
Среда, 24 август 1966 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 33 ГОД. XXII 

433. 
Врз основа на членот 38 од Законот за стопае-

ско-планските мерки во 1965 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/65, 19/65, 20/65, 20/65 и 33/65), во 
врск^ со членот 6 од Законот за насочување кори-
стењето на средствата на работните организации и 
општествените фондови во 1966 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 57/65), во спогодба со сојузниот 
секретар за финансии, сојузниот секретар за здрав-
ство и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНБЕНИТЕ 
ЗГРАДИ И ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА, 
ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ СЕ ВРШИ ИЗ-
ДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА 
КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИ-

ГОВОДСТВО 

1. Во Наредбата за станбените згради и за об-
јектите во областа »а здравствената и социјалната 
заштита, при чие финансирање не се врши издво-
јување средства на посебна сметка ка ј Службата 
на општественото книговодство (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/65) во точката i одредбата под 3 се 
менува и гласи: 

„3) станиците на милицијата наменети за ж и -
веење на милиционери, деловите од зградите на 
казнено-поправните установи наменети за живеење 
на затвореници, деловите од зградите на истраж-
ните затвори наменети за живеење на притворени-
ци и истражни затвореници, како и деловите на 
зградите од прифатилиштата за емигранти наме-
нети за живеења на емигранти.". 

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

08 бр. 2016/2 
12 август 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за здравство и 

социјална политика, 
Драгутин Косовац, е. р. 

Тарифен број Наименување 
на стоката 

Царинска стопа 

434, 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65 и 27/66), во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, сојузниот секре-
тар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН 

ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

1. ПррЈ увозот на стоките наведени во ова реше-
ние ќе се применуваат следните царински стопи: 

45.01 под 1 Плута сурова Сл. 
71.02 под 1 Индустриски 

дијаманти Сл. 
73.03 Отпадоци и остатоци 

(одломки, исечоци и 
ел.) од железо или 
челик Сл. 

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

Бр. 3-4-9204/1 
15 август 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

435. 

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за 
попис и процена на вредноста на водостопанските 
објекти и другите основни средства на водостопан-
ските организации, што не се попишани и проце-
нети („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии и сојуз-
ниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И 

ПРОЦЕНЕТИ 
1. Водостопанските организации при пописот и 

процената на вредноста на основните средства што 
не се попишани и проценети ќе ја применуваат Но-
менклатурата на основните средства на водостопан-
ските организации што не се попишани и проценети, 
со нормативите на просечниот век на траењето на 
тие средства (во понатамошниот текст: Номенкла-
турата), што е отпечатена кон ова« наредба и е неј-
зин составен дел. 

2. На основните средства од точката 1 на оваа 
наребда, што не се опфатени со Номенклатурата од 
точката 1 на оваа наредба, ќе се применува номен-
клатурата на основните средства, која е составен 
дел од Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопанството, донесено од Централната ко-
мисија за проценка на основните средства на 18 мај 
1953 година^ и одобрено со Решението за одобрува-
ње Упатството за проценка на основните средства' 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/53). 

.3. Со денот на влегуван»ето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат одредбите на номен-
клатурата на основните 'средства од точката 2 на 
оваа наредба, доколку се однесуваат на основните 
средства на водостопанските организации што се 
опфатени со Номенклатурата определена со оваа 
на<ред ба. 
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4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-3187/1 
11 август 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Ил левиќ, с. р. 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ДОПИШАНИ 
И ПРОЦЕНЕТИ, СО НОРМАТИВИ НА ПРОСЕЧНИ-

ОТ ВЕК НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА 

2 

0 ЗЕМЈИШТЕ (експроприја-
ционен појас) 

1 РЕГУЛАЦИЈА НА РЕКИ 
11 Ископ во корито или во 

просек (цената по единица 
на мера зависи од катего-
ријата- на земјиштето, 
широчината и длабочината 
на пеколот), должина во 
km 

12 Надолжни градежи (це-
ната по единица на мера 
зависи од видот на градеж-
ниот материјал: камен, ча-
кал, тоначи, коби, фашини, 
мешовит материјал и др.), 
должина во m 

12—1 Брегови тврдини, должина 
во ш 

12—2 Паралелни градежи, дол-
жина во m 

13 Напречни градежи (че-
ргата по единица на мера 
за Е иси од видот на градеж-
ниот материјал: камен, ча-
кал, товачи, коби, фашини, 
фашински мадраци, мешо-
вит материјал и др.), дол-
жина во m 

13—1 Напери, должина во ш 
13—2 Прагоги, должина во ш 
13—3 Траверзи, должина во гп 
13—4 Прегради, должина во m 
13—5 Прагови, должина во m 
13—6 Каскали, должина во m 

2 ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 
21 Насипи за заштита од по-

плава (цената по единица 
на* мера зависи од катего-
ријата на земјиштето, 
должината на транспортот 
и видот на профилот), дол-
жина во km 

21— 1 Ископ и вградба на земја 
во насип 

ha постоен 

ООО т 8 постојан1) 

т 5 

т 3 

80 

80 

постол ан 
постојан 
постојан 
постојан 

ВО 
80 

ООО пѓ постојан 
3) точка 1 под 7 од Одлуката за водостопанските о-

бјекти за кои не се врши амортизација („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 7/66) и член 8 од Законот за амортизација 
на основните средства на работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/66) 

