
Среда, 25 декември 1968 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 54 ГОД. XXIV 

603. 

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните 
давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕ-
НИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
1. Во Одлуката за определување на земјодел-

ските и прехранбените производи за кои при уво-
зот се плаќа посебна давачка („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/68 и 40/68) во точката 1 по редниот 
број 232 се додаваат осум нови редни броеви, кои 
гласат: 

„233 054-50-91 Карфиол, свеж 
234 054-50-99 Друг зеленчук, свеж (са-

лата) 
235 221-80-10 Семе од сончоглед 
236 291-96-10 Пердуви и меки пердуви, 

нечистени 
237 291-96-20 Пердуви исчистени и ме-

ки пердуви 
238 291-96-30 Пердуви и меки пердуви 

— други 
239 292-40-01 Бухачев цвет 
240 292-40-02 Бухач во прав 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
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19 декември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
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07.01/Зд 
12.01/8а 

05.07/1а 

05.07/16 

05.07/2 
12.07/1 
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СФРЈ". 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

197 653-12-10 Ткаенини од бурет свила 
198 653-13-10 Сомот, кадифе и жанил свилена тка-

енина 
199 657-41-10 Линолеум врз подлога на хартија или 

картон 
200 657-41-10 Линолеум врз текстилна подлога 
201 717-12-30 Машини за плетење 
202 719-12-10 Клима уреди (за менување на темпе-

ратурата и влагата) 
203 719-22-10 Компресори за воздух или гас 
204 719-22-20 Воздушни пумпи 
205 719-22-30 Вентилаторски уреди 
206 899-97-10 Термос шишиња и делови". 

2. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не се 
однесува на работите на увозот на стоки што се 
склучени и и се пријавени на банката до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 159 
22 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

603 
Врз основа на членот 37 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА-
ТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ 

НА ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обрвската за прибавување 
согласност за увоз на одделни стоки, Р. п. бр. 82 од 
12 јуни 1968 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/68) во точката 1 став 1 по редниот број 194 се 
додаваат дванаесет нови редни броеви, кои гласат: 
,Л95 653-11-10 Ткаенини свилени ретки (муслин, 

гренадин, Еоал, газа, етамин и ел.) 
196 653-11-90 Ткаенини свилени други 

604. 
Врз основа на чл. 31 и 33 од Законот за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/66 и 1/68), во врска со 
членот 82 од Основниот закон за установите („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 50/68) и членот 43 
од Законот за банките и кредитните работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 
1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1968 
ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работните организации според одредбите на ва-

жечките прописи и овој правилник составуваат за-
вршна сметка за 1968 година. 

Член 2 
Во завршната сметка за 1968 година (во ната-

мошниот текст: завршната сметка) работната органи-
зација ја искажува состојбата на своите средства 
и нивните извори на 31 декември 1968 година, го 
утврдува конечно вкупниот приход и доход и врши 
распределба на доходот остварен во 1968 година, 
и тоа според прописите што важат за таа година. 
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Член 3 
Работната организација ја составува завршната 

сметка врз основа на податоците од своето книго-
водство и други евиденции. 

Член 4 
Состојбата на средствата и нивните извори ра-

ботната организација ја утврдува со попис (инвен-
тарисување). 

Член 5 
Според одредбите на овој правилник составу-

ваат завршна сметка: 
1) претпријатијата и дуќаните со средства во 

општествена сопственост, вклучувајќи ги тука и 
здружените претпријатија; 

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-
продавни, станбени, штедио-кредитни и други сто-
пански задруги); 

3) водните заедници и други водостопански ор-
ганизации; 

4) банките. Поштенската штедилница, Југосло-
венската лотарија, заедниците на социјалното оси-
гурување, осигурителните заводи и заводите за рео-
сигурување; 

5) деловните здруженија; 
6) установите; 
7) посебните угостителски единици основани од 

страна на државни органи, општествено-политички 
организации и здруженија на граѓани според од-
редбите на членот 27 став 1 од Основниот закон за 
угостителската дејност („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 8/65, 15/68 и 30/68). 

