку 50% од 
тој износ ќе употребат за увоз на резервни делови 
заради снабдување на работните организаци што, 
врз основа на договор, имаат обврска да вршат 
сервисна служба. 

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да 
се употребат за набавка на резервни делови и по-
мошен, потрошен и друг материјал за текуштата 
репродукција, освен за набавка на опрема и готови 
производи за лична потрошувачка. 

4. Основицата за примена на процентите од 
точката 1 на оваа наредба ја сочинува непосредниот 
девизен прилив, како и онаа реализација што 
според важечките прописи се смета како девизен 
прилив. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престануваат да важат Наредбата за утвр-
дување на износот на девизите за плаќањата во 
врска со извозот и за други плаќања во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/63, 32/64 и 11/65) и Наредбата 
за постапување со странските средства за плаќање 
остварени со извоз на стоки и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/58 и 30/59). 

6. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат 
на приливот на девизи што ќе се оствари од денот 
на влегувањето во сила на оваа наредба. 

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

П. бр. 6002 
7 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Никола Џуверовиќ, е. р. 

126. 
Врз основа на членот 48 став 2 од Законот за 

девизното работење и за платниот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), 
во согласност со сојз^зниот секретар за финансии, 
со сојузниот секретар за индустрија и трговија, со 
сојузниот секретар за земјоделство И шумарство 
и со сојузниот секретар за сообраќај и врски, со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОЦЕНТОТ ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА ДО КОЈ МОЖАТ СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ -ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ? \ 
ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМАТА И РЕЗЕРВНИТЕ 

ДЕЛОВИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 
1. Стопанските организации, освен организа-

циите наведени во точката 2 од оваа наредба, имаат 
право до височината, од 3% од средствата на амор-
тизацијата што ја пресметале и уплатиле за те-
ку штата година да купуваат слободно кај овлас-
тените банки девизи за плаќање на опремата и 
резервните делови за нејзиното одржување, што 
се увезуваат. 

2. Процентот од средствата на амортизацијата 
што ја пресметале и уплатиле за текуштата година 
а до кој можат слободно да купуваат кај овласте-
ната банка девизи за плаќање на опремата и ре-
зервните делови за нејзиното одржување, што се 
увезуваат, изнесува, и тоа: 
1) за стопанските организации од групата 

lll-2'О — Термоелектрани и од гранката 
511-00 — "Железнички сообраќај — — Wo 

2) за стопанските организации од групите 
и гранките: 112-10 — Рудници на јаглен, 
113-20 — Претпријатија за преработка на 
нафта и гас, 116-10 — Рудници на неметал-
ни ^минерали, освен рудниците на сол и 
соларниците за варена сол, 116-20 — Руд-
ници на сол и соларници, 122-00 — Дрвна 
индустрија, 127-00 — Прехранбена инду-
стрија, 129-00 — Тутунова индустрија, 
512-00 — Поморски сообраќај, 513-00 — 
Речен и езерски сообраќај и 519-00 — 
Поштенски, телеграфски и телефонски 
сообраќај — — — — — — — — — 10% 

3) за стопанските организации од групите и 
гранките: 113-10 — Претпријатија за про-
изводство на нафта и природен гас, 114-00 
— Црна металургија, 115-00 — Металургија 
на обоени метали, 120-00 — Хе?лиска ин-
дустрија, 123-10 — Претпријатија за про-
изводство на хартија, дрвесина, целулоза, 
картон и лепенка, 412-00 — Градење, 413-00 
— Монтажа, 515-00 — Друмски сообраќај и 
516-00 — Градски сообраќај — — — — 15% 

4) за стопанските организации од гранките: 
211-00 — Земјоделство, 212-00 — Рибарство, 
213-00 — Водостопанство, 311-00 — Стопа-
нисување со шуми, 517-00 — Претоварив! 
и други услуги, 620-00 — Угостителство, и 
работните организации на кои се однесува 
Основниот закон за установите — — — 2'0% 

5) за стопанските организации од гранката: 
514-00 — Воздушен сообраќај — — — 30% 

Организациите што изведуваат инвестициони 
работи во странство можат девизи за плаќање на 
опремата и резервните делови за нејзиното одржу-
вање, што се увезуваат, да купуваат до височината 
од 50% од средствата што ги држат на посебна 
сметка кај овластената банка во смисла на точката 
5 од Одлуката за проценка на основните средства 
што се изнесуваат во странство заради изведување 
инвестициони работи и за пресметување аморти-
зацијата за тие средства („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/55 и 1/56), сметајќи ги тие средства дури по 
подмирувањето на обврските во смисла на точката 
6 од таа одлука. Износот на девизите од овој стаз 
заедно со износот на девизите што организацијата 
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ш>же да го купи според одредбата од точката 1 на 
оваа наредба и ставот 1 на оваа точка не може да 
биде поголем од 30% од вкупно пресметаната амор-
тизација на целата организација за текуштата 
година. 

3. Девизите купени врз основа на одредбите 
од оваа наредба можат да се користат и за пла-
ќање на резервните делови за инвестиционо одр-
жување, дио се увезуваат, со тоа што динарското 
покривање на тие девизи да се обезбеди од обрт-
ните средства на корисникот. ^ 

4. Динарсќите средства добиени со примена на 
процентите од оваа наредба претставуваат горна 
граница до која може да се плаќа динарската 
противвредност на девизите според единствениот 
курс и царината за увезената опрема односно ре-
зервните делови, а плаќањето се врши на товар 
на соодветните средства на корисникот. 

5. Средствата пресметани според одредбите од 
оваа наредба а неискористени во текуштата година 
за купување девизи за плаќање на опремата одно-
сно резервните делови, што се увезуваат, можат 
да се користат и во наредните години. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за про-
центот од средствата на амортизацијата до кој мо-
жат стопанските организации да купуваат девизи 
за увоз на опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/64). 

Средствата пресметани според наредбата од 
ставот 1 на оваа точка што не се искористени до 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба, 
можат да се користат и во наредните години спо-
ред одредбите од оваа наредба 

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

П, бр. 6001 
7 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија 
Никола Џуверовик, е. р. 

127. 
Врз основа на членот 55 став 3 од Законот за 

девизното работење и за платниот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), 
во согласност со с о б н и о т секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ДЕВИЗИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО 

ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
1, Девизите што овластените банки им ги про-

даваат на извозниците според точ. 1 и 2 на На-
редбата за утврдување на износот на девизи за 
плаќањата во врска со извозот на стоки у услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66) можат да се 
користат за сите плаќања наменети на стопанската 
дејност на извозникот (набавка на репродукциони 
материјали, резервни делови, опрема, производи за 
лична потрошувачка ако е прометот на тие про-
изводи предмет на нивното работење, нестоковни 
плаќања, отплати на странски заеми и кредити 
и ел.). 