ТО* 50 

m* постојан 
ha постојан 

ООО т 3 постојан 

т 1 50 

т ѕ 80 
то* 50 
т 3 50 

ООО т 8 постојан 

тп2 50 

21—2 Облога на насипот (цената 
по единица на мера зависи 
од видот на материјалот: 
камен, бетонски плочи, ту-
ла), должина во m 

21—3 Јадро на насипот (цената 
по единица мера зависи од 
видот на градежниот мате-
ријал: иловица, бетон), 
должина во m 

21—4 Заштитни насади (врбаци) 
22 Периферни канали (цена-

та по единица на мера на 
пеколот зависи од катего-
ријата на земјиштето, 
длабочината и широчината 
на ископот), должина во km 

22—1 Ископ на канали, должина 
во km 

22—2 Облога на канали (цената 
по единица на мера за-

виси од видот на градеж-
ниот материјал: камен, бе-
тонски плочи, тула) 

23 Хи дро градежни објекти во 
периферните канали (це-
ната по единица на мера 
зависи од видот на гра-
дежниот материјал: камен, 
бетон, тула, дрво и др.) 

23—1 Каскали, во парчиња 
23—2 Брзотеци, должина во m 
23—3 Скали, должина во m 

24 Придружни насипи покрај 
периферен канал 

24—1 Насипување, должина во 
km 

24—2 Облога на насипот, должи-
на во m 

24—3 Осигурување на устието 
(прагови и кегли), во пар-
чиња 

3 ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА 
И УРЕДУВАЊЕ НА ПО-
РОИ 

31 Заштита од ерозија 
31—1 Работи во слив (поплети, 

плетери, ровови, ѕитчиња, 
град пони, кордони, тераси). 
— (цената по единица ва 
мера зависи од наклонот 
на теренот: 15° до 45°) 

31—2 Затревени површини 
31—3 Пошумени површини 

32 Порој ни градежи 
32—1 Ископ на корито или ки-

нета (цената по единица на 
мера зависи од категорија-
та на земјиштето, длабо-
чината на пеколот и ши-
рочината на профилот), 
должина во km 

32—2 . Облога на корито, должина 
во m 

32—3 Прегради, должина во m 
32—4 Осигурување на устието 

(кегли и прагови), во пар-
чиња 

4 ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈИШТЕ 

41 Основна каналска мрежа, 
должина во km 

41—1 Ископ и депонии (цената 
по единица на мера зависи 
'од категоријата на земјиш-
тето, длабочината на пе-
колот и широчината на 
профилот) 

т » 50 

ha постојан 
ha постојан 
ha постојан 

т 3 

т* 

т 2 

постојан 

80 
80 

80 

ООО попостојан 

а и о> ЃГ! 
о н &> 

Ш
иф

ра
 

Назив и основна технвчка 
карактеристика 
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41—2 

42 

42—1 
42—3 

43 

43—1 
43—2 
43—3 

44 

44—1 

44—2 
44—3 
44—4 
44—5 

5 

51 

51—1 

51—11 

51—12 

51—13 

51—14 
51— 2 

51—21 

51—22 

51—23 

51—24 

51—25 

52 

52—1 

Облога на посините и дно-
то на каналот (цената по 
единица на мера зависи од 
видот на градежниот мате-
ријал: камен, бетонски 
плочи, тула) т 2 

Детална каналска мрежа, 
должина во km 
Ископ на каналот 
Облога на косините и дно-
то на каналот, должина 
во m гп3 

Хидроградежни објекти во 
каналот (цената по едини-
ца на мера зависи од ви-
дот на градежниот мате-
ријал: камен, бетон, дрво, 
мешовит материјал и др.) 
Брзотеци, должина во m 
Прагови, должина во m 
Каскади, должина во m 
Дренажа (цената по едини-
ца на мера зависи од видот 
на материјалот од кој се 
изградени дренажните цев-
ки: земјени, бетонски и 
други, како и од пречни-
кот на цевката), должина 
во km 
Ископ со затрубување на 
рововите и поставана пос-
телици (песок, чакал и др.) 
Колектори 
Собирачи 
Вшмукачи 
Објекти (ревизиони окна 
и излевни градежи. Цена-
та по единица на мера за-
виси од видот на градеж-
ниот материјал: бетон, ту-
ла, камен) 

НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈИШТЕ 
Водозафати (цената по е-
диница на мера зависи од 
видот на градежниот ма-
теријал од кој се градени 
и од видот на конструк-
цијата) 
Високи брани (височина 
поголема од 15 т ) 
Посипани брани — висо-
чина во т 
Бетонски брани — висо-
чина во m 
Ѕидани брани — височина 
во m 
Опрема (затворачи и др.) 
Ниски брани (височина 
помала од 15 т ) 
Посипани брани — висо-
чина во т 
Бетонски брани — височи-
на во m 
Ѕидани брани — височина 
во m 
Дивени брани — височина 
во m 
Опрема (за ТЕ орачки табли, 
затворани и др) 
Каптажни градежи (цена-
та по единица на мера за-
виси од видот на градеж-
ниот материјал) 
Изворски, речни и езерски 
каптажи т 8 

