
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки и 
македонски јазик. — Огласи според 
тарифата — Жиро-сметка кај Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија и огласи 

608-3-291-2 

Четврток, 29 јануари 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. XXVI 

Цена на овој број е 4,00 динари. — 
Аконтација на претплата за 1970 годи-
на изнесува 130 динари — Редакција: 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. 
фах. 226. — Телефони: централа 50-931, 
50-932 50-933 и 50-934? Служба за прет-
плата 51-732; Предивна служба 51-671 

19. 

Врз основа на членот 36 став 3 од Основниот 
закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65) и 
членот 14 став 3 од Основниот закон за здравстве-
ниот надзор над предметите за општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРЕГЛЕДИ ПРИ УВОЗОТ НА ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОДУКТИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕД-

СТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ВРШЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 

1. Во Одлуката за височината на надоместоците 
за вршење здравствени прегледи при увозот на пре-
хранбени продукти и предмети за општа употреба 
и за начинот на потрошокот на средствата оства-
рени со вршење на здравствените прегледи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 51/65) точката 1 се менува 
и гласи: 

„1. За здравствен преглед при увоз на прехран-
бени продукти и предмети за општа употреба увоз-
никот плаќа надоместок, и тоа: 

1) за денковни пратки: 
а) за пратки до 3 денка — 20 динари за еден 

денк; 
б) за истородни пратки над 3 денка — 40 динари 

за една пратка; 
в) за разнородни пратки над 3 денка — 40 ди-

нари за секој вид пратка; 
2) за вагонски и камионски пратки и за пратки 

во камионски приколки, без оглед на тежината на 
пратката — 40 динари по превозно средство (вагон, 
камион, приколка); 

3) за бродски пратки: 
а) за пратки до 10 тона — 80 динари за секој 

вид пратка; 
б) за пратки над 10 до 1.000 тона — 15 динари 

за секои 10 тона; 
в) за пратки над 1.000 тона — 10 динари за секои 

10 тона; 
4) за преглед на остатоци од товари по чистење 

на брод односно шлеп — 200 динари по брод однос-
но шлеп." 

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

P. п. бр. 5 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

20. 

Врз основа на членот 20 став 1 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 
11/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-
ТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК 

И ОВОШЈЕ 

1. Во Одлуката за гарантираните цени на опре-
делени видови зеленчук и овошје („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/66, 7/68 и 26/68) во точката 2 став 1 
одредбата под 1 се менува и гласи: 

.Д) компир ургента 
бинтје 
дезире 
цветниќ 
игор и 
добрињ I 0,50 
ела 
мажестик 
меркур 
кенебец 
толминец и 
викторија I 0,35". 

2. Одредбата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
применува на компирот почнувајќи од родот на 
1970 година. 

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

P. п. бр. 6 
21 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

21. 

Врз основа на членот 130а од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 
13/69, 42/69 и 55/69), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКАТА МОЖЕ ДА 
ДОГОВАРА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ СО РАБОТНИ-
ТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИМААТ 

ВТАСАНИ А НЕНАМИРЕНИ ОБВРСКИ 

1. Банката може, по исклучок од одредбата на 
членот 130а од Законот за банките и кредитните 
работи, со работната односно со друга организација 
што има втасани а ненамирени обврски да договара 
депонирање на средствата со отказен рок, примање 
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влогови во кредитниот фонд, во обврзници или во 
благајнички записи, под услов работната односно 
друга организација да нема втасани а ненамирени 
обврски постари од 60 дена. 

2. Банката може да врши договарање со работ-
ната односно друга организација во смисла на точ-
ката 1 од оваа одлука и ако работната односно друга 
организација има втаса™ а ненамирени обврски 
постари од 60 дена, под услов во моментот на до-
говарањето износ на тие обврски да не преминува 
20®/« од сите втасани обврски на таа работа од-
носно друга организација. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука се 
однесуваат само на обврските што работната односно 
друга организација не ги оспорила. 

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

P. п. бр. 7 
21 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

22. 

Врз основа ка членот 45 став 7 од Основниот 
закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 
26/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69) и членот 15 став 
2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4.66, 28,66, 52/66, 5/67, 18 67, 31/67, 24/63, 30/68, 45/68, 
55/68 и 50/69), во спогодба со сојузниот секретар за 
стопанство, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Правилникот за водење евиденција за про-
метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/68, 6/69, 15/69, 21/69 и 53/69) во членот 78 ставот 
3 се менува и гласи: 

„Амбулантите за превоз на болни наведени под 
децималната ознака 4—1 на југословенскиот стан-
дард JUS М. N0.010 и другите специјални санитет-
ски возила со вградени потребни уреди за болни, 
специјалните противпожарни возила, потребните 
моторни возила, специјалните возила за потребите 
на милицијата и патролната служба со вграден ра-
дио-уред и со други уреди, како и теренските авто-
мобили, не спаѓаат во производите од тар. број 6 
туку во производите од тар. број 1 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет, па под пропишаните ус-
лови можат да се набавуваат како опрема без пла-
ќање данок на промет. Возилата извел ени од пат-
нички автомобили, како што се амбулантите возила 
за превоз на медицинскиот персонал и на подвиж-
ните болни, возилата за ПТТ, возилата за лесни 
сервиси и слични возила, се сметаат како патнич-
ките автомобили од тар. број 6 од Тарифата.' ' 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 4-591/1 
23 јануари 1970 година 

Белград 

23. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67. 30/68 и 56/69) и членот 32 став 2 од За-
конот за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 
50/68 и 55/69), сојузниот секретар за финансии из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 

општествено-политичките заедници и општествени-
те фондови („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68 и 
56/69) во точката 5 под б) по одредбата под 48 се 
додава нова одредба под 48а, која гласи: 

„48а) на сметката бр. 840-21111 — Покраински 
данок на промет на стоки на мало, освен покраин-
скиот данок на промет на стоки на мало што три-
месечно го плаќаат граѓаните и приватни правни 
лица што се задолжуваат по распоред. 

На сметката бр. 840-21111 се уплатува и пок-
раинскиот данок на промет на алкохолни пијачки, 
освен на прометот на алкохолни пијачки испора-
чани на угостителски дуќани на самостојни угости-
тели и на граѓани;". 

По одредбата под 49 се додава нова одредба под 
49а, која гласи: 

,,49а) на сметката бр. 840-21114 — Покраински 
данок на промет на алкохолни пијачки испорачани 
на угостителски дуќани на самостојни угостители и 
на граѓани;". 

Во точката 5 под в) по одредбата под 61 се до-
дава нова одредба под 61а, која гласи: 

„61 а) на сметката бр. 840-913 — Преодна сметка 
на покраинскиот данок на промет на стоки на мало;". 

Во одредбата под 61, во ставот 2 во третиот ред 
зборовите: „60 и 61" се заменуваат со зборовите: 
„60, 61 и 61 а", а во осмиот ред зборовите: „39 до 49" 
се заменуваат со зборовите: „39, 49 и 49а". 

Во одредбата под 61 во ставот 4, во првиот ред 
зборовите: „60 и 61" се заменуваат со зборовите: „60, 
61 и 6!а". 

По одредбата под 67 се додава нова одредба под 
ѓ), која гласи: 

,,ѓ) покраинскиот данок на надоместоци за вр-
шење услуги се уплатува: 

67а) на сметката бр. 840-21213 — Покраински да-
нок на надоместоци за вршење услуги, освен пок-
раинскиот данок на нодоместоии за услуги што три-
месечно го плаќаат граѓаните и приватните правни 
лица што се задолжуваат по распоред;". 

Во оваа точка досегашната одредба под ѓ) ста-
нува одредба под е), а досегашната одредба под е) 
станува одредба под ж). 

По одредбата под 76 се додава нова одредба под 
76а, која гласи: 

,,76а) ма сметката бр. 840-293 04 — Покраински 
данок на товарни друмски моторни и приклучни во-
зила и комби-возила;\ 

2. Во точката 6 по одредбата под 83 се додава 
нова одредба под в), која гласи: 

.,в) покраински такси: 
83а) на сметката бр. 840-31102 — Покраински 

административни такси: 
836) на сметката бр. 840-33103 — Покраински 

судски такси. 
На сметката бр. 840-33103 се уплатува приходот 

од покраиски судски такси. 
Ако автономната покраина приходот од судски 

такси во готови пари наплатени од определен суд 
им го отстапи на општините на чии територии е 
подрачјето на тој суд, приходот од покраински суд-
ски такси во готови пари се уплатува: 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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83в) на сметката бр. 840-922 — Проодна сметка 
на покраинските судски такси во готови пари;". 

Во оваа точка досегнашната одредба под в) ста-
нува одредба под г). 

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

Бр. 5-359/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

24. 

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
28/66, 1/67, 54/67, 30/68 и 56/69), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Оопштествено-политичките заедници ја сос-
тавуваат според одредбите од ова упатство заврш-
ната сметка на буџетот. 

2. Завршната сметка на буџетот содржи: 
1) предвидени и остварени приходи според би-

лансот на буџетот; 
2) предвиден распоред на приходите и извршу-

вање на предвидениот распоред на приходите спо-
ред билансот на буџетот; 

3) остварени вкупни приходи на посебниот дел 
на буџетот; 

4) предвиден распоред на приходите и извршу-
вање на распоредените приходи во посебниот дел 
на буџетот; 

5) остварен вишок на приходите според буџе-
тот и негов распоред, односно остварен дефицит 
според буџетот и начин на неговото покривање; 

6) преглед на ненамирените обврски; 
7) посебни прилози; 
8) извештај за извршувањето на буџетот. 

II. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
БУЏЕТОТ 

3) Нацрт-завршната сметка на буџетот ја сос-
т а в у в а органот на управата надлежен за работите 
ка буџетот. 

Завршната сметка на буџетот се состои од: 
општ дел, посебен дел, посебни прилози и извеш-
тај за извршувањето на буџетот. 

1. Општ дел на завршната сметка на буџетот 
4 Општиот дел на завршната сметка на буџетот 

задолжително содржи: 
1) година за која се донесува завршната сметка; 
2) вкупен износ на остварените приходи спо-

ред билансот на буџетот; 
3) вкупен износ на извршениот распоред на 

приходите според билансот на буџетот; 
4) разлика помеѓу вкупно остварените приходи 

и вкупно извршениот распоред на приходите спо-
ред билансот на буџетот; 

5) непотрошен дел на средствата за вршење 
на редовната дејност на органите на управата што, 
по одлука на собранието на општествено-политич-
ката заедница, се пренесува во буџетот; 

6) непотрошен дел на средствата за посебни 
камени за кои со одлука на собранието на опште-
ствено-политичката заедница односно со одредбите 
на општиот дел на буџетот не е определено да се 
користат и по истекот на буџетската година; 

7) вкупно остварен вишок на приходите од-
носно дефицит според завршната сметка; 

8) распоред на остварениот вишок на приходите 
односно начин за покривање на дефицитот; 

9) преглед на предвидените и остварените при-
ходи во билансот, според класификационите броеви 
на распоредните форми и потформи на приходи; 

t 10) преглед на извршувањето на општиот рас-
поред на приходите во билансот на буџетот, спо-
ред класификационите броеви на распоредните гру-
пи и распоредните подгрупи. 

5. Искажувањето во општиот дел на завршната 
сметка на буџетот на вкупно остварените приходи, 
вкупно извршениот распоред на приходите и оства-
рениот вишок на приходите односно дефицитот на 
буџетот, во смисла на точката 4 под 2 до 7, се врши 
на следниот начин: 

1) вкупен износ на остварените 
приходи според билансот на буџе-
тот 

2) вкупен износ на извршениот 
распоред на приходите според би-
лансот на буџетот 

3) разлика помеѓу вкупно оства-
рените приходи и вкупно изврше-
ниот распоред на приходите според 
билансот на буџетот 

4) непотрошен дел на средствата 
за вршење на редовната дејност 
на органот на управата што, по од-
лука од собранието на општествено-
-политичката заедница, се пренесу-
ва во буџетот « 

5) непотрошен дел на средства-
та на посебни сметки (за посебни 
намени) што по истекот на годината 
се пренесува во буџетот 

6) вкупно остварен вишок на 
приходите односно дефицит според 
завршната сметка 

Ако разликата помеѓу вкупниот износ на ос-
тварените приходи и вкупниот износ на изврше-
ниот распоред на приходите според билан-
сот на буџетот дава позитивен резултат (ви-
шок на приходите), во ставката под ред. бр. 
139 — Остварен вишок на приходите односно 
дефицит според завршната сметка, на образецот 
ЗСБ-1 се внесува збирот на износот на наведената 
позитивна разлика, на износот на ^потрошениот 
дел на средствата за вршење на редовната дејност 
на органите на управата кој се враќа во буџетот 
и на износот на непотрошениот дел на средствата 
за посебни намени кој од посебните сметки се пре-
несува во корист на буџетот. Ако разликата помеѓу 
вкупниот износ на остварените приходи и вкупниот 
износ на извршениот распоред на приходите според 
билансот на буџетот дава негативен резултат, во 
ставката под ред. бр. 139 — Остварен вишок на 
приходите односно дефицит според завршната сме-
тка, на образецот ЗСБ-1 се внесува како дефицит 
според завршната сметка на буџетот износот на 
наведената негативна разлика намален за исносот 
на непотрошениот дел на средствата за вршење 
на редовната дејност на органите на управата кој од 
жиро-сметката на органот на управата се пренесува 
во буџетот и за износот на непотрошениот дел на 
средствата за посебни намени кој од посебната смет-
ка се пренесува во корист на буџетот. 

Во општиот дел на завршната сметка утврде-
ниот распоред на остварениот вишок на приходите 
односно начинот за покривање на дефицитот на 
буџетот се искажува во делот IV — Распоред на 
остварениот вишок на приходите, односно во делот 
V — Покривање на дефицитот, на образецот ЗСБ-1. 

6. Прегледот на предвидените и остварените 
приходи во билансот на буџетот, прегледот на из-
вршувањето на општиот распоред на приходите 
во билансот на буџетот, остварениот вишок на 
приходите и распоредот на остварениот вишок на 
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приходите односно утврдениот дефицит и начинот 
на покривањето на дефицитот според завршната 
сметка (точка 4 под 9 и 10) се искажуваат според 
образецот ЗСБ-1. 

Во одделни колони од овој образец се внесу-
ваат, и тоа; 

1) во колоната 4 — редниот број од статистич-
ки/е евиденции и од извештајот на Службата на 
општественото книговодство за извршувањето на 
буџетот на општествено-политичката заедница; 

2) во колоната 5 — износите на односните фор-
ми и потформи на приходи односно групи и под-
групи на распоредот на приходите што се предви-
дени (планирани) во буџетот пред извршениот ре-
баланс на буџетот; 

3) во колоната 6 — конечно предвидениот (пла-
ниран) износ по сите измени и ребаланси извршени 
во текот на годината. 

Во оваа колона, во делот II — Распоред на при-
ходите, се искажуваат и износите со кои одделните 
позиции на посебниот дел на буџетот во текот на 
годината дополнително се зголемени на товар на 
тековната буџетска резерва, како и износите со кои 
одделните позиции биле зголемени преку вирман на 
товар на други позиции на буџетот. Во оваа колона, 
во основната намена 19, се искажува разликата 
помеѓу колоната 5 и збирот на износите со кои 
одделните позиции на буџетот во текот на годината 
дополнително се зголемени на товар на буџетската 
резерва. Во колоната 7 на основната намена 19 (под 
ред. бр. 132) како остварено се искажува збирот на 
исплатите извршени непосредно на товар на буџет-
ската резерва врз основа на посебно остварените 
акредитиви, како и износите што врз товар на бу-
џетската резерва се одобрени за потребите што не 
се предвидени, со буџетот, а кои за конечна по-
трошувачка се пренесни на посебни сметки; 

4) во колоната 7, во делот I. Приходи во билан-
сот на буџетот — износите прокнижени под одно-
сните редни броеви на сметката на приходите (во 
рамките на жиро-сметката на буџетот), според ко-
нечната распределба на приходите од основните 
сметки на одделни видови приходи во Службата на 
општественото книговодство, заклучно со распредел-
бата извршена на 31 декември на годината за која 
се составува завршната сметка. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
одредба приходите на сојузниот буџет кои, во смисла 
на членот 1645 од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници, ќе се оства-
рат до 31 декември 1969 гоидна а ќе се уплатат во 
буџетот до 31 јануари 1970 година се искажуваат во 
колоната 7 како приход на буџетот за 1969 година. 
Приходите на својот буџет остварени во 1969 година 
што ќе се уплатат во буџетот до 31 јануари 1970 
година другите општествено-политички заедници ќе 
ги искажат во колоната 7 како приход на 1969 го-
дина ако долееле одлука тие приходи да ги користат 
на начинот предвиден во членот 1646 ст. 1 и 2 од 
Основниот закон за финансирање на општествепо-
политичките заедници. 

Општествено-политичката заедница што донесла 
одлука приходите остварени во 1969 година а упла-
тени до 31 јануари 1970 година да ги користи на 
начинот предвиден во членот 1646 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници како приходи на буџетот 1969 година, во 
колоната 7, во делот И — Распоред на приходите, 
ги искажува и износите распоредени за одделни 
основни намени во текот на јануари 1970 година, 
ако таков распоред е вршен. 

Искажувањето на предвидените и остварените 
приходи односно на предвидениот и извршениот рас-
поред на приходите во завршната сметка на бу-
џетот се врши по сите класификациони броеви на 
формите и потформите на приходите односно по 
сите распоредни групи и подгрупи утврдени во 
билансот на општиот дел на буџетот. 

2. Посебен дел на завршната сметка на буџетот 
7. Посебниот дел на завршната сметка на буџе-

тот содржи: 
1) вкупно предвидени и вкупно остварени 

приходи што се распоредени во посебниот дел на 
буџетот; 

2) преглед на предвидениот и извршениот ра-
според на приходите во посебниот дел на буџетот, 
по носителите и корисниците на средствата и по 
намените и позициите на распоредните групи и ра-
сиоредните подгрупи што се утврдени во посеб-
ниот дел на буџетот на годината за која се соста-
вува завршната сметка. 