Посебните угостителски единици основани од 
страна на работни организации се третираат како 
и другите работни единици на тие организации; 

8) работните единици на органите на управата 
(државни органи) од членот 24 став 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 
и 1/67); 

9) организациите на ученици и студенти што 
вршат стопанска дејност или дејности слични на 
стопанската; 

10) стопанските единици на казнено-поправните 
установи, што работат според Законот за работење 
на стопанските единици на казнено-поправителните 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60 и 
16/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 15/63); 

11) заштитните работилници за професионална 
рехабилитација и за запослување на инвалиди; 

12) другите работни организации (заедници на 
стопански организации, заедници на установи и др.). 

Член 6 
Пописот (инвентарисувањето) на средствата и 

нивните извори работните организации од членот 
5 на овој правилник го вршат според одредбите на 
Правилникот за пописот (инвентарисувањето) ка ј 
корисниците на општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 44/66). 

Елаборатот за пописот (инвентарисувањето) е 
составен дел на завршната сметка и се чува ка ј 
работната организација. 

II. ЗАВРШНА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Составни делови на завршната сметка 

Член 7 
Завршната сметка се составува за работната 

организација како целина. 
Секоја организација во состав на здружено 

претпријатие составува своја завршна сметка, а 
здруженото претпријатие составува збирна завршна 
сметка за здруженото претпријатие како целина. 

Ако здруженото претпријатие врши стопанска 
дејност вон дејностите на организациите во својот 
состав, тоа составува и посебна завршна сметка за 
таквото свое работење, вклучувајќи ги во таа за-
вршна сметка и податоците за заедничките фондови 
на здруженото претпријатие. 

Член 8 
Завршната сметка на работната организација 

опфаќа: 
1) состојба на средствата и нивните извори (би-

ланс); 
2) пресметка на вкупниот приход и доход и рас-

пределба на доходот; 
3) прилози со кои се објаснуваат одделни по-

зиции од билансот и пресметката на вкупниот приход 
и доход и распределбата на доходот; 

4) извештај за работењето; 
5) записник од седницата на која работничкиот 

совет односно соодветниот орган на управувањето 
ја разгледувал завршната сметка на работната ор-
ганизација и донесол одлука за нејзиното усвоју-
вање. 

Член 9 
Со завршната сметка работната организација го 

утврдува вкупниот приход и доход што го оства-
рила со целокупната своја дејност како целина, ут-
врден според наплатената реализација во смисла 
на членот 13 од Законот за утврдување на вкупниот 
приход и доход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 
35/65) односно во смисла на членот 77 од Основниот 
закон за установите како и во смисла на чл. 40 
и 41 од Основниот закон за стопанското работење 
(стопанисувањето) со станбените згради во опште-
ствена сопственост („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/65 и 50/68). 

Вкупниот приход на организацијата во состав 
на здружено претпријатие го сочинува наплатената 
реализација утврдена во смисла на ставот 1 од овој 
член, вклучувајќи ја тука и наплатената реализа-
ција остварена со работење со други организации 
во состав на тоа здружено претпријатие. 

Завршната сметка на погоните на стопански 
организации што изведуваат инвестициони работи 
вп странство, составена во текот на годината, по 
завршувањето на работите, во смисла на точката 
7 од Одлуката за располагањето со девизи во 
текот на изведувањето на инвестициони работи во 
странство и за пресметувањето на трошоците на 
работењето и утврдувањето на добивката („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 45/66 и 30/67), се прилага 
како анекс кон завршната сметка на матичното прет-
пријатие. 

Член 10 
Р!звештајот за работењето работната организа-

ција го составува на начинот и во обемот што им 
одговараат на потребите на работната организација. 