100 

т 3 ПОСТОЈ а н 

100 

т 2 50 
парче 50 
парче 80 

52— 3 

53 
54 

m3 постојан 
m 40 
m 40 54— 2 
m 40 

54—21 

54—22 

парче 50 
54—23 

парче 
54—23 

54—24 

54— 3 

54—31 

54—32 

m* 
54—33 
54—34 

m8 100 55— 1 

m3 100 
kg 50 

55—12 
m3 100 55—13 
m3 100 55—14 

m3 100 55—15 

m3 10— 15 55—16 

kg 50 56 

т * 

т 

52—2 Копани бунари (цената по 
единица на мера зависи од 
категоријата на земјиштето 
на кое се копаат, од длабо-
чината на пеколот и од ви-
дот на оологата — камен, 
бетон, тула), длабочина во 
HI парче 
Дев ни бунари (цената по 
единица на мера зависи од 
длабочината и пречникот 
на цевката), должина во m парче 
Таложници ш3 

Каналска мрежа (цената 
по единица на мера зависи 
од категоријата на зем-
јиштето на кое се врши 
пеколот, од длабочината и 
широчината на профилот), 
должина во km 

54— 1 Основна каналска мрежа, 
должина во km 

54—12 Ископ и планирање на де-
лон и 

54—13 Осигурување (облога) на 
косините и дното на кана-
лот 

54—14 Бетонски канали (цената 
по единица на мера зависи 
од протечниот профил) 

54—15 Ѕидани канали (цената по 
единица на мера зависи од 
протечниот профил) 
Разводна каналска мрежа, 
должина во km 
Ископ и планирање на де-
понии 
Осигурување (облога)" на 
косините и дното на кана-
лот 
Бетонски канали (цената 
по единица на мера зависи 
од проточниот профил) 
Ѕидани канали (цената по 
единицата на мера зависи 
од протечниот профил) 
Детална каналска мрежа, 
должина во km 
Ископ и планирање на де-
понии 
Осигурување (облога) на 
косините и дното на кана-
лот 
Бетонски канали 
Ѕидани канали 
Цевна каналска мрежа 
(цената по единица на ме-
ра зависи од видот на гра-
дежниот материјал и од 
пречнпкот на цевката), 
должина во km 
Челични (со пречник во т ) 
Леани (со пречник во т> 
Бетонски (со пречник во 
ш) 
Азбест цементни (со преч-
ник во т ) 
Арматура (затворани, вен-
тили и др.) 
Хидроградежни објекти 

56— 1 Распределени градежи (це-
ната по единица на мера 
зависи од видот на граде-
жниот материјал: камен, 
бетон, тула), во парчиња 

100 56—12 Градежен дед m8 

100 

20 
50 

m s постојан 

50 

50 

100 ш 

m* постојан 

50 

50 

m» 100 

m3 постојан 

m 

m' 

mz 

m 
m 

50 
100 
100 

m 
m' 

m' 

гл 

парче 

50 
50 

50 

50 

25 

100 
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56—13 Опрема kg 
56— 2 Аквадукт^ (цената по еди-

ница на мера зависи од ви-
дот на градежниот матери-
јал и од видот на конс-
трукцијата. Се пресметува 
по m2 вклучува јќи ги пе-
шачките патеки), распон во 
m 

56—21 Бетонски (со протек во 
m3/s) га2 

56—22 Ѕидани (со протек во m3/s) гп2 

56—23 Дрвени (со протек во ш3/s) m2 

57 Подвижни агрегати за оро-
сување (број на агрегатите, 
капацитет во m3/s, јачина 
на моторот во К Ѕ или kW) 

57— 1 Црпки (височина на дига-
њето во ш, капацитет во 
m3/s) 

57— 2 Мотори (јачина во KS или 
kW) 

57—21 Експлозивни (нафта, бен-
зин) 

57—22 Електромотор^ 
57— з Преносни цевоводи 
57— 4 Уреди за оросување 

6 'ЗАЕДНИЧКИ ОБЈЕКТИ 
(За заштита од поплави, 
одводнување и наводнува-
ње на земјишта^ 

61 Црпни станици (да се на-
веде бројот на агрегатите, 
на пример 2 X 1 m3/s) 

61— 1 Зграда со вшмукачки и из-
левен базен (цената по еди-
ница на мера зависи од 
видот на градежниот ма-
теријал и ол начинот на 
фундирањето) 

61— 2 Мотори (со повремено за-
движување) 

61—21 Парни, број на моторите 
61—22 Експлозивни, број на мо-

торите 
61—23 Електромотор^ број на мо-

торите 
61—24 Други мотори, број на мо-

торите 
62 Трафостаници 

62— 1 Зграда 
62— 2 Електроопрема 

63 Телефонска мрежа 
63— 1 Едножична 
63— 2 Двежична 
63— 3 Уреди 

64 Устави (цената по еди-
ница на мера зависи од 
градежниот материјал: ка -
мен, бетон, армиран бетон, 
дрво итнЛ, 6r>oi на отворите 
со распон во т * 