2. Покрај намената од точката 1 на оваа на-
редба извозниците можат да ги употребат девизите 
што им припаѓаат во смисла на Наредбата £а 
утврдување на износот на девизи за плаќањата во 
врска со извозот на стоки и услуги, и тоа: 

1) угостителските # стопански организации и 
стопанските организации за туристичко посред^*-
вање — за набавка на производи за лична потро-
шувачка што ги продаваат во свои продавници 
и објекти; 

2) работните организации — приредувачи на 
меѓународни саеми — за откуп на експонати од 
странски изложувани; 

3) извозниците на книги, списанија, музички 
ноти, грамофонски плочи — за плаќање на овие 
производи што се увезуваат и други потрошни 
артикли што продаваат во свои продавници; 

4) стоковните куќи и други трговски претприја-
тија што во Југославија продаваат стоки за странски 
средства за плаќање —« за плаќање на производите 
наменети за лична потрошувачка, што се увезуваат, 
а што ги продаваат во свои продавници. 

3. Ако производствена организација врши извоз 
преку трговска организација регистрирана за из-
воз, што стоките ги извезува ЕО свое име и за 
сметка на производсвената организација, производ-
ствената организација може со трговската органи-
зација да договори дека ќе и отстапи определен 
дел од девизите кој според одредбите од наредбата 
од точката 1 на оваа наредба и се продава. 

Одредбите од Наредбата за утврдување на из-
носот на девизи за плаќањата во врска со извозот 
на стоки и услуги, се применуваат и на трговските 
организации регистрирани за извоз, ако извозот го 
вршат во свое име и за своја сметка. 

4. Извозниците од точката 3 на оваа наредба 
можат да им отстапат дел од девизите на други 

производствени организации ако работат со нив во 
вид на кооперација или деловна соработка или ако 
ја снабдуваат односната организација со peпpoдvк-
ционен материјал врз основа на договор за испо-
раки кој се склучува за подолг временски период. 

5. Девизите што не ќе ги потрошат извозниците 
за намените од точ. 1 и 2 на оваа наредба можат 
да се продадат или орочат кај овластените банки, 
да се здружат со девизи од други работни органи-
зации за заеднички плаќања односно набавки и 
преку овластената банка да им се отстапат на 
други работни организации, во согласност со 
одредбите од точката 4 на оваа наредба. 

Отстапувањето на девизите во смисла на точ-
ката 4 од оваа наредба и ставот 1 од оваа точка 
може да се врши само преку девизни сметки. 

6. Ако стоки се извезуваат на кредит, како 
остварен прилив на девизи се подразбира факту-
рираниот износ на извезените стоки, без оглед на 
тоа но^а ќе се изврши наплатата на тој износ. 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка не се при-
менува на краткорочен комерцијален кредит со рок 
за враќање до една година. 

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

Бр'. 3-1791/1 
15 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

128, 

Врз основа на точката 9 од Одлуката за опре-
делување премија за месести свињи во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/66), во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии и со сојузниот 

.секретар за индустрија и трговија, сојузниот секре-
тар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА МЕСЕ-

СТИ СВИЊИ ВО 1936 ГОДИНА 
1. Работните организации што произведуваат 

или гој ат свињи сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски' производители (во поната-
мошниот текст: корисникот на премијата), ја оства-
руваат премијата според Одлуката за определување 
премија за месести свињи во 1966 година (во по-
натамошниот текст: Одлуката) со поднесување на 
барање за премија до Службата на општественото 
книговодство кај која имаат жиро-сметка. 
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2. Корисникот на премијата има право на пре-
мија за згоени свињи од пропишаниот квалитет што 
во 1966 години ќе им ги испорачи на работните ор-
ганизации што се занимаваат со преработка или 
промет на добиток и производи од добиток, како и 
за свињите што ќе ги преработи во своите погони, 
ако тие свињи поминале во гоење најмалку три 
месеци. 

3. Договорот за производство и испорака на 
свињите од точката 3 на Одлуката, кој се евиден-
тира кај Дирекцијата за исхрана, мора да содржи, 
покрај остана лото, и број на свињите чија испорака 
е договорена како и рокови за испорака на сви-
њите. 

Премијата од точката 1 на Одлуката може да 
се оствари само за свињи за чија испорака дого-
ворот е склучен и евидентиран кај Дирекцијата за 
исхрана. 

4. Квалитетот на свињите се утврдува поеди-
нечно за секоја глава при колењето, а го утврдува 
ветеринарниот инспектор што врши преглед на до-
битокот на. кланица и за тоа на организацијата # 
издава потврда. 

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора 
изречно да биде наведено дека свињите се заклани. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мор» да 
оодржи клаузула дека секоја одделна глава им од-
говара на условите пропишани со југословенскиот 
стандард — Свињи за бекон JUS Е. С1.011 односно 
Свињи за колење JUS С1.020, како и следните по-
датоци: број на главите свињи и нивна вкупна 
тежина, посебно за свињите за бекон, а посебно за 
прима месестите свињи односно месестите свињи, 
според точката 1 на Одлуката. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава 
во тр̂ 1 примероци, од кои еден задржува ветери-
нарниот инспектор, а два му дава на корисникот на 
премијата. За издадените потврди ветеринарниот 
инспектор води евиденција. 

5. Премијата за свињи се исплатува за 1 kg 
жива мера свињи. Тежината на свињите се утвр-
дува во местото каде што се врши мерење заради 
преземање, и тоа по истекот на 12 часа од послед-
ното хранење, односно според тежината означена 
во фактурата по одбивање на договореното кало 
— ако свињите не можеле да бидат мерени по исте-
кот на 12 часа од последното хранење. 

6. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата прилага:. 

1) фактура односно копија на фактурата за из-
вршената продажба на свињи. Фактурата мора да 
содржи: вид, категорија, класа и тежина на свињите 
изразена во килограми жива мера; 

2) потврда од Дирекцијата за исхрана дека 
благовремено е евидентиран .договорот за произво-
ството и испораката на свињите и за бројот на сви-
њите со роковите за испорака; 

3) доказ за извршената испорака на продаде-
ните свињи (товарен лист, отпратница и ел.); 

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точ-
ката 4 на оваа наредба: 

5) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на 'сметководството дека 
свињите поминале во гоење најмалку 3 месеца, со 
означување на датумот на ставањето на свињите на 
гоење, датумот на испораката на свињите и редниот 
број под кој се свињите воведени во евиденцијата 
на корисникот на премијата за гоењето на свињите, 
а за свињите што потекуваат од гоење во коопера-
ција потврдата мора да содржи и име и презшле 
на кооперантот: 

6) пресметка на премијата за еден килограм и 
за вкупната количина продадени свињи. 

Ако корисникот на премијата ги употребил сви-
њите за преработка во свој погон, а пресметувањето 
не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за 
премија, наместо фактура, прилага потврда потпи-
шана од директорот односно управникот и шефот 
на сметководството, дека свињите ги употребил за 

преработка во свој погон. Оваа потврда треба да ги 
содржи сите елементи што мора да ги содржи фак-
турата (точка 6 под 1). 

7. Службата на општественото книговодство е 
должна пред исплатувањето на премијата да ја про-
вери точноста на пресметката и потполноста на 
документ аци ј ата. 