Извештајот за работењето содржи, по правило, 
преглед и анализа на работењето на работната ор-
ганизација и анализа на постигнатите резултати во 
работата. Извештајот треба особено да опфати по-
датоци: за состојбата и промените во средствата на 
работната организација и во изворите на тие сред-
ства, посебно во однос на потребите од обртни сред-
ства и од средства за реконструкција и модерни-
зација, со динамиката на вложувањата; за изврше-
ните инвестициони вложувања; за извршувањето 
на плановите; за постигнатата продуктивност на 
трудот; за утврдувањето на вкупниот приход и до-
ход и за распределбата на доходот; за остварените 
лични доходи и за квалификационата структура на 
работниците; за остварениот извоз и увоз; за деј-
ството на инструментите на стопанската реформа 
врз економската положба на работната организаци-
ја, како и други податоци од значење за работната 
организација. 
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Работните организации што во својот состав 
имаат фабрики, погони и работни единици со само-
стојна пресметка (во натамошниот текст: работните 
единици со самостојна пресметка) во својот изве-
штај за работењето го наведуваат начинот и мери-
лата според кои е утврден вкупниот приход и доход 
На одделни единици. 

2. Доставување на завршната сметка до Службата 
на општественото книговодство 

Член 11 
По донесувањето на завршната сметка од страна 

на работничкиот совет односно соодветниот орган 
на управувањето, работната организација е должна 
да ја достави завршната сметка до Службата на оп-
штественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата) односно на организационата единица на 
Службата кај која има жиро-сметха. 

Организацијата во состав на здружено претпри-
јатие ја доставува завршната сметка до Службата 
кај која има жиро-сметка. 

Претпријатијата што произведуваат за опреде-
лени воени потреби, покрај завршната сметка што 
ја доставуваат до Службата, еден примерок од за-
вршната сметка му доставуваат и на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана во пропишаните ро-
кови од членот 12 на овој правилник. 

Член 12 
Работните организации ја доставуваат завршната 

сметка до Службата во рок од 7 дена од денот на 
нејзиното донесување, а надјоцна: 

1) до 5 февруари 1969 година: 
а) стопанските организации за проектирање 

(411—00); 
б) трговските стопански организации на мало 

што во својот состав имаат помалку од три погонски 
и деловни единици, без оглед на тоа дали само-
стојно го утврдуваат доходот, освен стоковните 
куќи (611—00, освен 611—40); 

в) стопанските организации за вршење трговски 
услуги (614—00); 

г) угостителските стопански организации што во 
својот состав имаат помалку од три погонски и де-
ловни единици, без оглед на тоа дали самостојно го 
утврдуваат доходот, како и посебните угостителски 
единици од членот 5 точка 7 став 1 на овој правил-
ник (620—00); 

д) стопанските организации на занаетчиството 
што вршат лични и други услуги (770—00); 

ѓ) установите, освен здравствените; 
е) банките и штедилниците што во својот состав 

имадт помалку од пет филијали (013—10); 
Ј2)^до 20 февруари 1969 година заедниците на 

социјалното осигурување, републичките и покраин-
ските заводи за запослување и сите други работни^ 
организации; 

3) до 5 март 1969 година Народната банка на 
Југославија и здружените претпријатија — збирна 
завршна сметка. 

Службата може по исклучок, во оправдани слу-
чаи, на предлог од работничкиот совет односно соо-
дветниот орган на управувањето на работната орга-
низација, да и определи на работната организација 
од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член да поднесе завр-
шна сметка во продолжен рок, а најдоцна до 28 фев-
руари 1969 година. 

Продолжувањето на рокот од ставот 2 на овој 
член го одобрува Службата со заклучок, против 
кој не може да се поднесе приговор. 

Член 13 
Работната организација ја составува завршната 

сметка на обрасците пропишани со овој правилник. 
На работната организација што на Службата 

непосредно и ја доставува завршната сметка, Служ-
бата е должна да и го потврди приемот на заврш-
ната сметка. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите дело-
ви односно пополнети обрасци предвидени во членот 
22 од овој правилник, или ако обрасците не се 
пополнети на начинот предвиден со овој правилник, 
ќе се смета дека завршната сметка е непотполна. 

Непотполната завршна сметка на работната ор-* 
ионизација, иако е поднесена во пропишаниот рок, 
ќе се смета како да не е поднесена. 