64— 1 Градежен дел 
64—12 Ѕидани m2 

64—13 Бетонски или армирано-
-бетонски гп2 

64—14 Дрвени т 2 

64— 2 Опрема (затворачки табли 
и механизам) kg 

64— 3 Устави со затворач (преч-
ник во т , должина во т ) т * 

65 Згради ( цената по еди-
ница на мера зависи од ви-
дот на градежниот матери-
јал) 

30 

100 
100 

10 

ком. 20 66—13 

66—14 
66—15 

парче 20 
парче 
гп' 

20 бб— 2 парче 
гп' 15 66—21 
парче 15 

66—22 

66—23 
67 

67— 1 

67— 2 

т 2 80 67— 3 

67— 4 

КЅ 30 
67— 5 

К Ѕ 25 67— 6 
kW 25 

К Ѕ 25 7 
71 

т 2 50 
kW/V 30 

km 50 
km 50 
парче 20 

100 

100 
20 

50 

50 

1 2 
65— 1 Дирекциски, број 
65— 2 Погонски, брбј 
65— 3 Чуварници, број 
65— 4 Стопански, број 

бб Полски мостови и пропус-
ти ^телата по единица на 
мера зависи од видот на 
градежниот• материјал: к а -
мен, тула, бетон, армиран 
бетон, железо, дрво, мешо-
вит материјал), распон во 
m 

66— 1 Мостови, број на отворите, 
распон во m 

66—11 Ѕидани (тула, камен) 
бб—12 Железни (мешовити стол-

бови од камен или бетон, 
носач на железната кон-
струкција) 
Бетонски и армирано-бе-
тонски 
Преднапрегнати — бетон 
Дрвени (меко и тврдо др-
во) 
Пропусти (распон до 5 т ) 
Плочести (распон од 0,6 до 
5 ш) 
За сво дени (распон од 0,6 до 
5 ш) 
Цевасти (од 0,5 до 1 т ) 
Тунели (цената . по еди-
ница на мера зависи од ка -
тегоријата на земјиштето 
на кое се копа), должина 
во km 
Без облога со површина на 
пресекот до 5 т 2 

Со облога и со површина 
на пресекот до 5 ш ѕ 

Без облога со површина на 
пресекот од 5 до 10 т 2 

Со облога и со површина 
на пресекот од 5 до 10 т ѕ 

Без облога со површина на 
пресекот над 10 гп2 

Со облога и со површина 
на просекот над 10 т 2 

ДРУГИ О Б Ј Е К Т И 
Бродски преводници (це-
ната по единица на мера 
зависи од видот на гра-
дежниот материјал: камен, 
тула, бетон и армиран бе-
тон, како и од видот на 
конструкцијата), широчина 
должина и длабочина во m 

71— 1 Ѕидани (тула, камен) 
71— 2 Бетонски 
71— 3 Армирано-бетонски 
71— 4 Опрема ( механичка и еле-

ктроопрема) 
72 Колмациони објекти 

72— 1 Колмациони зафати (нис-
ки брани) 

72—11 Ѕидани 
72—12 Бетонски 
72—13 Опрема 
72— 2 Устави (впусни и развод-

ни). отвори во ш 
72—21 Ѕидани 
72—22 Бетонски 
72—23 Опрема 
72— 3 Преградни ѕидови, насипи 

и други 

ш 3 

го2 

ш2 

ш2 

80—100 
80—100 
80—100 
50— 60 

mf 

ш' 

т' 

т ' 

т ' 

гп' 

т ' 

т ' 

т* 

kg 

т 2 

т 2 

kg 

mz 

т * 
kg 

т » 

100—200 

100 

100 
100 

10— 20 

80 

80 
50 

100 

80 

100 

80 

100 

80 

80—100 
100 
100 

5» 

200 
100 

50 

200 
100 
50 

постојан 
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Цените по единица на мера за наведените ви-
дови работи и објекти ќе ги пресмета и ќе ги о-
предели според цените од 1966 година стручната 
комисија, што ќе ја формира највисокиот орган на 
управувањето на водостопанската организација 
(точка 4 од Одлуката за попис и процена на вред-
носта на водостопанските објекти и другите основни 
средства на водостопанските организации, што не 
се попишани и проценети — „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66. 
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Врз основа на точката 5 од Одлуката за попис 
и процена на вредноста на водостопанските објекти 
и другите основни средства на водостопанските 
организации што не се попишани и проценети 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), во спогодба 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕ-
НАТА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОПИС И ПРОЦЕНА 
1. На попис и процена врз основа на Одлуката 

за попис и процена на вредноста на водостопан-
ските објекти и другите основни средства на водо-
стопанските организации што не се попишани и 
проценети (во понатамошниот текст: Одлуката) 
подлежат определени основни средства на органи-
зациите од точката 1 на Одлуката (во понатамо-
шниот текст: водостопанските организации). 

2. Единица на пописот и процената е водосто-
панската организација од точката 1 на ова упат-
ство со сите свои работни единици што имаат по-
себни жиро-сметки. 