Службата на општественото книговодство го 
одобрува износот на премијата во корист на жиро-
- сметката на подносителот на барањето, а на товар 
на сметката бр. 603-630-15 — Премии за продаде-
ниот го ен добиток 

8. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (потврди и слично), 
тие мораат да бидат потпишани од овластените лица 
и врз нив мора да биде втиснат печатот на корис-
никот на премијата, а оригиналните исправи се под-
несуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја исправа од ставот 1 на оваа точка, 
што се поднесува на увид, да означи дека преми-
јата е исплатена и за колкав број глави. 

9. Корисникот на премијата е должен да води 
посебна евиденција за гоењето на свињи. 

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: 
реден број, број и категорија на свињите ставени 
во гоење, датум на ставањето во гоење и датум на 
испораката на згоените свињи, а за свињите што 
потекуваат од гоење во кооперација — и име и пре-
зиме на кооперантот. 

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

Бр 0948-631/1 
18 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви!;, е. р. 

129. 

Врз основа на членот 63 од Основниот закон 
за мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита- на -добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65), сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ НА ЧАПУНКАРИ ЗА-
РАДИ ИЗЛОЖУВАЊЕ НА НОВОСАДСКИОТ СА-

ЕМ ВО НОВИ САД ВО 1966 ГОДИНА 

1. Поради опасноста од внесување во Југослави-
ја вирусот на лигавка и шап, се забранува увозот 
на чапункари (питоми и диви) заради изложување 
на Новосадскиот саем во Нови Сад во 1966 година. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, можат 
да се увезуваат заради изложување на Новосадскиот 
саем во Нови Сад чапункари од Австралија, Нов Зе-
ланд и Северна Америка, под услов транспортот на 
тој добиток да се врши со превозни средства на 
воздушниот сообраќај, и тоа директно од тие земји 
во Југославија. 

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

Бр. 08-800Д 
1 март 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар ' 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви^, е. р. 
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130. 
Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/65) во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за здравство и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА 
И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ, ОРТО-
ПЕДСКИОТ ДОДАТОК, ИНВАЛИДСКИОТ ДОДА-
ТОК И ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 

1. Додатокот за нега и помош од страна на доуго 
лице, ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток 
и посебниот инвалидски додаток, што стасуваат во 
1966 година, им се зголемуваат на корисниците на 
тие додатоци за 10%. 

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

Бр. 275/66-2 
24 февруари 1966 година 

Бедград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика. 
Драгутин Косовац, е. р. 

131-
Врз основа на членот 105 став 5 од Основниот 

закон за изградбата на железниците, за сообраќајот 
и безбедноста на железниците („Службен лист на 
СФРЈ", б£. 9/65), сојузниот секретар за сообраќај 
и брски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ И ЗА НАЧИНОТ 

НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ 
1. На инспекторите на железничкиот сообраќај 

им се издава легитимација со која се потврдува 
нивното својство на инспектор на железничкиот 
сообраќај. 

Легитимацијата на инспектор на железничкиот 
сообраќај се издава според образецот што е отпе-
чатен кон ова упатство и негов е составен дел. 

2. Легитимацијата на инспектор на железнич-
киот сообраќај им ја издаваат: 

1) Сојузниот сообраќаен инспектор — на со-
јузните инспектори на железничкиот сообраќај; 

2) органите на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај во републиката — на своите инспектори 
на железничкиот сообраќај. 

3. Важењето на легитимацијата на инспектор на 
железничкиот сообраќај во поглед на дозволеното 
движење и задржување на имателот на легитима-
цијата во возови и на подрачјето на Југословен-
ските железници во граничниот појас, го заверува 
надлежниот орган на внатрешните работи 

4. Во легитимацијата на инспектор на желез-
ничкиот сообраќај мораат да се означат инспекци-
ските работи што ги врши инспекторот зависно од 
својата специјалност. 

5. Легитимацијата на инспектор на железнич-
киот сообраќај е во големина 100 X 73 mm, а нејзи-
ните корици се полутврди и превлечени со платно, 
кожа или погодна пластична материја, во црна 
боја. 

6. Легитимацијата на инспектор на железнич-
киот сообраќај содржи: 

1) назив на органот на управата што ја издал 
легитимацијата и број под кој е издадена; 

2) фотографија на имателот на легитимацијата, 
во големина 45 X 35 mm, преку која е втиснат печа-
тот на органот на управата што ја издал легити-
мацијата, и под фотографијата потпис на имателот 
на легитимацијата; 

3) име-и презиме на имателот на легитимацијата; 
4) функција на инспекторот на железничкиот 

сообраќај и овластување на имателот на легитима-
цијата за вршење инспекциски работи, со означу-

вање на специјалноста и подрачјето на кое ги врши 
работите на инспекција; 

5) место и датум на издавањето на легитима-
цијата, печат на органот на управата што ја издал 
легитимацијата и потпис на старешината на тој 
орган; 

6) место за заверка на продолжувањето на 
рокот на важењето на легитимацијата; 

7) м_есто за заверка на важењето на легитима-
цијата за движење и задржување во граничниот 
појас и место за заверка на рокот на важењето на 
легитимацијата за движење и задржување во гра-
ничниот појас; 

8) одредби од Основниот закон за изградбата 
на железниците, за сообраќајот и безбедноста на 
железниците, што се однесуваат на вршењето на 
инспекција на железничкиот сообраќај. 

7. Легитимацијата на инспектор на железнич-
киот сообраќај важи за календарската година во 
која е издадена односно за календарската година 
за каја е продолжено нејзиното важење доколку не 
е изречно означен пократок рок на важење. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимација за наредната година го врши органот 
на управата што ја издал легитимацијата. 

8. Имателот на легитимацијата на инспектор на 
железничкиот сообраќај на кој. му престанало 
својството на инспектор, е должен во рок од три 
дена да му ја врати легитимацијата на органот 
што ја издал легитимацијата. 

Во случајот на ставот 1 од оваа точка органот 
на инспекцијата на железничкиот сообраќај е дол-
жен да ја поништи легитимацијата. 

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

Бр. 250 
31 јануари 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, е. р, 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕК-
ТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

(формат 100 X 73 mm) 
(Прва страна на кориците — празна) 

(Втора страна на кориците) 
Место за фотографија во големина 45 X 35 mm 

(Потпис на имателот на легитимацијата) 
(Прва внатрешна страна) 

ГРБ 
Назив на органот што ја издал легитимацијата 

Број 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

на инспектор на железничкиот сообраќај 
(Втора и трета внатрешна страна) 

(Име и презиме) 
• инспектор на железничкиот 

(функција) 
сообраќај е овластен врз основа на членот 104 од 
Основниот закон за изградбата на железниците, за 
сообраќајот и безбедноста на железниците, да врши 
работи на инспекција на железничкиот сообраќај 
на подрачјето — 

и тоа: 

(Да се наведат специјалност^ 
и ги има сите права и должности што со тој закон 
и со други прописи му се дадени на инспектор на 
железничкиот сообраќај. 

На 19 година 
Во 

(М. П) 

(Потпис на старешината на органот) 
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(Четврта, петта, шестта и седма внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

дс 19 година 
(М, П.) 

ДО 
(Потпис на старешината на органот) 

19 година 
(М. П.) 

(Потпис на старешината на органот) 

(Осма внатрешна страна) 
Важи за граничниот појас: 

(М. П.) 