Член 14 
Работната организација што во својот состав 

има работни единици со самостојна пресметка или 
работни единици за заедничко работење во смисла 
на членот 63 од Законот за средствата на работните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68, 
24/68 и 48/68) и поднесува на Службата ка ј која има 
жиро-сметка кон својата завршна сметка и посебни 
податоци за тие свои единици. 

Како посебни податоци од ставот 1 на овој член 
се сметаат податоците од пополнетите обрасци: 
ЗС-1, ЗСБ-1, ЗСНБ--1 и ЗСОС-1г 

Ако работната организација од ставот 1 на овоЈ 
член врши еден дел од своето работење надвор од 
работните единици со самостојна пресметка, и за тој 
дел работење таа кон својата завршна сметка ги 
поднесува посебните податоци од ставот 2 на овој 
член. 

Член 15 
Истовремено со доставувањето на завршната 

сметка работната организација и поднесува на 
Службата налози за уплатување односно враќање 
на разликите помеѓу износите на обврските спрема 
буџетите и фондовите утврдени во завршната смет-
ка и износите на аконтациите на тие обврски упла-
тени во текот на годината, налози за пренос на 
доходот на жиро-сметката, ако овој бил издвоен на 
посебна сметка кај Службата и налози за покрива-
ње загубата ако е таа утврдена. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува 
и на организацијата во состав на здружено прет-
пријатие. 

Работните единици со самостојна пресметка што 
имаат жиро-сметка и поднесуваат на Службата ка ј 
која се води нивната жиро-сметка пополнет образец 
ЗС-4 и налози за уплатување односно враќање на 
разликата помеѓу износите на обврските спрема 
буџетите и фондовите, што самостојно ги извршу-
ваат, и износите на аконтациите на тие обврски 
уплатени во текот на годината. Овие налози тие 
единици ги поднесуваат во рокот што во членот 12 
од овој правилник е определен за поднесување на 
завршната сметка на работната организација во 
чиј состав се тие. 

3. Обрасци за составување на завршната сметка 

Член 16 
Билансот (состојба на средствата и нивните из-

вори на 31 декември 1968 година), пресметката на 
вкупниот приход и доход и распределбата на до-
ходот, работните организации ги составуваат и иска-
жуваат на единствениот образец ЗС-1 — Биланс и 
пресметка на вкупниот приход и доход и распре-
делба на доходот за 1968 година. 

Прилозите со кои се објаснуваат одделни пози-
ции на билансот, пресметката на вкупниот приход и 
доход и распределбата на доходот работните органи-
зации ги составуваат на: 

1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 декем-
ври 1968 година; 

2) образецот ЗС-З — Утврдување на елементите 
за составување на завршната сметка за 1968 година; 

3) образецот ЗС-4 — Преглед на обврските спре-
ма буџетите и фондовите, со состојба на 31 декември 
1968 година; 

4) образецот ЗС-5 — Рекапитулација на пописот 
на материјалните вредности на 31 декември 1968 
година; 
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5) образецот ЗС-6 (Д. П.) — Конечна пресметка 
иа данокот на промет за 1968 година; 

6) образецот ЗС-7 — Годишна пресметка на а-
М-ортизацијата на основните средства за 1968 година; 

7) образецот ЗС-8 — Утврдување на делот од 
деловниот фонд што е користен за обртни цели на 
31 декември 1968 година. 

Член 17 
По исклучок од членот 16 па овој правилник, 

установите што своите деловни книги не ги водат 
според начелата на двојното книговодство, не по-
пополнуваат образец ЗС-2, а наместо образецот 3С-3 
пополнуваат посебен образец ЗС-За — Утврдување 
на елементите за составување на завршната сметка 
на 31 декември 1968 година кај определени установи. 