Искажувањето на предвидениот и извршениот 
распоред на приходите во посебниот дел на заврш-
ната сметка на буџетот се врши во три колони, 
и тоа: 

а) во колоната „Предвидено по годишниот 
буџет"; 

б) во колоната „Предвидено по ребалансот на 
буџетот и дополнителните измени"; 

в) во колоната „Извршено44. 
Искажувањето на износите во колоните од ста-

вот 2 на оваа точка се врши според одредбите 2. 3 
и 4 на ставот 2 точката 6 на ова упатство, ако 
се однесуваат на искажувањето на распоре-
дот на приходите во билансот на општиот дел 
на завршната сметка; 

3) преглед на распоредот на ^потрошениот дел 
на средствата, и тоа: 

а) непотрошен дел на средствата за вршење на 
редовната дејност на органот на управата што во 
текот на извршувањето на посебниот дел на бу-
џетот се пренесени на жиро-сметката на органот 
па управата а кои по одлука од собранието на 
општествено-политичката заедница се пренесуваат 
во буџетот; 

б) непотрошен дел на средствата за посебни 
намени што во текот на извршувањето на посеб-
ниот дел на буџетот се пренесени на посебни смет-
ки заради користење, а кои по одлука од собра-
нието на општествено-политичката заедница се 
враќаат во бзчдетот; 

в) непотрошен дел на средствата за посебни 
намени на акредитивите со состојба па 31 декем-
ври што се пренесуваат на посебни сметки заради 
користење во наредната година. 

3. Посебни прилози 
8. Завршната семтка на буџетот содржи како 

посебни прилози: 
1) завршни сметки на органите на управата 

во симсла на членот 63 став 2 од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките за-
едници, односно во смисла на членот 80 став 1 од 
Основниот закон за средствата за работа на ор-
ганите на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/64, 57/65 и 1/67); 

2) завршна сметка на резервниот фонд на оп-
штесгвено-политичката заедница во смисла па 
члепо 63 став 2 од Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници; 

3) преглед на обврските на општествено-полити-
чката заедница по кредитите, заемите и дадените га-
ранции на 31 декември; 

4) преглед на вкупните приходи на буџетот на 
општествено-палитичката заедница и на средствата 
на заедницата на образованието; 

5) збирни прегледи од завршните сметки на ор-
ганите на управата (обрасци ЗСБ-И до 3CB-VII). 

9. Податоците за формирањето и користењето на 
средствата на резервниот фонд се искажуваат во 
образецот ЗСБ-VIII. 

10. Податоците за состојбата на обврските на оп-
штествено-политичките заедници се искжуваат во 
образецот ЗСБ-Х. 

Во колоната 2 на овој образец се искажуваат 
обврските по кредитите и заемите, и тоа: за сто-
панските дејности — по областите, за ^стопанските 
дејности — по гранките за кои кредитите и заемите 
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се наменети односно за чие унапредување служат 
инвестициите за кои на општествено-политичката за-
едница и е одобрен кредитот односно за чие финан-
сирање општествено-политичката заедница распи-
шала заем. Класификацијата по областите односно 
по гранките се врши во согласност со Номенклату-
рата за распоредување на стопанските и други ор-
ганизации и државните органи според дејностите, 
која е составен дел на Правилникот за распореду-
вање на корисниците на општествен имот според 
нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 
и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 
11/65 и 13/65). 

11. Збирните прегледи во завршната сметка на 
буџетот на општествено-политичките заедници се 
составуваат врз основа на податоците од соодветните 
обрасци на завршните сметки на органите на упра-
вата' за годината за која се составува завршната 
САхетка на буџетот, и тоа: 

1) збирниот преглед на билансот на состојбата 
на 31 декември 19 година (образец ЗСБ-П) — 
врз основа на податоците од завршните сметки на 
органите на управата искажани во образецот I кој 
е составен дел на Упатството. 

Ако одделни недвижни предмети што со актот 
на општествено-политичката заедница, во смисла на 
членот 39 од Основниот закон за средствата за ра-
бота на органите на управата, му се дадени на ко-
ристење на органот на управата, не се опфатени во 
книговодствените евиденции на органот на упра-
вата односно не се искажани во образецот I на за-
вршната сметка на органот на управата, тие не-
движности што и служат на дејноста на органот 
на управата, а не се искажани во тој образец, се 
искажуваат во образецот ЗСБ-И по ред. бр. 40 на 
активата на билансот на состојбата под ред. бр. 1 до 
6 односно по ред. бр. 56 на пасивата на билансот 
на состојбата, под ред. бр. 1 до 4 — како средства 
на недвижности што органите на управата ги имаат 
во вонбилансната евиденција. 

Под ред. бр. 3 се искажува вредноста на ин-
вестициите во изградба, врз основа на исплатените 
привремени ситуации; 

2) збирниот преглед на пресметките на оства-
рените и користените средства за вршење на ре-
довната дејност (образец ЗСБ-Ш) — врз основа на 
податоците од завршните сметки на органите на 
управата искажани во образецот III кој е составен 
дел на Упатството; 

3) збирниот преглед на пресметките на остваре-
ните и користените средства за посебни намени 
(образец ЗСБ-IV) — врз основа на податоците од 
завршните сметки на органите на управата иска-
жани во образецот IV кој е составен дел на Упат-
ството ; 

4) збирниот преглед на движењето на средства-
та на фондовите (образец ЗСБ-V) — врз основа на 
податоците од завршните сметки на органите на 
управата искажани во образецот У кој е составен 
дел на Упатството; 

5) збирниот преглед на ненамирените обврски на 
31 декември 19 — година (образец ЗСБ-VI) — врз 
основа на податоците од завршните сметки на ор-
ганите па управата искажани во образецот VI кој е 
составен дел на Упатството. 

Како ненамирени обврски на општествено-поли-
тичката заедница се подразбираат обврските созда-
дени со финансирање на општествени потреби и за-
дачи што општествено-политичката заедница е дол-
жна да ги финансира од средствата на буџетот, 
а кои ги создале органите на општествено-политич-
ката заедница со свои акти, како и обврските наста-
нати врз основа на важечките прописи а кои опште-
ствено-политичката заедница е должна да ги на-
мири. Како ненамирени обврски се подразбираат и 
обврските што органите на управата ги создале врз 
товар на средствата за вршење на редовната дејност 
а кои органите на управата се должни да ги нами-
рат врз товар на средствата за вршење на редовната 
дејност при конечната распределба на овие средства 

по завршната сметка на органот на управата, како 
и обврските што органите на управата ги создале 
во извршувањето на посебни задачи врз товар на 
средствата што им се доделени од буџетот за посебни 
намени. 

Износите на ненамирените обврски се искажу-
ваат според видот на дејноста и видот на средствата 
врз товар на кои тие обврски се создадени, во соод-
ветните колони и ставки на образецот ЗСБ-VI-

Рубриките во колоните 3 до 8 на овој образец 
се пополнуваат врз основа на податоците искажани 
во образецот VI кој е составен дел на Упатството 
за начинот на составување на завршната сметка 
на органите на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/70 — во понатамошниот текст: Упатството). 

Во колоната 9 во соодветната рубрика се внесу-
ваат износите на ненамирените обврски, ако одделни 
од тие обврски не се опфатени во образецот VI 
кој е составен дел на Упатството. Во таквите обвр-
ски спаѓаат, на прршер, ненамирените обврски по 
позајмиците и по кредитите за покривање на бу-
џетските потреби поради нерамномерно остварува-
вање на приходите — спрема резервниот фонд на 
општествено-политичката заедница, спрема банката 
или спрема друга општествено-политичка заедница, 
како и обврските по втасани гаранции на општестве-
но-политичката заедница по заеми за инвестиции 
во стопанството и слично. 

Како ненамирени обврски се подразбираат об-
врските што ги товарат средствата на буџетот на 
општествено-политичката заедница односно сред-
ствата на органот на управата, а кои втасале за пла-
ќање до 31 декември на годината за која се составу-
ва завршната сметка, и кои до тој ден не се на-
мирени; 

6) збирниот преглед на бројот на запослените 
работници и на исплатените и пресметаните лични 
доходи на работниците (образец ЗСБ-VII) — врз 
основа на податоците од завршните сметки на ор-
ганите на управата искажани во образецот VII кој 
е составен дел на Упатството. 

12. Органот на управата надлежен за работите 
на буџетот кој го составува нацртот на завршната 
сметка на буџетот, ги составува збирните прегледи 
наведени во точката 8 под 5 односно во точката 
11 од ова упатство, и тоа посебно за: 

1) органите на управата; 
2) правосудните органи; 
3) органите на внатрешните работи; 
4) стручните служби на извршниот совет и на 

собранието; 
5) другите органи. 
Покрај посебните збирни прегледи за органите 

и стручните служби од ставот 1 на оваа точка, се 
составува и единствен збирен преглед за сите тие 
органи. 

Како правосудни органи се подразбираат су-
довите, јавните обвинителства и јавните правобра-
нителства, а како други органи — органите и орга-
низациите што вршат стручни и други работи од 
интерес и од надлежноста на општествено-политич-
ката заедница (завод за статистика, завод за јавна 
управа и др.), за чија работа се обезбедуваат сред-
ства во буџетот. 

4. Извештај за извршувањето на буџетот 
13. Органот на управата надлежен за работите 

на буџетот составува извештај за извршувањето на 
буџетот, кој е составен дел на завршната сметка на 
буџетот. 

Покрај општата оцена за извршувањето на буџе-
тот во целост, во извештајот за извршувањето на 
буџетот треба да се опфатат и сите елементи што 
влијаеле врз височината на остварените приходи и 
врз извршувањето на распоредот на приходите. 