(Потпис на старешината на органот на 
внатрешните работи) 

(Деветта, десетта, единаесетта и дванаесетта вна-
трешна страна) 

Важи за граничниот појас: 
до 19 година 

(М. П.) 

(Потпис на старешината на органот ни 
внатрешните работи) 

ДО година 
Ж П.) 

(Потпис на старешината на органот на 
внатрешните работи) 

(Тринаесетта ити. внатрешна страна) 

И з в о д 
од Основниот закон за изградбата на железниците, 
з а сообраќајот и безбедноста на железниците (Текст 
чл. 100 и 101 став 2 и чл. 104, 105, 106, 107 и 108 на 
тој закон). 

(Третата и четвртата страна од кориците — оста-
нуваат празни) 

132. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ПРИВРЕМЕНИ 
ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВА-

ЖЕЊЕ ПРЕСТАНАЛО 

Сојузник секретаријат за земјоделство и шу-
марство утврдува декч престанало важењето на 
привремените дозволи за пуштање во промет на 
следните средства за заштита на растенијата: 

1) Сургех произведува American Cynamid 
65-W Company - New - Jork. Застапник 
Fungicid Yugoslavia commerce — Белград. 

Број на привремената дозвола 
чие важење престанало 321.4-290/64 
од 26 јануари 1965 година. Објаве-
но под ред. бр. 33 на Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 6/65); 

2) Gusathion произведува Bayer А. G. Leverku-
- W. P. sen. Застапник »FABEG«, Заступ-

25% ништво иностраних фирми — 
Белград — Деловница »Вауег— 
Pharma« — Загреб. Број на прив-
ремената дозвола, чие важење 
престанало 321.4-297/64 од 19 сеп-
тември 1964 година. Објавено под 
ред. бр 35 на Списокот на хемис-
ките средства за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени доз-
воли за пуштање во промет на 
територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/65); 

3) Metasystox произведува Farbenfabriken Bayer 
Е А. G — Leverkusen Застапник 

>FABEG« — Деловница »Вауег-
-Pharma — Загреб. Број на при-
времената дозвола, чие важење 
престанало 321.4-69/64 од 26 јану-
ари 1965 година. Објавено под ред. 
бр. 36 на Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за 
пуштање во прелет на територија-
та на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 6765); 

4) Phosdrin произведува Shell International 
24% Е. С. Petroleum Со Ltd. — London. За-

стапник „Астра", Подузеће за међу-
народну трговину и заступства — 
Загреб. Број на привремената-до-
звола, *ше важење престанало 
321.4-3ќ5/64 од 15 јули 1965 година. 
Објавено под ред. бр. 12 на Списо-
кот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во 
премет На територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/65);' 

5) Stam F-34 произведува Rhom & Haas — Phi-
ladelphia, USA. Застапник »Co-
mmerce«, Застопство иноземских 
тврдк — Љубљана. Број на при-
времената дозвола, чие важење 
престанало 321.4-99/64 од 5 април 
1965 година. Објавено под ред. бр. 
13 на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пу-
штање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр 38/65); 

6) Unden 50% произведува Farbenfabriken Bayer 
W. P. A. G. — Leverkusen. Застапник 

* »FABEG« — Деловница »Вауег-
Pharma — Загреб. Број на привре-
мената дозвола, чие важење пре-
станало 321.4-445/64 од 3 март 1965 
година. Објавено под ред. бр, 14 
на Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територијата на 
Југославија („ Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/65); 

Бр. 03—756/1 
26 февруари 1966 година 

Белград 

Заменик 
Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиеви^, е. 9-
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2) Aerosol 15 

3) Arbokan 
. ЕА-80 

4) „Camparol 
1803, 
Spritzpulveir" 

133-
Врз сенова на членот 40 став 7 од Основниот 

закон за .заштита на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузниот секретаријат за земјоделството и 

шумарство издаде до 26 февруари 1966 година до-
зволи за пуштање во премет на следните средства 
за заштита на растенијата: 
1) Aerosol 10 произведува „Пинус", Товарна ко-

мичних изделков — Раче при 
Марибор. Број на дозволата 321.4-
59/65 од 81 јануари 1966 година; 
произведува „Шшус", Товарна ке-
мичних изделков — Раче при 
Марибор. Број на дозволата 321.4-
205/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува Кемијски комбинат 
»Chromos-Katran-Kutrilin« — Пс-
гон заштите бил^а, Житњак — 
Загреб. Број на дозволата 321.4-
483/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува J* R, Geigy А. G. — 
Basel. Застапник »Commerce^ За-
стопство иноземских тврдк — 
Љубљана. Број на дозволата 
321.4-136/34 од 81 јануари 1966 
година; 

5) Cyprex Fun-, произведува American Cyanamid 
gicid r * Company-New Yersey — USA. 

Застапник Yugoslavia commerce, 
Генерална заступништва иностра-
них фирми — Белград. Број на 
дозволата 321.4-119/65 сд 31 јану-
ари 1966 година; 
произведува Хемијска индустрија 
„Зорка" — Шабац. Број на дозво-
лата 321.4-483/64 од 31 јануари 1966 
година; 
произведува Хемијска индустрија 
„Зорка" — Шабац. Број на дозво-
лата 321.4-76/65 од ЗЈ. јануари 1966 
година; 
произведува „Жупа" Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина, Број на дозволата 321.4-
66/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува „Жупа" Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина. Број на дозволата 321.4-
69/65 сд 31 јануари 1966 година; 
произведува „Жупа" Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина, Број на дозволата 321.4-
62/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува J. К. Geigy A. G. — 
Basel, Застапник »Commerce«, За-
стопство иноземских тврдк — 
Љубљана. Број на решението за 
дополнување на дозволата 321.4-
121/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува J. R. Geigy А. G. — 
Basel. Застапник »Commerce«, За-

Spritzpulver« стопство иноземских тврдк — 
Љубљана. Број на дозволата 321.4-
118/64 од 31 јануари 1966 година; 

13) Gesarol произведува „Пинус", Товарна ке-
Е-25 мичних изделков — Раче при 

Марибор. Бр<^ на дозволата 

6) DielcPriri. 
Е-20 

7) Dieldrin 
Ѕ-50 

8) Dilicid 
Е-16 
Хира 

9) Dilicid 
Р-5 
Zupa 

10) Fitosan 
Е-2'5 
Zupa 

11) Gesagard 

12) »Gesaprim 
1802 

321.4-202/65 од 31 јануари 1966 
година; 
произведува Farbenfabriken Bayer 
А, G. — Leverkusen. Застапник 
Деловница »Bayer-Phairma« — 
Загреб. Број на дозволата 321.4-
463/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува „Пинус", Товарна ке-
мичних изделков — Раче при 
Марибор. Број на дозволата 
321.4-60/65 од 31 јануари 1966 
година; 
произведува Кемијски комбинат 
»Chromos-Katran-Kutrilin« — По-
гон заштите биља, Житњак — 
Загреб. Брф на дозволата 321.4-
485/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува „Жупа" Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина. Број на дозволата 321.4-
160/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина. Број на дозволата 321.4-
65/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува Хемијска индустрија 
„Зорка" — Шабац. Број на до-
зволата 321.4-78/65 од 31 јануари 
1966 година; 
произведува „Свјетлост"1, Кемиј-
ска индустрија — Лужани. Број 
на дозволата 321.4-243/65 од 31 ја-
нуари 1966 година; 
произведува „Жупа" Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина. Број на дозволата 321.4-
68/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува „Жупа", Индустрија 
хемијских производа, Крушевац— 
Дедина. Број на дозволата 321.4-
64/65 од 31 јануари 1966 година; i 
произведува Хемијска индустрија 
„Зорка" — Шабац. Број на до-
зволата 321.4-79/65 од 31 јануари 
1966 година; 
произведува „Пинус", Товарна ко-
мичних изделков — Раче при 
Марибор. Број на решението за 
дополнување на дозволата 321.4-
10/64 од 31 јануари 1966 година; 