Член 18 
Банките за составување на завршната сметка 

употребуваат посебни обрасци, и тоа: 
1) образецот ЗСБ-1 — Биланс и пресметка на 

вкупниот приход и доход и распределба на доходот 
за 1968 година; 

2) образецот ЗСБ-2 — Заклучен лист на 31 де-
кември 1968 година; 

3) образецот ЗСБ-З — Утврдување на елементите 
ѕа составување на завршната сметка за 1968 година; 

4) образецот ЗСБ-4 — Преглед на обврските 
спрема буџетите и фондовите, со состојба на 31 де-
кември 1968 година; 

5) образец ЗСБ-8 — Утврдување на делот од де-
ловниот фонд што е користен за обртни цели на 
31 декември 1968 година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, 
банките ги употребуваат и обрасците ЗС-5, ЗС-6 и 
ЗС-7 од членот 16 став 2 на овој правилник. 

Народната банка на Југославија, наместо образе-
цот ЗСБ-1 од ставот 1 на овој член, пополнува посе-
бен образец ЗСНБ-1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на доходот 
на Народната банка на Југославија за 1968 година. 

Член 19 
.Осигурителните заводи и заводите за реосигу-

рување (во натамошниот текст: осигурителните ор-
ганизации) за составување на завршната сметка у-
потребуваат посебни обрасци и тоа: 

1) образецот ЗСОС-1 — Биланс и пресметка на 
вкупниот приход и доход и распределба на доходот 
за 1968 -година; 

2) образецот ЗСОС-2 — Утврдување на елемен-
тите за составување на завршната сметка за 1968 
година; 

3) образецот ЗСОС-З — Пресметка на средствата 
на осигурувањето и ^осигурувањето за 1968 го-
дина; 

4) образецот ЗСОС-4 — Пресметка на средствата 
на реосигурувањето за 1968 година. 

Покрај обрасците од ставот 1 на овој член, оси-
гурителните организации ги употребуваат и обрас-
ците ЗС-2. ЗС-4, ЗС-5, ЗС-6, ЗС-7 и ЗС-8 од членот 
10 став 2 на овој правилник. 

Член 20 
Заедниците на социјалното осигурување за ра-

ботењето на секој фонд, а Југословенската заедница 
на социјалното осигурување и за своето работење, 
за 1968 година составуваат и заклучен лист на 31 
декември 1968 година на образецот ЗССО-1. 

Покрај доставувањето на заклучниот лист на 
образецот ЗССО-1 од ставот 1 на овој член, заедни-
ците на социјалното осигурување ја искажуваат со-
стојбата и движењето на средствата на резервите 
на фондот и на другите наменски средства на фон-
довите на: 

1) образецот ЗССО-2 — Резерва на фондовите на 
заедницата на социјалното осигурување за 1968 го-
дина, резерва на фондот ; 

2) образецот ЗССО-З — Други средства на фон-
дот што служат за унапредување на здравствената 

служба, превентивната и друга здравствена зашти-
та на осигурениците за 1968 година; 

3) образецот ЗССО-4 — Средства наменети за 
закрепнување на пензионерите за 1968 година. 

Комуналните заводи за социјално осигурување 
за книговодството на придонесите на социјалното 
осигурување составуваат биланс на образецот 
ЗССО-5 — Биланс на 31 декември 1968 година. 

Сите обрасци ЗССО се пополнуваат по синтетич-
ните (трицифреии) и задолжителни аналитички кон-
та пропишани со Правилникот за единствениот кон-
тен т а н на заедниците на социјалното осигурување 
на работниците, а за фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување на земјоделците — по 
контата пропишани со контните планови за тие за-
едници. 

Член 21 
Заводите за заполтување ја составуваат заврш-

ната сметка на средствата за запослување на: 
1) образецот ЗСЗЗ-1 — Пресметка на остваре-

ниот придонес за запослување за 1668 година; 
2) образецот ЗСЗЗ-2 — Приходи и расходи на 

средствата за материјално обезбедување на 1968 го-
дина; 

3) образецот ЗСЗЗ-З — Приходи и расходи на 
средствата за подготвување на работните луѓе за-
ради запослување за 1968 година; 

4) образецот ЗСЗЗ-4 — Приходи и расходи на 
средствата за заеднички работи на запослувањетЈ 
за 1968 година. 