Органот на управата надлежен за работите на 
буџетот е должен, во смисла на членот 80 став 2 
од Основниот закон за средствата за работа на ор-
ганите на управата, во извештајот за извршувањето 
на буџетот да му изложи на собранието на опште-
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Образец ЗСБ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА — 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ 
I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
Вид 1. Придонеси 

11 111 Придонес од личниот доход од работен однос 001 
112 Учество во приходите од придонесот од личниот до-

ход од работен однос на пошироката општествено-
-политичка заедница 002 
Вкупно формата на приходи 11 (001 и 002) 003 

12 121 Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 004 
122 Учество во приходите од придонесот од личниот до-

ход од земјоделска дејност на пошироката опште-
ствено-политичка заедница 005 
Вкупно формата на приходи 12 (004 и 005) 006 

13 131 Придонес од самостојно вршење на занаетчиски и 
други стопански дејности 007 

132 Учество во приходите од придонесот од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански дејности 
на пошироката општествено-политичка заедница 008 

133 Придонес од личниот доход од самостојно вршење на 
занаетчиски и други стопански дејности кој се пла-
ќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од 
остварениот бруто-приход 009 
Вкупно формата на приходи 13 (007 до 009) 010 

14 141 Придонес од личниот доход од самостојно вршење 
на интелектуални услуги ОИ 

142 Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од самостојно вршење интелектуални услуги на 
пошироката општствено-политичка заедница 012 
Вкупно формата на приходи 14 (011 и 012) 013 

15 151 Придонес од личниот доход од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања 014 

152 Учество во приходите од придонесот од личниот до-
ход од авторски права, патенти и технички уна-
предувања на пошироката општествено-политичка 
заедница 015 
Вкупно формата на приходи 15 (014 и 015) 016 

16 Придонес од вкупниот приход на граѓаните 017 
17 Придонес од превозничка дејност на странски пре-

возници 018 
18 Придонес на средствата на заедничката потрошу-

вачка 019 
19 Вкупно видот 1. Придонеси (003 плус 006 плус 010 

плус 013 плус 016 до 019) 020 

Вид 2. Даноци 
21 211 Данок на промет на стоки на мало 021 

212 Данок на промет на надоместоци за услуги 022 
213 Данок на промет на недвижности и права 023 
214 Додатен данок на промет на стоки на мало 024 



.Четврток, 29 јануари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 — Страна 77 

1 2 3 4 5 6 Т 

215 Учество во сојузниот данок на промет на стоки на 
мало 025 

216 Учество во приходите од републичкиот данок на 
промет 026 — 
Вкупно формата на приходи 21 (021 до 026) 027 

22 Данок на приход од згради 028 
23 Данок на приход од имот и имотни права 029 
24 Данок на орудија за производство во земјоделството 

и на хибридна лоза 030 
25 Данок на приход остварен со употреба на дополни-

телна работа на други лица 031 
26 Данок на наследства и подароци 032 
27 Данок на добивка на странски изведувачи на ин-

вестициони работи 033 
28 Данок на добивка на странски лица кои вложуваат 

средства во домашни стопански организации заради 
заедничко работење 034 

29 Данок на товарни друмски моторни и приклучни 
возила и комби-возила 035 — 
Вкупно видот 2. Даноци (027 до 035) 036 

Вид 3. Такси 
31 Административни такси 037 
32 Комунални такси 038 
33 Судски такси 039 
34 Конзуларни такси 040 
35 Царински такси 041 -

Вкупно видот 3. Такси (037 до 041) 042 

Вид 4. Царнна 
41 Царина 043 

Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи 
51 Придонес за користење на градско земјиште 044 
52 Парични казни 045 -

Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни 
прописи (044 и 045) 046 

Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи 
61 Приходи на органите 047 
62 Други разни приходи 048 -

Вкупно видот 6. Приходи на органите и други раз-
ни приходи (047 и 048) 049 

Вид 7. Дополнителни средства 
71 711 Општи дополнителни средства во процент од сите 

или одделни приходи 050 
712 Општи дополнителни средства во определен износ 051 -

Вкупно формата на приходи 71 (050 и 051) 052 

72 721 Наменски дополнителни средства во процент од сите 
или одделни приходи 053 

722 Наменски дополнителни средства во определен износ 054 -
Вкупно формата на приходи 72 (053 и 054) 055 

Вкупно видот 7. Дополнителни средства (052 и 055) 056 

ј 
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Вид 8. Отстапени приходи за финансирање на градот 
81 Отстапени приходи за финансирање на градот во 

определен износ 057 

Вид 9. Пренесени средства 
91 Вишок на приходи по буџетот од претходната година 058 
92 Наплатени приходи од поранешните години 059 

Вкупно видот 9. Пренесени средства (058 и 059) 060 

Вкупно приходите за распоред (видовите 1 до 9) 061 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Основна намена 01. Дејност образование и воспи-
тување 

01-1 01-1-1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи (освен за заедниците на образование) 068 

01-1-3 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи за заедниците на образованието 069 

01-2 01-2-1 Средства распоредени во определен износ (освен за 
инвестиции и за заедниците на образованието) 070 

01-2-3 Средства распоредени во определен износ за заед-
ниците на образованието 071 
Вкупно основната намена 01 (068 до 071) 072 

Основна намена 02. Научна дејност 
02-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 073 
0 2 - 2 02-2 --1 Средства распоредени во определен износ за редовна 

дејност 074 
0 2 - 2 - 2 Средства распоредени во определен износ за посеб-

ни намени 075 
Вкупно основната намена 02 (073 до 075) 076 

Основна намена 03. Културно-просветна дејност 
03-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 077 
03-2 03-2--1 Средства распоредени во определен износ за редов-

на дејност 078 
03-2--2 Средства распоредени во определен износ за посебни 

намени (освен за инвестиции) 
Вкупно основната намена ОЗ (077 до 079) 

079 
080 

Основна намена 04. Социјални грижи 
04-1 04-1-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи (освен за фондот за непосредна дет-
ска заштита) 081 

04-1-3 Средства распоредени во процент од сите или од од-
делни приходи за фондот за непосредна детска за-
штита 082 

04-2 04-2-1 Средства распоредени во определен износ за редовна 
дејност 083 
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04-2-2 Средства распоредени во определен износ за посеб-
ни намени (освен за инвестиции) 084 

04-2-3 Средства распоредени во определен износ за фондат 
за непосредна детска заштита 085 
Вкупно основната намена 04 (081 до 085) 086 

Основна намена 05. Здравствена заштита 
05-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 087 
05-2 05-2-1 Средства распоредени во определен износ за редовна 

дејност 088 
05-2-2 Средства распоредени во определен износ за посебни 

намени (освен за инвестиции) 089 
Вкупно основната намена 05 (087 до 089) 090 

Основна намена 06. Комунална дејност 
06-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 091 
06-2 06-2-1 Средства распоредени во определен износ за редовна 

дејност 092 
06-2-2 Средства распоредени во определен износ за посебни 

намени (освен за инвестиции) 093 
Вкупно основната намена 06 (091 до 093) 094 

Основна намена 07. Работа на државните органи 
07-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 095 
07-2 07-2-1 Средства распоредени во определен износ за редовна 

дејност 096 
07-2-2 Средства распоредени во определен износ за посебни 

намени (освен за инвестиции) 097 
07-2-3 Средства распоредени во определен износ за намени 

што не можат да се распоредат по други основни 
намени 098 
Вкупно основната намена 07 (095 до 098) 099 

Основна намена 08. Народна одбрана 
08-2 Средства распоредени во определен износ 100 

Основна намена 09. Општи дополнителни средства 
на други општествено-политички заедници 

09'1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 101 

09-2 Средства распоредени во определен износ 102 
Вкупно основната намена 09 (101 и 102) 103 

Основна намена 10. Наменски дополнителни сред-
ства на други општествено-политички заедници 

10-1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 104 

10-2 Средства распоредени во определен износ 105 
Вкупно основната намена 10 (104 и 105) 106 

Основната намена 11. Финансирање на градот 
11-2 Средства распоредени во определен износ 107 

Основна намена 12. Дејност на месните заедници 
12-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 108 
12-2 Средства распоредени во определен износ 109 

Вкупно основната намена 12 (108 и 109) НО 
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Основната намена 13« Дејност на општествено-поли-
тичките организации и здруженијата на граѓани 

13-1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 111 

13-2 Средства распоредени во определен износ 112 
Вкупно основната намена 13 (111 и 112) 113 

Основна намена 14. Нестопански инвестиции 
14-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 114 
14-2 14-2-21 Средства распоредени во определен износ за теков-

ни вложувања 115 
14-2-22 Средства распоредени во определен износ за отплати 

на ануитети 116 
14-2-23 Средства распоредени во определен износ за исплати 

на обврските од поранешните години 117 
Вкупно основната намена 14 (114 до 117) 113 

Основна намена 15. Инвестици во стопанството 
15-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни приходи 119 
15-2 15-2-21 Средства распоредени во определен износ за тековни 

вложувања 120 
15-2-22 Средства распоредени во определен износ за отплати 

ма ануитети 121 
15-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-

ти на обврските од поранешните години 122 
Вкупно основната намена 15 (119 до 122) 123 

Основна намена 16. Интервенции во стопанството 
16-1 Средства распоредени во процент од сите или од-