25) Metasystox В произведува Farbenfabriken Bayer 
А. G. — Leverkusen. Застапник 
»FABEG« — Деловница »Вауег-
-Pharma« — Загреб. Број на до-
зволата 321.4-93/65 од 31 јануари 
1966 година; 

26) Methylbromid произведува Riedel-de Наеп А. G. 
— Seelze, Hannover. Застапник 
»Commerce«, Застопство инозем-
ских тврдк ч — Љубљана. Број на 
решението за дополнување на до-
зволата 321.4-126/64 од 31 јануари 
1966 година; 

27) Phostoxin произведува Degesch — Frank-
furt/M — Погон Heerdt — Lingler 
G. M. В. H. — Frankfurt/M. За-
стапник „Интерсерѕис", Инострана 
заступства — Нови Сад. Број на 
решението за дополнување на до-
зволата 321.4-348/64 од 31 јануари 
1966 година; 

28) Radction произведува „Радоња". Хемијска 
Е-50 индустрија — Сисак. Број на до-

зволата 321.4-489/64 од 31 јануари 
1966 година; 

14) Gusathion 
W. P. 25% 

15) Herbopin 

16) Kromovit 

17) Kupricin 
Zupa 

18) Lindan 2,8̂  
Zupa 

19) Lindan 
E - - 1 0 

20) Linditin 

21) Malation 
E-50 
Zupa 

22) Malation 
P-5 
Zupa 

23) Maltox 
E-50 

24) »Mane}D-Pi-
nus« 
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29) Radotion 
w. p. — 
— 25 w/w 

30) Santoks 1 

31) Stam F-34 

32) Unden 
50°/t W. P. 

33) Zorosao 

34) Zuta pasta 
50 

35) Afaloti 

36} Anthio 

37) Dithane 
M-45 

Зв) Бирате« 

39) Gramoxone 

40) Heptachlor 
E-25°/o 

41) Nexion 
EC-40 

42) Regions 

произведува „Радоња", Кимијска 
индустрија — Сисак. Број на до-
зволата 321,4-9'65 од 31 јануари 
1966 година; 
произведува „СанохехМија", Хе-
мијско предузеће, Обреновац. Број 
на дозволата 321.4-493764 од 31 ја-
нус) ри 1966 година; 
произведува Rhom & Haas, Phila-
delphia — USA. Застапник »Co-
mmerce«, Застопство иноземских 
тврдк — Љубљана Број на дозво-
лата 321.4-218/65 од 31 јануари 
1966 година; 
произведува Farbenfabriken Bayer 
А. G. — Leverkusen. Застапник 
»FABEG« — Деловница »Вауег-
-Pharma* — Загреб. Број на до-
зволата 321.4-171/65 од 31 јануари 
196$ година; 
произведува Хемијска индустрија 
„Зорка" — Шабац. Број на до-
зволата 321.4-86/64 од 31 јануари 
1966 година; 
произведува Кемијски комбинат 
»Chromos-Katran-Kutrilin« — По-
те«! заштите биља, Житњак — 
Загреб. Број на дозволата 321.4-
484/64 од 31 јануари 1966 година; 
произведува Farbwerke Hoechst 
А. G. — Frankfurt/M. Застапник 
„Југохемија", Инострана заступ-
ства .— Београд. Број на привре-
мената дозвола 321.4-205/65 од 31 
јануари 1966 година; 
произведува Sandoz? *А. G. — Basel. 
Застапник „Велебит". Заступство 
иностраних фирми — Загреб. Број 
на привремената дозвола 321.4-
42/65 од 31 јануари 1966 година; 
произведува Rhom & Haas, Phila-
delphia — SAD, Застапник »Co-
mmerce«, Застопство иноземских 
тврдк — Љубљана. Број на при-
времената дозвола 321.4-58/65 од 
31 јануари 1966 година; 
произведува Farbenfabriken Bayer 
А. G. — Leverkusen. Застапник 
»FABEG«, Деловница »Bayer-Phar-
т а « — Загреб, Број на привреме-
ната дозвола 321.4-500/64 од 31 
јануари 1966 година; 
произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник »Interex-
port«, Предузеће за међународну 
трговину — Београд. Број на при-
времената дозвола 321.4-360/64 од 
31 јануари 1966 година; 
произведува Velsikol International 
Corporation SA, Chichago USA. 
Застапник »Interimpex« — Скопје. 
Број на привремената дозвола 
321.4-365/65 од 7 февруари 1966 
година; 
произведува Cella G m. b. Н. — 
Ingelheim/Rhein Застапник »FA-
BEG«, Заступништво иностраних 
фирми — Белград. Број на при-
времената дозвола 321.4-128765 од 
31 јануари 1966 година; 
произведува Plant Protection Ltd. 
— London. Застапник »In1 orxp r;:\s 
Предузеће за међународну трго-
вину — Белград. Број на привре-
мената дозвола 32 L.4-362/64 од 31 
јануари 1966 година; 

43) »Sayfоѕ« произведува Plant Protection Ltd. 
Seed — London Застапник »Interex-
Dressing port*, Предузеће за међународну 

трговину — Белград. Број на при-
времената дозвола 321.4-361/64 од 
31 јануари 1966 година; 

Бр. 03—755/1 
26 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик 

Сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиеви^, е. р 

134 

Врз основна на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштитата на растенијата од болести и 
штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Со-, 
ју знп от секретар за земјоделство и шумарство об-
јавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИ-
ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУ-
ШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 

ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство му ја одобри промената на името на след-
ното средство за заштита на растенијата:. 
1) »Afidim-40« произведува Хемијска индустрија 

го менува „Зорка" — Шабац. Број на посто-
името во јаната дозвола 321.4-139./64 од 26 
»Fosfamicf-40« јануари 1965 година. Објавено под 

ред бр. 3 на Списокот на хемис-
ките средства за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. б^бб). 
Со решението на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство и шумар-
ство бр. 321.4-139/64 од 25 февру-
ари 1966 година е одобрена про-
мената на името »Afidim-40« во 
»Fostfamid-40«. 

Бр. 03—757/1 
26 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар 
ј за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

135-

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување -.(„Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65 и 57/65) и членот 31 став 3 
од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 56/65), Со-
бранието на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕДЕЛИ 

ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

L Највисокиот износ на пензискиот основ од-
носно на личниот -дохот од кој на воените осигу-
реници може да им се определи пензија според 
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Основниот закон за пензиското осигурување и 
според Основниот закон за инвалидското осигуру-
вања („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) се опре-
делува во височина од 2.500 динари. 