Член 22 
Работната организација и ја поднесува на Служ-

бата завршната сметка во еден примерок. 
Завршната сметка на работната организација ја 

сочинуваат пополнегите обрасци од чл. 16 до 21 на 
овој правилник и нејзините делови од членот 8 точ. 
4 и 5 на овој правилник, завршната сметка на фон-
довите и резервите на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување — и одлуката на собра-
нието на заедницата на социјалното осигурување за 
усвојување на завршната сметка, а завршната смет-
ка на заводите за заложување во поглед на сред-
ствата наменети за зажалување — и одлуката на 
собранието на заедницата за заполтување за одобре-
ние на завршната сметка. 

Покрај комплетната завршна сметка од ставот 2 
на овој член, работната организација и поднесува 
на Службата и пополнети обрасци ЗС-1, ЗСБ-1, 
ЗСНБ-1 и ЗС-6 во по три примерока, од кои еден 
мора да биде пополнет со рака; осигурителните орга-
низации по еден примерок од обрасците ЗСОС-1, 
ЗСОС-З и ЗСОС-4, пополнет со рака; заедниците на 
социјалното осигурување обрасците ЗСОС-1 до 5 во 
по еден примерок пополнет со рака, а заводите за 
за пос лу вање обрасците ЗСЗЗ-1 до 4 во по еден при-
мерок пополнет со рака. 

Работната организација што во својот состав 
има работни единици со самостојна пресметка или 
работни единици за заедничко работење во смисла 
на членот 63 од Законот за средствата на работните 
организации, доставува и посебно податоци за тие 
работни единици и за заедничкото работење на об-
разецот ЗС-1, ЗСБ-1, ЗСНБ-1 и ЗСОС-1, во по три 
примерока, од кои еден мора да биде пополнет со 
рака. 

Осигурителните заводи што се занимаваат и со 
работи на реосигурување доставуваат посебно по-
датоци на образецот ЗСОС-1 за дејноста на реосигу-
рувањето, а заводите за реосигурување што се за-
нимаваат и со работи на осигурување доставуваат 
посебно податоци на образецот ЗСОС-1 за дејноста 
на осигурувањето. 

III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

Член 23 
Во сите обрасци од чл. 16 до 21 од овој правил-

ник паричните вредности се искажуваат во полни 
износи (со пари). 
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Другите податоци (број на персоналот, часови на 
работа и ел.) работните организации ги искажуваат 
во износи без децимали. 

Член 24 

Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот начин: 
Податоците во колоната 4 се внесуваат од обра-

зецот ЗС-1 за 1967 година односно од решението за 
завршната сметка за таа година. За да се овозможи 
споредување, податоците се групираат на начинот 
предвиден за пополнување на податоците за 1968 
година. 

Работните организации настанати со спојување 
во 1968 година ги искажуваат податоците во коло-
ната 4 на тој начин што ги собираат износите на 
соодветните податоци од завршните сметки за 1967 
година односно од посебниот образец ЗС-1 за 1967 
година кој е поднесен како прилог кон завршната 
сметка на сите споени организации. Ако организа-
циите по извршеното спојување имаат статус на ра-
ботни единици со самостојна пресметка, тие во ко-
лоната 4 од посебниот образец ЗС-1 ги внесуваат 
податоците од своите завршни сметки за 1967 година 
односно од посебниот образец ЗС-1 за 1967 година 
кој е поднесен како прилог кон завршната сметка. 

Работните организации настанати со спојување 
во 1968 година, покрај пополнетиот образец ЗС-1 во 
кој е опфатено работењето од д нот на спојувањето 
до 31 декември 1968 година, заради статистичка об-
работка поднесуваат посебно и пополнет образец 
ЗС-1 во кој ги искажуваат определените податоци 
за сите стопански организации што се споени. Во 
овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци само во 
колоната 5 од ред. бр. 73 до 203 (освен ред. бр. 167, 
168, 182 до 185, 198 и 199) врз основа на завршните 
сметки односно посебните обрасци ЗС-1 од сите спо-
ени организации составени за период од 1 јануари 
1968 година до денот на спојувањето. 