3. Со пописот и процената се опфаќаат ка ј сите 
единици на пописот и процената следните основни 
средства затечени на 31 декември 1966 годи-
на, и тоа: 

1) речните градежи на регуларни речни те-
кови; 

2) начините, каналите и објектите за заштита 
од речни и брдски води (поплави); 

3) работите и објектите за заштита од ерозија 
и уредувањето на пороите; 

4) канал ските системи и објекти за одводну-
вање на земјишта; 

5) каналските системи и објекти за наводну-
вање на земјишта; 

6) други водостопански објекти. 
4. Ако водостопанската организација не распо-

лага со предмер на работите за одделни основни 
средства од точката 3 на ова упатство, ќе изврши 
снимање и ќе состави предмер на работите за тие 
средства (објекти). 

И. НАЧИН НА ПОПИС И ПРОЦЕНА 
5. Пописот и процената на основните средства 

се врши во две фази: во првата фаза се врши 
попис на основните средства, а во втората фаза 
сите дејствија што се однесуваат на процената на 
попишаните основни средства. 

6. Пописот и процената се вршат записнички. 
Податоците за пописот и процената се внесуваат 
во основниот образец за попис и процена на опре-
делени основни средства на водостопанските орга-
низации (ПОВС-1) и во збирниот образец за попис 
и процене на определени основни средства (ПОВС-2), 
што се отпечатени кон ова упатство и се негов 
составен дел. 

7 Пописот и процената на основните средства 
се вршат поединечно за секое основно средство а 
според Номенклатурата на основните средства на 
водостопанските организации |што не се попишани 
и проценети, со нормативите на просечниот век на 

траењето на тие средства (во понатамошниот текстЈ 
Номенклатурата), што е пропишана со Наредбата 
за утврдување на Номенклатурата на основните 
средства на водостопанските организации што не 
се погоршани и проценети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/66). 

8. Земјиштето посебно се попишува и проце-
нува без оглед дали на »его се изградени објекти 
или не. 

Земјиштето се проценува по единствена цена 
од 0,20 динари за еден квадратен метар, во сми-
сла на точката 3 на ставот 4 од Одлуката за спро-
ведување на ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62 и 53/62). 

Вредноста на земјиште стечено врз основа на 
договор за купопродажба или врз основа на ре-
шение за експропријација, се определува по це-
ната утврдена во договорот односно определена во 
експропри јаци ината постапка. 

Ако водостопанската организација не распола-
га со документација за вредноста на земјиштето од 
ставот 3 на оваа точка, ќе ја утврди цената на 
земјиштето според ставот 2 од оваа точка. 

9. Со процената на основните средства се утвр-
дува набавната и сегашната вредност на основните 
средства. 

Набавната вредност на основното средство се 
утврдува при процената по цените од 1966 година. 

Сегашната вредност на основното средство се 
утврдува сразмерно со неговиот преостанат век на 
траењето (точка 3 став 2 од Одлуката). 

Сегашната вредност на основните средства не 
може да се одреди помалку од вредноста опреде-
лена во точката 3 став 3 на Одлуката. 

10. Просечниот век на траењето на основното 
средство се утврдува според Номенклатурата. 

Преостанатиот век на траењето на основното 
средство го утврдува стручната комисија според 
физичката способност на основното средство т. е. 
според тоа во каква состојба се наош тоа, без 
оглед на изминатото време на употребата. Не може 
да се определи преостанат век на траењето подолг 
од просечниот век на траењето кој е пропишан 
за односното средство. Исто така, не може да се 
определи преостанат век на траењето пократок от-
колку што изнесува разликата помеѓу пропиша-
ниот просечен век на траењето на тоа основно сред-
ство и неговото фактично досегашно траење, имај -
ќи ја при тоа предвид и одредбата на точката 9 
став 4 од ова упатство. 

За утврдување физичката способност на основ-
ното средство се зема предвид годината на изград-
бата односно годината на последната реконструк-
ција на основното средство. 

11. Сегашната вредност на основното средство 
се утврдува со намалување на неговата набавна 
вредност зависно од просечниот век на траењето 
пропишан за соодветната група основни средства, 
со тоа што просечниот век на траењето може да 
се исправи според степенот на неговата физичка 
истрошеност. Физичката истрошеност на односното 
основно средство ја утврдува стручната комисија 
која се формира во смисла на точката 4 на Одлуката. 

12. При пописот и процената стручната коми-
сија треба да се придржува и кон следното: 

1) дел од регулационен речен тек, канал или 
одбранбен насип кој минува низ населба или штити 
населба од поплава, се попишува и се проценува 
по елементите и по цената што се однесуваат на 
тој потез на речниот тек, каналот или одбранбе-
ниот насип; 

2) кејовите подигнати за утврдување на регу-
лиран речен тек или канал и облогите за заштита 
од ерозија на одбранбен насип, се попишуваат и се 
проценуваат заедно со регулираниот речен тек или 
каналот, односно со одбранбениот насип за која 
цел се изградени овие објекти; ! 

3) хидроградежните објекти, што се мел нора-
Јушни канали сочинуваат функционална целина. 
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со п о п и ш у в а а т и се проценуваат со овие канали 
заради чие функционирање се изградени; 

4) ако одбранбен насип или мепиорационен 
канал минува низ подрачјата на две водостопански 
организации, пописот и процената на тој насип 
односно канал ја врши онаа водостопанска орга-
низација врз која е тој насип односно канал во 
целина или делумно пренесен како основно сред-
ство. 