2. Според највисокиот износ на пензискиот ос-
нов односно на личниот доход определен во точ-
ката 1 на овад одлука надлежните заводи за соци-
јално .осигурување ќе извршат, по службена дол-
жност, пресметување на новите износи на пензиите 
определени односно преведени во раздобјето од 
1 јануари до 30 декември 1965 година, како ден 
на влегувањето во сила на Закогот за измени и 
дополненија на Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65). 
По извршеното пресметување на пензиите ќ е се 
изврши пресметување помеѓу поранешниот и нови-
от износ на пензијата и ќе се'исплати разликата. 

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

Ск. бр. 6/66 
25 февруари 1966 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница 
на социјалното осигурување 

Претседател, 
Антун Павлиниќ, е. р. 

136. 

Врз основа на членот 90 став 2 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65 и 4/66), гувернерот на Народ-
ната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО ДЕ-
ЛОВНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА 

ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 

1. Деловните банки можат, покрај средствата од 
членот 90 став 1 на Законот за банките и кредит-
ните работи, за кредитирање на станбената изградба 
во 1966. година да користат и определен дел од 
средствата на депозитот по видување, и тоа; 

1) средствата за станбена изградба, издвоени во 
фондовите на заедничката потрошувачка на работ-
ните организации и другите општествени правни 
лица и државните органи во смисла на членот 1 
став 1 од Законот за издвојување на средствата за 
станбена изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 п 56/65}: 

2) средствата за покривање на разликата во ста-
нарината (субвенционирање), издвоени на посебни 
сметки на општинските собранија, во смисла на чле-
нот 2 од тој закон; 

3) средствата на претпријатијата за стопанису-
вање со станбените згради, формирани во смисла на 
Основниот закон за стопанското работење (стопа-
нисување) со станбените згради во општествена соп-
ственост („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65). 

2. Средствата на депозитот од точката 1 на 
оваа одлука банките можат да ги користат само во 
недостаток на средства во кредитниот фо&д што 
потекуваат од укинатиот фонд за станбена изградба 
и од други наменски средства собрани за кредити-
рање на станбената изградба, и тоа: 

1) во периодот до 30 септември 1966 година — до 
височината на вкупниот износ на тие депозити; 

2) од 1 октомври 1966 година — до височината 
на 65% од износот на тие депозити, но само за кре-
дитите со рок за враќање до 18 месеци сметајќи од 
денот на склучувањето на договорот за кредит. 

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

О. бр. 12 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 
Гувернер, 

др Никола Миљаниќ, е. р. 

137. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/60 и 
30/620, директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОД-

НОЖЈА И ГРЛА ЗА СИЈАЛИЦИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Подножја и грла за сијалици. Си-
стем на означување — — — — — JUS N.L0.002 

Подножја за сијалици за моторни 
возила: Бајонет-подножја ВА 9. 
Главни мери — — — — — — ј х ј ѕ N.L1.1Q0 

Бајонет-подножја ВА 15. Главни 
мери — — — — — _ JUS N.L1.105 

БаЈонет-подножја ВА 20. Главни 
мери — — — — — — — — JUS K.L1.110 

Гранично мерило „не оди" за 
проверување на подиожјата ВА 9, 
В 15, РА 15 и ВА 20 на готови сија-
лици — — — — — — JUS N.L1.130 

Гранично мерило „оди41 за про-
верување на подножјата В 9, В 15, 
ВА 15 и ВА ТО на готови сијалици JUS NJL1.131 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Ознаки на сијаличните подножја 
и грла — — — — — — — — JUS N.L0.002. 

Бајонет на подножје за автомо-
били ВА 9 — — — — — — — JUS N.L1.100 

Бајонет на подножје за автомо-
били ВА 15 — — — — — \— — JUS N.L1.105 

Бајонет на подножје за автомо-
били ВА 20 — — — — — — — JUS N.L1.110 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за сијалици за општа употреба и за сијалични 
подножја (Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55); 

Гранично мерило „не оди" за под-
ножја ВА 15 и В 22 — — — — JUS N.L1.130 

Гранично мерило „оди" за под-
ножја ВА 15 и В 22 — - — — JUS N.L1.131 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за сијалични бајонет-подножја („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јануари 
1967 година. 

Бр. 16—1357/1 
24 февруари 1Ѕ66 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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138. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА И СИГИАЛИЗА-
ЦИОНАТА ОПРЕМА ЗА~*ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

1) Електрични уреди за моторни 
возила. Тростолбовен динамо-регула-
тор. Општи технички услови — — JUS N.P2.510 

2) Електрични уреди за моторни 
возила. Електро-подвигател. Општи 
технички услови — — — — — JUS N.P6.300 

3) Катадиоптри („мачкини очи") 
за друмски возила. Форми и мери. 
Услови на квалитетот — — — — JUS M.N9.525 

4) Електрични уреди за моторни 
возила. Упатство за одбирање боја 
за изолација на спроводниците за 
инсталации на возила — — — — JUS N.P0.102 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издаiffte на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1 и 2 на ова рециение се задолжителни и влегу-
ваат во сила на 1 септември 1966 година. 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 3 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 октомври 1967 година. 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 4 
на ова решение се применува од 1 септември 1966 
година. 

Бр. 14—1359/1 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

139-

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 2*5 став 
4 од Законот за Југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГУМАТА И ПЛА-

СТИЧНИТЕ МАСИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

1) Стандардни атмосфери за 
кондиционе ање и испитување на 
мострите на гума и пластични маси JUS G.St).050 

2) Испитување на меките ела-
стични пенави производи. Определу-
вање на цврстината и на промената 
на цврстината по старењето — JUS G.S2.421 

3) Испитување на меките ела-
стични пенави производи. Определу-
вање на, трајната деформација со 
набивање - — — - — — — JUS G.S2.423 

4) Испитување на меките елас-
тични пенави производи. Определу-
вање на затезната цврстина и издол-
жувањето — — — —— — — — JUS G.S2.424 

5) Пенави производи од латекс. 
Општи услови и испитувања — — JUS G С7.050 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ева решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1, 3 и 4 на ова решение се задолжителни и вле-
гуваат во сила на 1 септември 1966 година. 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 2 
на ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јануари 1967 година 

Југословенскиот стандард од точката 1 под 5 
на ова решение ќе се применува од 1 септември 
1966 година. 

Бр. 24—1360/1 
24 февруари 1966 година 

. Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација,,, 
Славољуб Виторовић е р. 

140. 

&рз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА МЕТОДАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТУ-

ТУНОТ? 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Определување на изгорливоста на 
тутунот — — — — — — — — JUS Е.Р3.118 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 август 1966 година. 

Бр. 24-1395 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 
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141. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ГОТОВИТЕ ОБУВКИ 

1.' Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Определување на цврстината на 
лепењето (отпорност спрема раздво-
јување) на готовите обувки — — — JUS G.S2.300 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 септември 1966 година. 