делни •приходи 124 
16-2 16-2-21 Средства распоредени во определен износ за тековни 

вложувања 125 

16-2-23 Средства распоредени во определен износ за испла-
ти на обврските од поранешните години 126 
Вкупно основната намена 16 (124 до 126) 127 

Основна намена 17. Буџетски обврски од поранеш-
ните години 

17-2 Средства распоредени во определен износ 123 

Основна намена 18. Издвојувана во резервниот фонд 
18-1 Средства распоредени во процент од приходите 129 
18-2 Средства распоредени во определен износ 130 

Вкупно основната намена 18 (129 и 130) 131 

Основна намена 19. Нераспоредени приходи (тековна 
буџетска резерва) 

19-2 Средства распоредени во определен износ 132 

Вкупно распоредените приходи (основните намени 
01 До 19) 133 
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III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ОДНОСНО 
ДЕФИЦИТ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Остварени приходи (061) 
Вкупно распоредените приходи (133) 
^распоредени односно повеќе распоредени прихо-
ди (061 минус 133 односно 133 минус 061) 
Непотрошени средства за вршење на редовната деј-
ност што се пренесуваат во буџетот 
Непотрошени средства на посебните сметки што се 
пренесуваат во буџетот 
Остварен вишок на приходи односно дефицит по 
завршната сметка (136 плус 137 плус 138, односно 
137 плус 138 минус 136) 

IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА 
ПРИХОДИТЕ 

Пренесено во буџетот на наредната година 
Пренесено во резервниот фонд 
Орочени средства 
За други намени 

V. ПОКРИВАЊЕ НА ДЕФИЦИТОТ 
Од резервниот фонд 
Од другите извори 

На 19 година 

*) Износот искажан под овој реден број во колоната 7 треба да му одговара на износот под ред. бр. 25 во об-
разецот ЗСБ-Ш. 

г) Износот искажан под овој реден број во колоната 7 треба да му одговара на износот под ред. бр. 28 во обра-
зецот ЗСБ-IV. 

134 

135 

136 

1371) 

138*) 

139 

Образец ЗСБ-П 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА • 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Реден Класа, Состојба Состојба 
број група О П И С на 31 декември на 31 декември 

или претходната тековната 
конто година година1) 

1 2 3 4 5 

А. А К Т И В А 
I. Средства на опремата и недвижностите 

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

008 
Други средства 

6 Вкупно средствата на опремата и недвижностите 
(1 ДО 5) 

7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 

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

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

Ј) Како тековна година се подразбира годината за која се составува завршната сметка, а како претходна го-
дина — годината која непосредно Л претходела на таа година. 

Ј 
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II. Парични средства на издвоената сметка нај 
Службата на општественото книговодство 

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

13 Вкупно паричните средства на издвоената сметка 
(И плус 12) 

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

18 Вкупно (14 до 17) 
19 049 Исправка на вредноста па средствата на заеднич-

ката потрошувачка 

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

21 046 Средства на заедничката потрошувачка во изградба 
и изработка 

22 048 Царичин средства на фондот на заедничката потро-
шувачка 

23 045 Побарувања и други права од средствата на заеднич-
ката потрошувачка 

IV. Средства на постојаната резерва 
24 080 Средства на постојаната резерва 

V. Средства во пресметка 
25 100 Средства на жирс-сметката — за редовна дејност 
26 105 Средства на сметката ка ј Службата на општествено-

то книговодство за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
28 110 Благајна 
29 112, 113 Валути и девизи 
30 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 
31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 
32 13 Други побарувања 
33 16 Односи на единиците во органот на управата 
34 19 Активни временски разграничувања 
35 дел 20 Преплати на добавувачите и други преплатени об-

и 27 трски од средствата за редовна дејност 
36 дел 20 Преп лати на добавувачите и други преплатени обврс-

и 27 ки од средствата за посебни намени 
37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните до-

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

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

40 Вкупно активата (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

VI. Средства на недвижностите што органите на у-
правата ги имаат во вонбилансната евиденција 

1 Земјиште 
2 Градежни објекти 
3 Средства во изградба 

4 Вкупно (1 до 3) 
5 Исправка на вредноста 

6 Сегашната вредност (4 минус 5) 
7 Вкупно (40 плус 6) 
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41 702 

Б. П А С И В А 
I. Средства за редовна дејност 
Средства за редовна дејност 

42 72 
II. Средства за посебни намени 
Средства за посебни намени 

43 900 
44 901 
45 902, 909 

46 

III. Фонд на онремата 

Фонд на опремата 
Кредити за набавка на опрема 
Други извори 

Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

47 91 

IV. Извори на средствата на недвижностите 

Извори на средствата на недвижностите 

V. Извори на средствата на заедничката потрошу-
вачка 

48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49 941, 949 Други извори на средствата на заедничката потро-

шувачка 

50 Вкупно изворите на средствата на заедничката по-
трошувачка (48 плус 49) 

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

VII. Други извори 

52 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи, други обврски и нрс-
13 и 120 плати на купувачи од средствата за вршење на ре-

довната дејност 
53 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи, други обврски и пре-

13 и 121 плати на купувачи од средствата за посебни намени 

54 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и па-
сивни временски разграничувања 

55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните до-
ходи и според личните доходи 

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

VIII. Извори на средствата на недвижностите што 
органите на управата ги имаат во вонбилансната 
евиденција 

1 Земјиште 
2 Градежни објекти 
3 Средства во изградба 

4 Вкупно (1 до 3) 
5 Вкупно (56 плус 4) 

На 19 , година 
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Образец ЗСБ-III 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ 

I. Средства 
1 702 Средства пренесени по завршната 

сметка од претходната година за 
финансирање на редовната дејност 

2 700 Средства од буџетот 

3 701, 750 Средства од сопствени приходи што 
се користат како средства за врше-
ње на редовната дејност 

4 780 Вонредни приходи 

5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошок на средствата 
в 712 и дел Набавка на потрошен материјал и 

760 ситен инвентар 

7 дел 713, Трошоци на услугите 
дел 760 

8 дел 714, 
дел 762 и Разни други трошоци 

781 
9 дел: 713, Лични примања што ги товарат ма-

714, 760 теријалните расходи 
и 762 

10 715, 761 Амортизација 
11 Тековна резерва ххх ххх ххх ххх кхх ххх 

12 Вкупно предвидено односно потро-
шено (6 до 11) 

13 Средства за распределба (5 ми-
нус 12) 

III. Распределба на средствата 
14 дел 710, Исплатени аконтации на личните 

дел 675 доходи, со придонесите од личните 
доходи и според личните доходи 
(освен аконтациите за работа по-
долга од полното работно време и 
за дополнителна работа) 

15 дел 710, Исплатени аконтации на личните 
дел 765 доходи, со придонесите од личните 

доходи и според личните доходи, за 
работа подолга од полното работно 
време 

16 дел 711, Исплатени лични доходи, со при-
дел 765 донесите од личните доходи и спо-

ред личните доходи, за дополни-
телна работа 

17 дел 711, Исплатени лични примања, со при-
дел 765 донесите од личните доходи и спо-

ред личните доходи, по основ на 
граѓанскоправен однос 
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18 246 

19 

20 900 
21 940 

22 980 

23 

24 702 
25 279 

26 791, 

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

Вкупно распореденото за лични 
доходи (14 до 18) 
За фондот на опремата 
За фондот на заедничката потро-
шувачка 
За резервниот фонд 

Вкупно за пренос во фондовите 
(20 плус 21 плус 22) 
За пренос во наредната година 
За пренос во буџетот 

796 Вкупно распоредено™ 19 плус 23 
до 35) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-IV 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕСМЕТКИТЕ НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Средства од буџетот (според позицијата број 

на посебниот дел од буџетот) 
3 Средства од сопствените приходи 
4 Средства од други извори 

5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошок на средствата 
6 Лични расходи со придонесите 
7 Надоместок на трошоците за службени пату-

вања 
8 Материјални расходи 
9 Постојани социјални помошти за деца и воз-

расни 
10 Помош на жртвите на фашистичиот терор и 

на другите граѓани жртви на војната 
11 Помош на семејствата чии хранители се нао-

ѓаат на задолжителна воена вежба 
12 Еднократни помошти 
13 Трошоци за здравствена заштита на корисни-

ци на социјална заштита 
14 Трошоци за сместување на возрасни и деца во 

установи и кај други семејства 
15 Дополнителни средства на установите за со-

цијална заштита за редовна дејност и за ин-
вестиции 

16 Средства за редовна дејност на центрите за со-
цијална работа 

17 Други трошоци во спроведувањето на социјал-
ната заштита 

А 
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18 Трошоци за здравствена заштита на други 
здравствено неосигурени лица (за лица што 
не се опфатени во ред. бр. 13 на овој образец) 

19 Предвој нинка обука 
20 Стипендии 
21 Интервенции во стопанството 
22 Инвестициони вложувања (без 10% гарантен 

износ) 
23 Друго 

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

од тоа: 
26 Дел на средствата од сметката на посебните 

приходи за финансирање на редовната дејност 
. на органите на управата 

27 Дел на средствата од т е т к а т а на посебните 
приходи за финансирање на други намени 

28 За пренос во буџетот 
29 За пренос во наредната година (со 10% гаран-

тен износ) 