III. ПОСТАПКА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА 
13. Во првата фазе од пописот и процената во 

единицата на пописот и процената се собира, се 
проверува и дефинитивно се средува документа-
цијата и се пополнува образецот ПОВС-1. За таа 
цел водостопанската организација особено ги врши 
овие работи: 

1) ги проверува и ги надополнува податоците 
потребни за извршување на пописот и процената 
(податоци за премерот, карти, планови, ситуации, 
катастар, акти за преносот односно за прибавува-
њето на основните средства и др) ; 

2) врши попис (инвентура) на сите основни 
средства што се предмет на пописот и процената 
(премерување пребројување и поблиско опишу-
вање на основното средство заради негово распо-
редување во пописните листи според соодветните 
шифри, називи и технички карактеристики пропи-
шани во Номенклатурата); 

3) ги пополнува пописните листи односно обра-
зецот ПОВС-1 во колоните 1 до 5, 8 и 9. 

14. Втората фаза од пописот и процената, во 
која стручната комисија пристапува кон процена, 
ги опфаќа следните работи: 

1) проверување и утврдување дали во образецот 
ПОВС-1 се внесени сите основни средства што се 
предмет на пописот и процената; 

2) проверување и утврдување дали основните 
средства се правилно внесени во образецот ПОВС-1 
според соодветните шифри, називи и технички 
карактеристики пропишани во Номенклатурата; 

3) утврдување на цените по единицата на мера 
за одделни видови работи и објекти; 

4) проверување и утврдување дали се правил-
но применети нормативите на просечниот век на 
траењето пропишани во Номенклатурата; 

5) утврдување на набавната и сегашната вред-
ност на основните средства. За тоа цел комисијата 
ги пополнува во образецот ПОВС-1 колоните 6, 7 
и 10 до 13; 

6) пополнување на образецот ПОВС-2 и соста-
вување на записникот за пописот и процената. 
IV. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ И СОСТА-
ВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОПИС И ПРО-

ЦЕНА 
15. Податоците за пописот и процената се вне-

суваат во обрасците ПОВС-1 и ПОВС-2. 
Образецот ПОВС-1 претставува основен образец 

за попис и процена. Во овој образец се внесуваат 
основните средства поединечно. 

Ако основните средства меѓусебно се функци-
онално поврзани, тие се внесуваат во еден образец 
ПОВС-1. На пример, за еден систем за одводну-
вање се составува односно се пополнува еден обра-
зец ПОВС-1 и во него се внесуваат редум, како 
посебни позиции, сите составни делови од тој си-
стем кои претставуваат поединечни основни сред-
ства, и тоа: земјиштето, основните канали, детал-
ната каналска г^ел:?, хидроградежните објекти на 
кон?пите и во каналите, зградите, полските мо-
стови и пропусти и драгите објекти, а ка ј золевич 
скоте:ги покрај наведеното и Еодозафатниге гра-
д о в и (бр;нп, црпки). Исто така, за регулираните 
речни текови, за економот за заштита од понтеви 
и за системот за заштита от ерозија и за угнету-
вањето на по*:.ои, се пополнува еден обносон ПОВС-1, 
со тоа што во него со внесуваат поединечно, коко 
п а н и о н позиции, сонтаг,нито делови на тие функ-
ционално единствени објекти. 

За основните средства вон употреба се попол-
нува посебен образец ПСВС-1, со сите соодветни 

податоци и во горниот десен агол се испишува 
ознаката; „Основни средства вон употреба". 

Образецот ПОВС-2 претставува збирен образец, 
кој се пополнува врз основа на податоците од обра-
зецот ПОВС-1 за единицата на пописот и проце-
ната како целина. 

16. При пополнувањето на обрасците подато-
ците за основните средства се внесуваат по редот 
по кој основните средства се распоредени во Но-
менклатурата, со точна ознака на шифрата и на-
зивот. 

17. Секој лист од обрасците ПОВС-1 и ПОВС-2 
го потпишуваат сите членови на стручната коми-
сија. 

Пополнување на образецот ПОВС-1 
18. Во првата фаза од пописот и процената (по-

пис) водостопанската организација го пополнува 
образецот ПОВС-1 во б примероци и во него вне-
сува податоци на следниот начин: 

1) во заглавјето на образецот се запишуваат: 
називот на водостопанската организација односно 
на работната единица, која е единица на пописот и 
процената; нејзиното седиште (место, општина, око-
лија, република); гранката и групата на дејноста вз 
која е распоредена водостопанската организација 
ка ј Службата на општественото книговодство. 