Бр. 24-1356/1 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

П<Ѓ Ш&рг^ато* споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот , на образецот бр. 2 што 
е составен дел од Правилникот за измени на Пра-
вилникот за водење на евиденција и за известу-
вањето за издадените патни исправи и визи како 
и за обрасците на патните исправи и на барањата 
за издавање патни исправи и визи, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/66, се потпаднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ИЗВЕ-
СТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРА-
ВИ И ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТ-
НИТЕ ИСПРАВИ И НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ 

Во образецот бр. 2, на страната 1 под зборовите: 
„на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија" треба да се додаде изоставениот збор: 
„Пасош". 

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, 
Белград, 28 февруари 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВО ЗАКУП И КОРИСТЕЊЕ 
ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТО-

РИЈАТА НА ОПШТИНАТА НИКШИЋ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-ч 
конитоста на Одлуката за издавање во закуп и ко-< 
ристење деловни згради и простории на територи-
јата на општината Никшиќ, што ја донесе Собрани-
ето на општината Никшиќ под бр. 01-7414/1 од 6 

Јули 1965 година, врз основа на јавната расправа 
одржала на 5 февруари 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништуваат одредбите од членот 10 ст. 1 
и 2, членот 13 став 2 и чл. 14 и 16 ст. 1 и 2 на 
Одлуката за издавање во закуп и користење де-
ловни згради и простории на територијата на оп-
штината Никшиќ, што ја донесе Собранието на 
општината Никшиќ под бр. 01-7414/1 од 6 јули 1965 
година („Службени лист СР ЦГ", бр. 19/65) — (во 
натамошниот текст: Одлуката) доколку тие од-
редби се однесуваат: на воведувањето зонски дода-
ток кој се додава врз договорениот износ на закуп-
нината и на определувањето на дел од закупнината 
за фондот за зградата кој се утврдува со .договорот 
склучен помеѓу закуподавецот и закупецот 

2. Поништувањето на одредбите наведени во точ-
ката 1 од оваа одлука ги повлекува правните по-
следици предвидени во чл. 32 и 33 на Законот за 
Уставниот суд на Југославија. 

Предлозите за измена на поединечните акти мо-
жат да се поднесат во рок од шест месеци од денот 
на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист 
на С.ФРЈ". 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен лист на СР ЦГ". 

4. Оценувајќи ја законитоста на Одлуката, су-
дот најде дека'Собранието на општината Никшиќ со 
донесувањето, на наведените одредби на Одлуката 
што се однесуваат на воведувањето на законски дода-
ток за деловните простории покрај закупнината и 
со пропишувањето закуподавецот и закупецот со 
својот договор да го определуваат делот на закуп-
нината што му припаѓа на фондот на зградата, ги 
пречекорило овластувањата содржани во Законот 
за деловните згради и простории („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/65). Институтот на зонска разлика 
и определувањето на делот од закупнината за фон-
дот на зградата се регулирани со сојузни закони 
на определен начин кој не може да се менува со 
општински прописи. 

Во членот 109 на Законот за станбените односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65) општинското собрание е овлас-
тено да пропише дека носителите на станарското 
право за становите во определени делови на градот 
се должни да плаќаат зголемена станарина со оглед 
на зоната во која се наоѓа зградата (зонска раз-
лика), а во членот 9 став 2 на Законот за деловните 
згради и простории, му е дадено овластување со 
примената на начелата за утврдување на станари-
ната, во кои начела спаѓа и зонската разлика, да го 
пропишува најнискиот износ на закупнината за 
деловните простории. Меѓутоа, вака дадените зон-
ски овластувања не можат да се разберат и како 
можност општинското собрание со свои прописи да 
воведува и зонски додаток за деловните простории, 
кој му се додава на договорениот износ на закупни-
ната. Исто така, во членот 56 став 3 на Законот 
за станбените односи, е пропишано износот на делот 
на закупнината за фондот на зградата да се утвр-
дува со договорот склучен помеѓу давателот на де-
ловните простории на користење и куќниот совет. 
Спрема тоа, со општински пропис не можело да 
се ускрати законското право на куќниот совет како 
претставник на зградата чии интереси се во пра-
шање да учествува во договорањето во височината 
на делот* од закупнината за фондот на зградата. 

Бидејќи врз основа на изложеното ја утврди не-
согласноста на наведените одредби на Одлуката со 
Законот за деловните згради и простории, Уставниот 
суд врз основа на членот 26 став 1 на Законот за 
Уставниот суд на Југославија тие одредби на Од-' 
дуката ги поништи и со тоа им даде можност на' 
Лицата чии 'крава се повредени со поединечни акти 
донесени врз основа на поништените одредби на 
Одлуката кај суд и други надлежни органи да ба-
раат измена на тие акти. 
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5, Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 5 февруари 
1966 година. 

У бр, 88/65 
5 февруари 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. p. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 47 од Законот за сојуз-

ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

За директор на Сојузната геодетска управа се 
назначува Василие Благоевиќ, досегашен помош-
ник директор во истата Управа. 

В. бр. 25 
23 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕХ-

НИЧКА СОРАБОТКА 

^ За помошник директор на Сојузниот завод за 
меѓународна техничка соработка се назначува Дра-
го Рафај, досегашен ополномоштен министер во 
Државниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 26 
23 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ 

1. Во Советот на Институтот за изучување на 
работничкото движење делегираат претставници: 

1) Централниот комитет на Сојузот на комуни-
стите на Југославија; 

2) Сојузниот одбор на Сојузот на здружени-
јата на борците од народноослободителната војна 
на Југославија; 

3) Централниот совет на Сојузот на синдика-
тите на Југославија; 

4) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
5) Државниот секретаријат за надворешни ра-

боти ; 
6) Високата школ^ за политички науки во 

Љубљана; 
7) Филозофско-историскиот факултет во За-

греб; 
8) Правниот факултет на Универзитетот во 

Белград. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот на Институтот 
за изучување на работничкото движење по еден 
претставник. 

Б бр. 24 
23 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за фор-
мирање комисија на Сојузниот извршен совет за 
одликувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НЕКОИ 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДЛИКУВАЊА 
1. Се разрешуваат од функцијата член на Ко-

мисијата на Сојузниот извршен совет за одлику-
вања: Зденка Кидрич, Ицо Симчиќ и Драго Флис, 
именувани со решението на Сојузниот извршен 
совет Б бр. 156/63. 

2. Покрај порано именуваните членови на Ко-
мисијата на Сојузниот 'извршен совет за одлику-
вања, за членови на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за одликувања, се именуваат: 

1) Милан Баста, потпретседател на Централниот 
одбор, на Синдикатот на работниците од општестве-
ните дејности на Југославија; 

' 2) Владо Јуричиќ, потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за индустрија и трговија; 

3) Маријан Бивода, секретар на Службата за 
документација на Сојузната скупштина. 