На 19 година 

Образец ЗСБ-У 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

Група или конто И з н о с 

1 021 048 080 
900 940 980 

2 021 045 080 

3 021 048 080 
или или и пи 

108 108 108 
4 021 048 080 

или или 
108 108 

5 900 940 

I. Состојба на фондот на почетокот на 
годината 

Состојба на паричните средства на фондот 

Состојба на кредитите дадени од фондот и 
други побарувања 
Состојба на орочените средства на фондот 

Состојба на издвоените средства на исплатите 
за инвестиции 

Вредност на подвижните предмети, опрема и на 
подвижните и недвижните предмети на за-
едничката потрошз^вачка 

Вкупно состојбата на фондот 
19 (на тековната) година 

на 1 јануари 

II. Прилив на средствата на фондот во текот 
на годината 

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

021 048 080 Средства од приходот или oft дел на приходот 
што органот на управата ги остварил со својата 
дејност 
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9 021 047 080 Пренос од фондот на друг орган на управата 
заради здружување на средствата 

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

11 900 940 — Вредност на средствата примени без надомес-
ток 

12 021 048 080 Други парични средства 

13 900 940 980 Средства од распределбата по завшрната вмет-ка за тековната година 

14 Вкупно приливот на средствата во тековната 
година (7 до 13) 

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

23 Вкупно потрошокот на средствата во текот на 
годината (16 до 22) 

24 Состојбата на средствата на фондот на 31 де-
кември 19 (тековната) година (15 минус 23) 
од тоа: 

25 Состојба на паричните средства на фондот 

26 Состојба на кредитите дадени од фондот 

27 Состојба на орочените средства на фондот 

28 Состојба на издвоените средства на фондот на 
исплатите за инвестиции 

29 Вредност на предметите на опремата и на под-
вижните и недвижните предмети на заед-
ничката потрошувачка 

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

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

ни предмети без надоместок 

18 900 940 — Неотпишан дел на вредноста на продадените 
подвижни и недвижни предмети 

19 — 048 — Стипендии 
или 
940 

20 — 048 — Разни расходи за потребите на членовите на 
или работната заедница 
940 

21 021 048 080 Пренос во фондот на друг орган на управата 
или или или заради здружување на средствата 

900 940 980 

22 021 048 080 Друг потрошок 
или или или 

900 940 980 
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Образец ЗСБ-VI 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

ОПШТИНА 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА 

I. Обврски по инвестиции 

1 Обврски по инвестиции од 
поранешните години (освен 
обврски по набавки на пред-
мети на опремата и предмети 
на заедничката потрошу-
вачка) 

2 Обврски по инвестиции во 
тековната година (освен об-
врски по набавки на предме-
ти на опремата и предмети на 
заедничката потрошувачка) 

3 Неисплатени втасани ануите-
ти во поранешните и во те-
ковната година 

4 Вкупно обврските за инвес-
тиции (1 плус 2 плус 3) 

II. Други обврски 

5 Обврски спрема здравствени 
установи 

6 Обврски спрема установи и 
општествено-политички ор-
ганизации 

7 Обврски спрема банката и 
фондовите по привремени по-
зајмици 

8 Обврски по набавки на пред-
мети на опремата и предмети 
на заедничката потрошувачка 

9 Обврски за материјални рас-
ходи 

10 Обврски за лични расходи 
11 Друго 

12 Вкупно другите обврски 
(5 до 11) 

13 Вкупно ненамирените обврс-
ки (4 плус 12) 

На 19 година 
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I. Функционери 
1 Функционери што ги избира 

или именува собранието 
2 Функционери што ги назна-

чува извршниот совет 
Вкупно I 

II. Работници — според 
стручната подготовка 

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

Вкупно II 

III. Работници — според 
квалификацијата 

1 Висококвалификувани 
2 Квалификувани 
3 Полуквалификувани 
4 Без квалификација 

Вкупно III 

IV. Вкупно (I плус II плус III) 

V. Пресметани придонеси на 
личните доходи 

VI. Вкупно (4 плус 5) 

На 19 година 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА Образец ЗСБ-VIII 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Реден О П И С И з н о с 
број 
1 2 3 

I. Средства 
1 Средства пренесени од претходната година 
2 Издвојување од приходот по одлука на собранието на општествено-поли-

тичката заедница 
3 Вратени позајмици од поранешните години 
4 Позајмици во тековната година од резервниот фонд на друга општествено-

-политичка заедница 
5 Пренесено по завршната сметка на буџетот за тековната година 
6 Други приходи 
7 Вкупно средствата (1 до 6) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА Образец ЗСБ-VII 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕПИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕ-
ТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
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8 

9 

10 

И 
12 

13 
14 
15 
16 

На 

II. Употреба на средствата 
За подмирување на расходите настанати како последица на вонредни окол-
ности 
Неврате!! износ на краткорочните позајмици одобрени на буџетот и па 
фондовите во тековната година, поради нерамномерно притекување на 
приходите 
Позајмици дадени во текуштата година на друга општествено-политичка 
заедница, што не се вратени до крајот на таа година 
Санација иш установи на општествените служби 
Кредити дадени за санација на стопанските организации во тековната го-
дина, а кои не се вратени до крајот на таа година 
За покривање дефицитот на буџетот 
Исплати по дадени гаранции 
Други расходи 
Вкупно употребата на средствата (8 до 15) 
Слободни средства на крајот на годината (7 минус 16) 

19 година 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Образец ЗСБ-1Х 

ПРЕГЛЕД НА ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Средства за финансирање на заедниците 
на образованието Реден 

број ВИД ПРИХОДИ 
Приходи 

на буџетот 
Извори и 
средства 

Дополнителни 
средства1) 

Вкупно 
(4 плус 5) 

Придонеси 
Даноци 
Други приходи на буџетот 
Дополнителни средства во о-
пределен износ: 
— Од буџетот 
— Од средствата на репуб-

личката односно покраин-
ската заедница на обра-
зованието 

•*) Во оваа колона под ред. бр. 1, 2 и 3 се искажува износот па средствата што општествеио-политнчката заед-
ница им ги обезбедила на заедниците на образованието како дополнителни средства во процент од своите приходи 
во смисла на членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитувана. 

Образец ЗСБ-Х СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА — 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 
ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ПО КРЕДИТИТЕ, ЗАЕ-

МИТЕ И ДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

I. Обврски по кредитите 
За инвестиции во станбената дејност 
За инвестиции во комуналната дејност 
За инвестиции во дејноста на образованието 
и воспитувањето 
За инвестиции во научната дејност 
За инвестиции во здравствената дејност 

Вкупно I (1 до 12) 
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* 2 3 4 5 6 7 

II. Обврски по заемите 
14 За инвестиции во индустријата 
15 За инвестиции во дејноста на фискултурата 
16 
17 
18 
}9 
20 

21 Вкупно II (14 до 20) 

III. Обврски по гаранциите 
Вкупен износ на дадените гаранции *хх ххх ххх ххх 
Гаранции што ги отплатува општествено-по-
лигичката заедница: 

22 — За санациони кредити 
23 — За вложување во основни и трајни обртни 

средства на работните организации 
24 
25 
26 
27 
28 

Вкупно III (22 до 28) 
29 Вкупно I плус II плус III 

На 19 година 

ствено-политичката заедница свое мислење и забе-
лешки за завршната сметка на органите на упра-
вата, а посебно дали распределбата на средствата 
според завршната сметка на органите на управата 
е во согласност со мерилата по кои на органите 
на управата им се утврдени средствата за вршење 
на редовната дејност, и со односите во движењето 
на личната и материјалната потрошувачка, како и 
дали органите на управата ги извршиле своите по-
себни задачи за кои им биле обезбедени средства 
во буџетот за посебни намени. 

III. УТВРДУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕД-
ЛОГОТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ 

14. Нацртот на завршната сметка на буџетот 
му се доставува на надлежниот орган на собрани-
ето на ошптествеио-политичката заедница заради 
утврдување на предлогот на завршната сметка на 
буџетот, во смисла на членот 64 од Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници. 

Утврдениот предлог на завршната сметка на 
буџетот надлежниот орган на собранието на оп-
штествено-политичката заедница го доставува, во 
смисла на членот 64 став 1 и членот 154 став 2 од 
Основниот закон за финансирање на општествено-
-политичките заедници до Службата на општес-
твеното книговодство до 31 март наредната година 
— за изминатата година. 

Службата на општественото книговодство е 
должна, во смисла на членот 64 став 2 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предлогот на завршната сметка на 
буџетот, да изврши преглед на завршната сметка 
на буџетот и за тоа да му достави извештај на 
надлежниот орган на собранието на општествено-
-политичката заедница што го утврдил предлогот 
на завршната сметка на буџетот. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот, со 
извештајот од Службата на општественото книго-
водство за прегледот на завршната сметка на бу-
џетот, надлежниот орган на собранието на опште-
ствсно-политичката заедница му го поднесува на 
разгледување и усвојување на собранието на оп-
штествено-политичката заедница. 

IV. ЗБИРНА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 

15. Службата на општественото книговодство сос-
тавува, во смисла ка чл. 8 и 27 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68 и 55/69), врз 
основа на доставените завршни сметки на буџетот 
и збирните прегледи од завршните сметки на орга-
ните на правата, збирни прегледи за извршувањето 
на буџетот на општествено-политичките заедници 
според податоците содржани во обрасците ЗСБ-1 до 
ЗСБ-Х — посебно за општините, градовите, автоном-
ните покраини, републиките и федерацијата. 