Во рубриката „Општи карактеристични пода-
тоци" се запишуваат суштествените карактеристи-
ки и елементи на попишаните основи средства, 
и тоа: 

а) ка ј регулирани речни текови — називот на 
текот, должината на водниот тек во km, видот на 
регулацијата (систематска или заштита на кра ј -
брежен дел од рушење); 

б) ка ј заштита од поплави од речни и брдски 
води — називот на водниот тек, називот и повр-
шината во ha на бранетото подрачје, должината на 
насипот во km и димензиите на профилот на на- и-
пот, а ка ј заштита од брдски води — називот и 
површината на сливот во km2, должината на пе-
риферниот канал во km, должината на придру-
жните насипи во km, максималниот протек, про-
сечната длабочина и широчина на дното во т ; 

в) ка ј заштита од ерозија и ка ј уредување на 
порои — називот на поројот, вкупната површина 
на сливот во km2, должината на главниот тек во 
km и називот на водотекот во кој се влева по-
ројот; 

г) ка ј одводнување на земјиште — називот и 
површината на одводнетото порачје во ha, називот 
и површината на самостојниот каналски систем, 
начинот на одведување на водата (гравитација, 
црпење, мешовито); 

д) ка ј наводнување на земјиште —- називот и 
површината на залевното подрачје во ha, називот 
и површината на самостојниот каналски систем, 
изворот од кој се снабдува со вода (река, езеро, 
подземна вода, површинска вода), начинот на на-
воднување (инфилтрација, оросување); 

2) во колоната 1 се запишува редниот број на 
позицијата на пописот и процената0, 

3) во колоната 2 се запишува соодветната ши-
фра од Номенклатурата за секоја позиција на про-
цената ; 

4) во колоната 3 се запишува точниот назив 
на основното сред ех во. со сите потребни податоци 
кои со примена на цените по единицата на мера 
служат за утврдување вредноста на основното 
средство; 

5) во колоната 4 се запишува годината на за-
вршетокот на изградбата, односно реконструкци-
јата на основното сродство; 

G) во колоната 5 се з" нитова просечниот век 
на траењето што е пропишан во Номенклатурата 
за т"л основно средство; 

7) во колоната 8 се запишува единицата на 
r/'-toa на основното средство ( т , т2> т 3 , парче и 
др.}; 

8) во колоната 9 се запишува количината по 
единица, на мора на OCHOBEIOTO средство (вкупно 
т , гп2, т \ парчиња и др), 
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Во втората фаза од пописот и процената (про-
цена) стручната комисија ги пополнува колоните 
6, 7 и 10 до 13 »а образецот ПОВС-1 на следниот 
(Начин: 

1) во колоната 6 се запишува преостанатиот 
век на траењето, кој стручната комисија го утвр-
дува според физичката способност односно според 
сегашната состојба на основното средство. 

Ова претставува најважна задача на комиси-
јата при процената, зашто е потребно што пореал-
но да се процени преостанатиот век на траењето, 
земајќи ги предвид и конкретните услови за нор-
мално користење и одржување на тоа основно 
средство. Ова време се проценува и се определува 
врз основа на техничката документација и друга 
евиденција, а по потреба и врз основа на преглед 
на самото место. 

К а ј основните средства што до денот на про-
цената биле во употребе помал број години откол-
ку што изнесува просечниот век на траењето за 
односното основно средство, кој е пропишан во 
Номенклатурата, преостанатиот век н^ траењето 
не може да биде пократок од разликата помеѓу 
досегашниот остварен век на траењето и пропи-
шаниот просечен век на траењето. 

Ка ј основните средства што до сега биле во 
употреба подолго отколку што изнесува пропиша-
ниот просечен век на% траењето, стручната коми-
сија го цени уште можниот век на траењето спо-
ред техничката состојба и конкретните услови за 
употреба на основното средство, имајќи ги пред-
вид и реалните можности за негова замена со ново; 

2) во колоната 7 се запишува процентот на 
физичката способност, кој се добива кога утврде-
нето време на преостанатиот век на траењето ќе 
се подели со пропишаниот просечен век на трае-
њето на тоа основно средство и резултатот ќе се 
помножи со 100; 

3) во колоната 10'се запишува цената по еди-
ницата на мера за односното основно сердство; 

4) во колоната 11 се запишува набавната вред-
ност на основното средство, која се добива кога 
количината (од колоната 9) ќе се помножи со це-
ната по единицата на мера (од колоната 10); 

5) во колоната 12 се запишува сегашната вред-
ност на основното средство, која се добива кога 
набавната вредност искажана во колоната 11 ќе 
се помножи со- процентот на физичка способност, 
кој е утврден и запишан во колоната 7, и ќе се 
подели со 100; 

6) во колоната 13 се запишува исправката на 
вредноста на преметот на процената, која се до-
бива кога од набавната вредност (колона 11) ќе се 
одземе сегашната вредност (колон© 12). 

Пополнување на образецот ПОВС-2 
19. По завршеното пополнување на образецот 

ПОВС-1 стручната комисија го пополнува образе-
цот ПОВС-2. Овој образец претставува рекапиту-
л а ци ја на .извртениот попис и процена на сите 
основни средства на единицата на пописот и про-
цената, вклучувајќи ги и основните средства вон 
употреба што се искажани на посебниот образец 
ПОВС-1. 

Образецот ПОВС-2 се пополнува во- 7 приме-
роци. 

Податоците во образецот ПОВС-2' се внесуваат 
на следниот начин: 

1) заглавјето на образецот се пополнува на 
ист начин како и за главчето на образецот ПОВС-1; 

2) во колоните на образецот ПОВС-2 се внесу-
ваат податоците од соодветните колони и рубрики 
на пополнетиот (еден или повеќе) образец ПОВС-1. 
Составување на записникот за пописот и процената 

20. По завршениот попис и процена односно по 
пополнувањето на обрасците ПОВС-1 и ПОВС-2, 
стручната комисија составува записник за попи-
сот и процената на определени основни средства 
во 3 примероци. 