В. бр. 27 
23 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Босне и Херцеговине" во бројот 26 од 28 јуни 1965 
година објавува: 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеници на Републичкиот собор на Собрани-
ето на СР БиХ во 97 изборна единица Зеница III; 
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Уредба за измени на Уредбата за утврдување 
границите на шумите во општествена сопственост 
и за поставање гранични знаци; 

Уредба за измени на Уредбата за стопанисува-
ње со шумите и шумските земјишта вон шумско-
стопанските подрачја; 

Уредба за планот за одбрана од поплава; 
Одлука за основање постојани комисии на Из-

вршниот совет: 
Одлука за определување бројот на студентите/ 

што можат да се запишат во одделни високошкол-
ски установи во учебната 1965 66 година; 

Одлука за утврдување на часот за почеток на 
работата во републичките органи Via управата и 
републичките органи и организации што вршат ра-
боти од интерес за Републиката; 

Одлука за определување на органите што ќе 
даваат одобрение за примање на работа на стран-
ски државјанин илр лице без државјанство во ре-
публичките и други органи на управата; 

Одлука за определување премија за кравјо мле-
ко во 1965 година; 

Одлука за пренесување на имотот, правата и 
обврските на Заедницата на електростопанските 
претпријатија на БиХ; 

Решение за назначување претседател и члено-
ви на Републичката комисија за физичка култура; 

Решение за назначување претседател и членови 
на Републичката комисија за водостопанство; 

Решение за именување раководител и членови 
на Републичкиот центар за одбрана од поплавра; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот з а ' начинот и условите за здобивање со 
степен на стручно образование на работник на прак-
тична работа во стопански организации; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот^ за начинот и условите за здобивање со 
степен на стручно образование на квалификуван и 
висококвалификуван возач на моторни возила во 
друмскиот сообраќај на практична работа во стопан-
ските организации; 

Правдали* за. престанок на важењето на Пра-
вилникот за начинот и условите за здобивање со 
степен на стручно образование на квалификуван и 
висококвалификуван работник на практична работа 
во угостителски стопански организации; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за начинот и условите за здобивање , со 
степен на стручно образование на квалификуван и 
висококвалификуван работник на практична работа 
во трговски стопански организации; 

Упатство за легитимацијата на инспектор на ја-
вните патишта; 

Упатство за легитимација на инспектор на друм-
скиот сообраќај; 

Упатство за условите и начинот на користење на 
средствата од Буџетот на СРБ и X за 1965 година за 
студии и истражни работи во областа на индустри-
јата и рударството. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 20 од 23 јуни 1965 година обја-
вува: 

Закон за самоуправувањето на работните луѓе 
во органите на управата во СР Словенија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за̂  
организацијата и работата на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија; 

Закон за судовите од општа надлежност; 
Закон за стопанските судови во СР Словенија; 

'Закон за Републичката комисија за утврдува-
на на пензискиот стаж; 

Закон за републичките управни такси; 
Закон за републичките судски такси; 
Закон за Завршната сметка за извршување на 

Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет за 
1964 година); 

Закон за измени" и дополненија на Законот за 
формирањето и употребата на средствата за ин-
вестиции во стопанството; 

Закон за стопа та на придонесот за зажалу-
вање; 

Закон за највисоката граница до која може да 
се определува стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување; 

Одлука за пренесување на средствата на уки-
натиот Општествен инвестиционен фонд на СР 
Словенија во Кредитниот фонд на Општата сто-
панска банка на СР Словенија; 

Одлука за согласноста на измената на финан-
сискиот план на фондот на СР Словенија за ^ с т о -
пански инвестиции за 1965 година; 

Одлука за согласноста на определувањето на 
стопата на основниот придонес за инвалидско и пе-
нзиско осигурување, како и на придонесот за дода-
токот на деца за второто полгодиште на 1965 го-
дина; 

Заклучок за именување заменик републички 
секретар за стопанство; 

Заклучок за разрешување судии на Врховниот 
суд на СР Словенија; 

Заклучок за разрешување судии на окружните 
дудови; 

Заклучок за разрешување судија на Окруж-
ниот стопански суд во Љубл>ана; 

Одлука за намалување на средствата распоре-
дени во буџетот на СР Словенија за 1965 година; 

Одлука за премиите за кравјо млеко во 1965 
година; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател и некои членови на Економскиот совет на 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Решение за именување шеф на кабинетот на 
претседателот на Извршниот совет; 

Решение за разрешување на шефот на каби-
нетот на потпретседател на Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија; 

Решение за разрешување и именување главен 
републички санитарен инспектор; ^ 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
мошникот на републичкиот секретар за финансии; 

Решение за потврда на именувањето помошник 
и советник на републичкиот секретар за стопан-
ство; 

Решение за потврда на именувањето помошник 
републички секретар за урбанизам; 

Решение за потврда на именувањето помошник 
републички секртар за здравство и социјална за-
штита ; 

Решение за разрешување на директорот на За-
едницата на лретприј ати јата на СР Словенија за 
промет на жито. 

Општи акти на самоуправните органицации: 
Заклучок за отопите на основниот придонес за 

инвалидско и пензиско осигурување, како и на 
придонесот за додаток на деца за второто полгоди-
ште на 1965 година. 

Во бројот 21 од 30 јуни 1965 година објавува: 
Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-

лување на подрачјата на кои настанала штета по-
ради поплавата во октомври 1964 година; 

Решение за престанок на Електростопанската 
заедница на Словенија; 

Заклучок за согласноста на реорганизацијата 
на претпријатијата на Дравска електрана и Сотка 
електрана; 

Решение за именување заменик директор на 
Заводот на СР Словенија за статистика; 

Решение за потврда на именувањето помошник 
и советник на Директорот на Заводот на СР .Сло-
венија за статистика; 
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Решение за основање некои општински јавни 
обвинителства за подрачјето на два или повеќе 
општински судови; 

Извод од службените листови на општините. Ф* 
Во бројот 22 од § јули 1965 година објавува: 
Закон за испитување на узурпарциите на др-

жавните земјишта и земјиштата на бившите аграр-
ни заедници; 

Закон за измени на Законот за аграрната ре-
форма и колонизација во НР Словенија: 

Закон за данокот на промет на недвижности и 
права: 

Закон за облог на воден придонес за 1965 го-
дина ; 

Заклучок за именување Совет за народна од-
брана на СР Словенија; 

Заклучок за разрешување некои републички 
секретари во Извршниот совет во Собранието на 
СР Словенија; 

Заклучок за разрешување на републичкиот се-
кретар во Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија; 

Заклучок за именување ^член на Управниот 
одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развиток на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта; 

Заклучок за разрешување и именување член 
на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија 
за школство; 

Општи акти на самоуправните организации: 
Заклучок за измени на Заклучокот за финан-

сиските планови на фондовите на инвалидското и 
пензиското осигурување, додатокот на деца, како 
и задолжителното здравствено реосигурување за 
1965 година; 

Заклучок за распределба на стопата на основ-
ниот придонес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање на дел што отпаѓа на пензиско осигурување; 

Заклучок за измена на Заклучокот за опреде-
лување на ризиците, условите и надоместоците, ка-
ко и премиската тарифа во задолжителното здрав-
ствено реосигурување; 

Заклучок за измена на Заклучокот за опреде-
лување на делот на придонесот за инвалидско оси-
гурување' што им припаѓа во 1965 година на кому-
налните заедници на социјалното осигурување на 
работниците за трошоците на рехабилитацијата и 
заложувањето на инвалидите на трудот; 

„ И^лоц од службените листови на општините. 
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