16. Збирните прегледи од точката 15 на ова 
упатство Службата на општественото книговодство 
ќе ги обработи на следниот начин: 

1) сите збирни прегледи — по завршната сметка 
на републичкиот буџет; 

2) сите збирни прегледи — по завршната сметка 
на буџетот на автономната покраина; 

3) збирна рекапитулација на секој одделен зби-
рен преглед, и тоа: 

а) за сите општини на територијата на репуб-
ликата; 

б) вкупно за општините, градовите, автономните 
покраини и републиките. 

Збирните прегледи од обрасците ЗСБ-Ш, ЗСБ-IV, 
ЗСБ-V и ЗСБ-VII Службата на општественото кни-
говодство ги обработува посебно: за органите на 
управата, за правосудните органи, за органите на 
внатрешните работи, за стручните служби на извр-
шниот совет и на собранието и за другите органи, 
како и збирен преглед на овие образоцр; за сите 
тие органи заедно. 
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Збирните прегледи од ст. 1 и 2 на оваа точка 
Службата на општественото книговодство ке ги 
обработи до 15 мај наредната година — за измина-
тата година. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
17. Обрасците ЗСБ-I до ЗСБ-Х наведени во од-

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

Заради овозможување на механографска обра-
ботка на податоците од завршните сметки на бу-
џетот, работните организации што ги издаваат обра-
сците можат обрасците ЗСБ-1 до ЗСБ-Х да ги пе-
чатат според димензиите и другите технички услови 
што ќе ги определи Службата на општественото 
книговодство — Главна цинтрала. 

18. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за соста-
вување на завршната сметка на буџетите на опште-
ствено-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 51/66, 1/68 и 55/68). 

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

Вр. 5-1026/1 
19 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ПРОПИСИТЕ 
НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА НА ГОСПИН, 
ЗАБОК И ШИПОВО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НА-

МЕНАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ 

I. Уставниот суд на Југославија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување на зако-
нитоста на: Одлуката на Собранието на општината 
Госпиќ за намената на користењето на деловните 
простории за вршење деловни дејности ((„Службени 
вјесник опчина Госпиќ, Оточац и Грачац", бр. 4/67); 
Одлуката на Собранието на општината Забок за 
определување на улиците во Горна Бедековшчина, 
Крапинске Топлице, Велико Трговишче, Забок и 
Зачретје во кои деловните простории не смеат да се 
користат за водење гостилници, крчми и бифеа 
(„Службени гласник града Загреба", бр. 18/67); Од-
луката на Собранието на општината Шипово за 
забрана на употребата на деловните простории во 
зградите во Шипово („Службени гласник општине 
Јајце", бр. 10/68). 

Наведените одлуки на различни начини опре-
делуваат кои деловни простории можат да служат 
само за определени потреби. 

Во одредбите на чл. 1, 2, 4, 6 и 9 од Одлуката 
на Собранието на општината Госпиќ е определено 
дека деловните простории во деловните и станбе-
ните згради на подрачјето на местото Госпиќ можат 
да се користат само за оние деловни дејности што 
за секоја од постојните деловни простории се пред-
видени во Одлуката. 

Во Одлуката на Собранието на општината Забок 
е предвидена забрана на користење на деловните 
простории што се наоѓаат во определени улици за 
водење гостилници, крчми и бифеа, и е пропишано 
дека договорите за закуп на деловни простории што 
ќе бидат склучени по влегувањето во сила на таа 
одлука се ништовни, ако со нив деловните простории 
се издадат во закуп противно на предвидената 
забрана. 

Во одредбата на членот 1 од Одлуката на Собра-
нието на општината Шипово е пропишана забрана 
на користење на деловните простории што се нао-
ѓаат во определени улици во Шипово за отворења 
на нови приватни угостителски дуќани. 

И. Во членот 5 од Законот за деловните згради 
и простории е предвидено дека собранието на општи-
на определува со општ распоред кои деловни про-
стории, особено локали, можат да служат само 
за определени потреби. 

За таа цел собранието на општина може да до-
несе пропис дека деловните простории во зградите 
што се 'наоѓаат во определени улици или делови 
на улици можат да се користат само за вршење 
определени видови деловни дејности или дејности 
на општествено-политички организации односно де-
ка не смеат да се користат за вршење но определени 
видови деловни дејности или дејности на опште-
ствено-политички организации. 

Во рамките на определувањето на режимот на 
закупот Законот поаѓа од тоа дека од причината 
на комуна лно-урбанистичка природа би требало да 
и се овозможи на општината да интервенира во 
определена мера, т. е. да ја ограничи слободата на 
определувањето на намената на деловните простории. 
Во фазата на современото уредување на нашите 
населени места, општината треба да интервенира 
во поглед вршењето на некои дејности определу-
вајќи дека дејностите можат односно не можат да се 
вршат. Мораат да се обезбедат локали за некои 
деловни дејности што ги задоволуваат основните 
комунални потреби. Исто така е општествена по-
треба во некои улици да не бидат дозволени деј-
ности што не се во согласност со естетските, урбани-
стичките, хигиенските и другите барања. Но, целта 
на Законот не е во тоа со интервенција на општи-
ната непосредно да се влијае и врз општествено-
економските односи ограничувајќи го вршењето на 
дејности врз база на личен труд и др. Законот 
нема за цел да обезбеди посебна пололѕба на оваа 
или онаа категорија закупувачи. 

Прописите што општинското собрание врз осно-
ва на цитираното законско овластување ги донесува, 
мораат да ја одразуваат целта на законот. 

Според членот 5 од Законот за деловните згради 
и простории општинското собрание нема овласту-
вање да ја определи намената за сите локали или 
за поголем број деловни простории во една населба 
или во дел од населба. Законот упатува на мерката на 
овластувањето со тоа што ги употребува поимите: 
„на определени видови дејности", „само на опре-
делени потреби", „на определени улици или делови 
на улици" ити. Сите овие моменти упатуваат на 
заклучок за ограниченост на наведеното овласту-
вање на општинското собрание според обемот на 
интервенцијата во поглед намената на деловните 
простории. Поради тоа општинското собрание не би 
можело со своите прописи да решава за тоа каква 
намена ќе има секој локал односно сите локали на 
подрачјето на односното место или нивниот пре-
тежен дел, туку само некои категории односно 
одделни локали колку што е тоа неопходно за да се 
оствари наведената цел на Законот. 

Со овие одлуки се пречекорени границите на 
наведениот законски режим со тоа што општинските 
собранија предвиделе сите деловни простории што 
се наоѓаат во наведените места да можат да се ко-
ристат само за оние деловни дејности што за секоја 
од нив се определени. Покрај тоа, Собранието на 
општината Забок е утврдило и ништовност на дого-
ворите за закуп на деловни простории кои ќе бидат 
склучени противно на предвидената забрана за ко-
ристење на деловните простории за отворање на 
нови приватни угостителски дуќани. 

III. Врз основа на сето изложено, а во смисла 
на членот 241 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд 
на Југославија 
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О д л у ч и 
1. Се утврдува дека смислата на членот 5 од 

Законот за деловните згради и простории е во тоа 
да му овозможи на општинското собрание нужна 
интервенција заради постигање на целите од кому-
нално-урбанистичка природа, а не врз основа на тоа 
овластување да им се определува намената на де-
ловните простории заради непосредно влијание на 
општествено-политичката заедница врз општестве-
но-економските односи. Законот не му дозволува на 
општинското собрание поименично да им ги опре-
делува намените па сите деловни простории или на 
поголем број деловни простории во населеното место. 

2. Се поништуваат одредбите на чл. 1, 2, 4, 6 и 9 
од Одлуката за намената на користењето на де-
ловните простории за вршење деловни дејности 
(„Службени вјесник опќипа Госпић Оточац и Гра-
чацу бр. 4/67). 

3. Се поништува Одлуката за определување на 
улиците во Горна Бедековшчина, Крапинске То-
плице, Велико Трговиште, Забок и Зачретје во кои 
деловните простории не смеат да се користат за 
водење гостилница крчми и бифеа („Службени 
гласник града Загреба1' бр. 18/67). 