Записникот за пописот и процената на опре-
делени основни средства се составува според обра-
зецот кој е отпечатен- кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

Во колоните: „Шифра" и „Назив на групата 
основни средства" на записникот за пописот и 
процената се внесуваат шифрите со соодветниот 
назив од колоните 2 и 3 на образецот ПОВС-2. 

Записникот за пописот и поцената е полно-
важен ако го потпишале сите членови на струч-
ната комисија. Членовите на ' стручната комисија 
што не ќе се согласат со записникот на другите 
членови можат да го издвојат своето образложено, 
мислење на посебен додаток кон записникот. 

Записникот за пописот и процената, заедно со 
сите пополнети обрасци ПОВС-1 и ПОВС-2, прет-
ставува материјал за извршениот попис и про-
цена. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
21. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 05-3186 
11 август 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. р. 

ПОВС-1 
(формат 2*97 X 420 mm) 

ОСНОВЕН ОБРАЗЕЦ _ 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Место 
Дејност 

(Назив на водостопанската организација) 
Општина Околија СР 

(да се запише основната дејност — гранка и гру па • 
кај СОК) 

во која водостопанската организација е распоредена 

Општи карактеристични податоци: 

е. Основно средство Век на траењето (годивн) 1 % на физичка 
способ-

1 
а « 1 ѕ 5 О Ѕ Ѕ. 

Вредност во илјади динари 
(О СИ а 

Назив Година на Просечен 
Преостанат 
(уште мо-

жен) 

ност 
(колона 6x100) 

и « 
И 2 

ва 

В 
И | | ГЈ Е 2 
5 § (в 

Набавна (ко-
лона 9 х коло-

Сегашна 
(колона И х 
колона 7/100)' 

Исправка на 
вредноста 

(колон: И — 
колона 12) £ 1 

Назив изградбата Просечен 
Преостанат 
(уште мо-

жен) колова 5 § И w
 и о ОДЕ д » И на 10) 

Сегашна 
(колона И х 
колона 7/100)' 

Исправка на 
вредноста 

(колон: И — 
колона 12) 

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

ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ПОПИС И ПРОЦЕНА: 
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Место -
Дејност 

ПОВС-2 
(формат 297 X 420 mm) 

ЗБИРЕН ОБРАЗЕЦ 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

(Назив на водостопанската организација) 
Општина — О к о л и ј а , СР 

(да се запише основната дејност — гранка и група — во која е распоредена водостопан-
ската организација кај СОК) 

Вредност во илјади динари 

Редс: 
број Шифра Назив на основното 

средство 
Единица 
на мера Количина 

Набавна Сегашна 
Исправка на вред-

носта (колона 6 
— колона 7) 

на отпишаноста (колона 8 X160) 
колона 6 

I 2 3 4 5 6 - 7 8 9 

Редослед и назив 
на основните сред-
ства според Номен-

клатурата 

Датум 
Место 

Директор, 

Раководител на сметководството, 

Членови на стручната комисија за 
попис и процена: 

1) ' 
2) , 
3) 
4) 
5) 

(Назив на водостопанската организација) 
Ме^то Општина 
Околија СР 
Гранка и група на дејноста 
ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНАТА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
Стручната комисија за попис и процену, опре-

делена со решение - на работничкиот совет на 

(Назив на водостопанската организација) 
број од 
во состав: 
1) , 
2) , 

3) , 
(име и презиме) (назив на организацијата) 

изврши попис и процена на определените основни 
средства на водостопанската организација според 
Одлуката за попис и процена на вредноста на водо-
стопанските објекти и другите основни средства на 
водостопанските организации што не се попишани 
и Цроценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66) 
и Упатството за спроведување на пописот и про-
цената на вредноста »а основните средства на во-
достопанските организации што не се попишани и 
проценети („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/66) во 
време од до 27 февруари 1967 година. 

~ Со пописот и процената е утврдено дека ка ј 
ОД 

(назив на организацијата) (место) 

се наоѓаат на управуваше следните основни сред-
ства во соодветните вредности: 

Шифра Назив на групата В р е д и о с т 
Шифра основни средства набавна сегашна 

Вкупно: 

Овој записник е составен и потпиран од чле-
новите на стручната комисија »а 27 февруари 1967 
година. 

Членови на стручната комисија за попис и 
процена: 
1) 
2) 
3) : 

Дека податоците за основните средства наведени 
во овој записник се точни, тврдат: 

Директор, 

Раководител на 
. сметководството, 

Во 
(место) 

На 196— година 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

433. Наредба за измена на Наредбата за стан-
бените згради и за објектите во областа 
на здравствената и социјалната заштита, 
при чие финансирање не се врши издво-
јување средства на посебна сметка к а ј 
Службата на општественото книговодство 669 

434. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за стоките за кои е пред-
виден царински контингент — — — — 669 

435. Наредба за утврдување на Номенклату-
рата на основните средства на водосто-
панските организации што не се попиша-
ни и проценети — — — — — — — 669 

436. Упатство за спроведување на пописот и 
процената на вредноста на основните 
средства на водостопанските органинза-
ции што не се попишани и проценети — 673 