4. Се поништува одредбата на членот 1 од Од-
луката за забрана на употребата на деловните про-
стории во зградите во Шипово („Службени гласник 
општине Јајце", бр. 10,68). 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ44, „Службени вјесник опќине Госпиќ", „Служ-
бени гласник града Загреба" и „Службени гласник 
општине Јајце". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав на судиите: д-р Асен Групче, Иван 
Болшчевиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маглај-
лић Никола Срзентић д-р Иво Сунариќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 343 63, 551/68 и 119/69 
22 септември 1969 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Југославија 

судија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЗАКЛУЧО-
КОТ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КО-
СОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ПРИДОНЕСИ НА 
ФУДБАЛСКИОТ КЛУБ „ТРЕПЧА" ОД КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА 
I- Собранието на општината Косовска Митрови-

ца на 21 април 1969 година донесе Заклучок под 
бр. 01-1955, со КОЈ Фудбалскиот клуб „Трепча" од 
Косовска Митровица го ослободи од плакање на 
општинските придонеси за периодот од 1 јануари 
до 20 декември 1968 година, и тоа: „на придонесот 
од личниот доход од работен однос, на придонесот 
од личниот доход од самостојно вршење интелек-
туални услуги и на придонесот од личниот доход 
од самостојно вршење занаетчиски и други стопан-
ски дејности". 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство предложи да се оцени зако-
нитоста на наведениот заклучок, сметајќи дека таков 
заклучок е во спротивност со одредбите на чл. 3 
и 18 од Основниот закон за придонесите и даноците 
на граѓаните, како и со одредбата на членот 154 
од Уставот на СФРЈ. Предлагачот истакнува дека 
со наведените одредби од Законот е предвидено сите 
граѓани на територијата на иста општествено-поли-
тичка заедница, под еднакви услови што се опреде-
лени со закон, да имаат еднакви обврски во поглед 
плаќањето на придонесите и даноците и дека осло-
бодувања и олесиенија од плаќање на придонесите 
и даноците можат да се пропишат само ако тоа 
го бара поттикнувањето на производноста на трудот, 

развојот на одделни дејности, остварувањето на мер-
ките на социјалната политика или ако тоа го нала-
гаат други општи интереси. Со Заклучокот, меѓутоа, 
се ослободени од плаќање на придонесите само чле-
новите на една определена организација, со што, 
според становиштето на предлагачот, работниците 
на другите фискултурни организации на терито-
ријата на иста општина се ставени во нерамноправ-
на положба во однос на работниците од Фудбал-
скиот клуб „Трепча". 

II. Судот утврди дека наведениот заклучок на 
Собранието на општината ^ Косовска Митровица 
претставува општ акт, бидејќи со него се менуваат 
општинските прописи за придонесите и даноците на 
граѓаните и за буџетот на општината за 1968 година, 
односно се рег}глираат оние прашања што општин-
ското собрание ги регулира со свој пропис. 

Според Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните, општинското собрание е овла-
стено да пропише ослободувања и олесненија од 
плаќање на придонесите и доноците што и при-
паѓаат како нејзин приход. Но, Законот ја обврзува 
секоја општественс-по питичка заедница во користе-
њето на тоа овластување да се придржува кон 
основните принципи содржани во неговите чл. 3 
и 18. Според одредбите на тие членови ослободу-
вања .можат да се пропишат само кога тоа го бараат 
општите интереси и на начин работниците во ист 
вид дејност на територијата на соодветната опште-
ствено-политичка заедница со пропишаните осло-
бодувања да не се доведат во нерамноправна по-
ложба. Ослободувањето од плаќање на одделни ви-
дови придонеси пропишано само за работниците на 
една определена организација, спротивно е на тие 
одредби. 

JII. Уставниот суд на Југославија врз основа 
на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот па СФРЈ 

О д л у ч и 
1. Се утврдува дека собранието на општина не 

е овластено да пропише ослободувања од плаќање 
на одделни видови придонеси од личниот доход 
само за работниците на определена организација 
во областа на оние дејности што се вршат на нејзи-
ната територија. 

2. Се поништува Заклучокот на Собранието на 
општината Косовска Митровица бр. 01-1955 од 21 
април 1969 година, за ослободување од плакање 
на општинските придонеси pia Фудбалскиот клуб 
„Трепча" за периодот од 1 јануари до 20 декември 
1968 година. 

3. Оваа одлука се објавува БО Службен лт^ст 
на СФРЈ" и во Службени лист Социјалистичко 
Аутономне Покрајине Косово". 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: 
претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии: 
Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Груп-
че, д-р Јован ѓорѓевиќ, Шефкет Маглајлић Никола 
Срзентић д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 286 
6 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ТАРИФАТА 
НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ НА УПРАВАТА ЗА 
КОМУНАЛНИ РАБОТИ ВО ЛАЈКОВАЦ И НА ЦЕ-
НОВНИКОТ НА ПАЗАРНАТА УПРАВА ВО НАЛЕ-
ВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАЗАРНИОТ ПРОСТОР 
И НА МЕРИЛАТА НА ЗЕЛЕНИОТ И ДОБИТОЧ-

НИОТ ПАЗАР 
I. Управата за комунални работи во Лајковац 

во делот I тон. 1, 2 и 3 од Тарифата на комуналните 
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услуги која е составен дел на Одлуката за опре-
делување на цените на комуналните услуги што ќе 
се наплатуваат на подрачјето на општината Лајко-
вац, бр. 01-249/1-65 од 6 август 1965 година, и Пазар-
ната управа во Валево во Ценовникот за користење 
на пазарниот простор и на мерилата на зелениот и 
добиточниот пазар во Валево кој е составен дел на 
Решението на Собранието на општината Валево, бр. 
04-9814/1-1965 од 13 август 1965 година, ги опреде-
лиле цените за одделни услуги што им ги прават 
на продавачите на стоки на пазарот зависно од 
вредноста на стоките изложени на продажба. До-
носителите на споменатите прописи сметаат дека 
таквиот начин на утврдување на цените на надо-
местокот за користење на пазарниот простор е нај -
правичен и дека им одговара на обичаите на нив-
ниот крај. 

II. Наведените прописи предвидуваат надоме-
сток за услугите што комуналните работни органи-
зации им ги даваат на корисниците на пазарниот 
простор. Законот за формирањето и општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/67, 23/67, 40/68 и 11/69) тргнува од принципот дека 
за услугата што ја врши на работната организација 
и припаѓа надоместок, што значи дека надоместокот, 
по правило, треба да и одговара на направената 
услуга. 

Услугите што работните организации им ги да-
ваат на корисниците на пазарниот простор можат 
да бидат и од таква природа што цената на кон-
кретните услуги што им се вршат на корисниците 
да не може да се утврдува поединечно. Во тие слу-
чаи би било допуштено надоместокот да се утврдува 
во паушален износ. Паушалните износи, меѓутоа, 
мораат да се утврдат врз основа на такви мерила 
што обезбедуваат надоместокот да биде утврден на 
единствен и објективен начин за сите корисници, и 
приближно сразмерно да им одговара на трошоците 
на комуналната организација што таа ги има за да 
може да ја изврши услугата (вид и количината на 
стоките, големина на користениот простор и др.). Очи-
гледно е дека определувањето на цената на услу-
гата во проценти од вредноста на изложените 
стоки на е такво соодветно мерило за определување 
на височината на надоместокот за извршената 
услуга. 

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Рпуб-
лика Југославија, по одржаната јавна расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

О д л у ч и 

1. Определувањето на износот на надоместокот 
за извршена пазарна услуга од страна на комунал-
ните работни организации во зависност од вред-
носта на стоките изложени заради продажба не е во 
согласност со Законот за формирањето и општестве-
ната контрола на цените. 

2. Се укинуваат: 
а) одредбите на делот I точ. 2 и 3 од Тарифата 

на комуналните услуги на Управата за комунални 
работи во Лајковац која е составен дел на Одлуката 
за определување на цените на комуналните услуги 
што ќе се наплатуваат на подрачјето на општината 
Лајковац, бр. 01-249/1-65 од 6 август 1965 година, и 

б) одредбите на Ценовникот на Пазарната упра-
ва во Валево за користење на пазарниот простор 
и на мерилата на зелениот и добиточниот пазар 
во Валево кој е составен дел на Решението на Со-
бранието на општината Валево, бр. 04-9814/1-1965 од 
13 август 1965 година — во деловите во кои цените 
на услугите се определуваат во проценти од продав-
ната вредност на стоките. 

Наведените прописи нема да се применуваат од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен 
лист на СФРЈ". 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во општинскиот службен весник за 
општините Лајковац и Валево. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, Неда 
Божиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Асен Групче, 
Шефкет Маглајлић д-р Иво Сунарлќ и Јоже Зем-
љак. 

У бр. 184/69 
5 декември 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

19. Одлука за измени на Одлуката за височи-
ната на надоместоците за вршење здрав-
ствени прегледи при увозот на прехранбе-
ни продукти и предмети за општа употреба 
и за начинот на потрошокот на средствата 
остварени со вршење на здравствените 
прегледи — —- — — — — — — — 65 

20. Одлука за измена на Одлуката за гаран-
тираните цени на определени видови зе-
ленчук и овошје — — — — — — 65 

21. Одлука за условите под кои банката може 
да договара определени работи со работ-
ните и други организации што имаат вта-
сани а ненамирени обврски — — — — 65 

22. Правилник за измена на Правилникот за 
водење евиденција за прометот и за начи-
нот на пресметување и плаќање на данокот 
на промет — — — — — — — — 65 

23. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврдување на приходите на 
општествено-политичките заедници и оп-
штествените фондови — — — — — бб 

24. Упатство за составување на завршната 
сметка на буџетите на општествено-поли-
тичките заедници — — — — — — 67 

Одлука за оцена на законитоста на прописите 
на општинските собранија на Госпиќ, За-
бок и Шипово за определување на наме-
ната на деловните простории — — — 86 

Одлука за оцена на законитоста на Заклучо-
кот на Собранието на општината Косовска 
Митровица за ослободување од плаќање на 
општинските придонеси на Фудбалскиот 
клуб „Трепча" од Косовска Митровица 87 

Одлука за оцена на законитоста на Тарифата 
на комуналните услуги на Управата за ко-
мунални работи во Лајковац и на Ценов-
никот на Пазарната управа во Валево за 
користење на пазарниот простор и^на ме-
рилата на зелениот и добиточниот пазар 87 
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