Работните организации кон кои во 1968 година 
се припоени други организации, ги искажуваат по-
датоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат 
износите на соодветните податоци од својата заврш-
на сметка за 1967 година и од завршните сметки за 
1967 година односно посебните обрасци ЗС-1 за 1967 
година од организациите што им се припоени. Ако 
припоените организации имаат статус на работна 
организација со самостојна пресметка, тие во коло-
ната 4 внесуваат податоци од посебниот образец 
ЗС-1 за 1967 година кој е поднесен како прилог кон 
завршната сметка, односно од својата завршна смет-
ка за 1967 година. 

Работните организации кон кои во текот на 1968 
година се припоени други организации, покрај ис-
полнетиот образец ЗС-1 што го поднесуваат за сво-
ето работење во текот на 1968 година, заради ста-
тистичка обработка поднесуваат посебно и пополнет 
образец ЗС-1 во кој ги искажуваат определените 
податоци за организациите што им се припоени. Во 
овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци само во 
колоната 5 под ред. бр. 73 до 203 (освен ред. бр. 167, 
168, 182 до 185, 198 и 199), врз основа на завршните 
сметки односно посебните обрасци ЗС-1 од сите при-
поени организации составени за период од 1 јануари 
1968 година до денот на припојувањето. 

Работните организации што во 1968 година се по-
делиле односно ка ј кои во 1968 година е извршено 
издвојување, ќе ги искажат по претходна меѓусебна 
спогодба податоците во колоната 4 само ка ј една од 
организациите настанати со поделба односно издво-
јување, додека другите организации настанати со 
поделба односно издвојување назначуваат во коло-
ната 4 дека податоците се искажани ка ј определена 
организација, наведувајќи го називот на таа орга-
низација. Ако новите организации пред поделбата од-
носно издвојувањето работеле како работни единици 
со самостојна пресметка, податоците во колоната 4 
тие ги внесуваат од посебниот образец ЗС-1 за 1967 
година што е поднесен како прилог кон завршната 
сметка. 

Работните организации настанати со поделба во 
1968 година, меѓусебно ќе се спогодат која од нив 
заради статистичка обработка ќе го пополни посебно 
и образецот ЗС-1 за работната организација што се 
поделила. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат пода-
тоци само во колоната 5 од ред. бр. 73 до 203 (ос-
вен ред. бр. 167, 168, 182 до 185, 198 и 199), врз основа 
на завршната сметка на поделената работна органи-
зација. 

Работните организации основани во 1968 година 
во колоната 4 ставаат ознака: „Новооснована орга-
низација". 

Пополнувањето на одделни податоци за 1968 го-
дина се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 71 се внесуваат податоци од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец, според состојбата искажана на одделни 
конта во образецот ЗС-2. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр. 1 до 71 ги внесуваат податоците за средства-
та и изворите на средства според состојбата утврде-
на со пописот на материјалните вредности, побару-
вањата и обврските на 31 декември 1968 година, а 
по класификацијата на податоците дадени на са-
миот образец. За пополнување на овие податоци се 
користат и расположивите евиденции за состојбата 
на тие средства и нивните извори, како и изводите 
за состојбата на сметките кај Службата на банката. 

Под ред. бр. 17 установите од членот 17 на овој 
правилник го внесуваат збирот на состојбата на 
средствата во благајната, средствата на доходот изд-
воени во текот на годината на посебна сметка, сред-
ствата на чекови, валути, девизи и отворени акре-
дитиви во домашна валута. 

Под ред. бр. 21 установите од членот 17 на овој 
правилник ги внесуваат депозитите на неисплате-
ните лични доходи, издвоените заеднички парични 
средства за инвестиции, издвоените заеднички па-
нични средства за заедничка потрошувачка, динар-
ските средства за купување девизи и средствата на 
посебните фондови. 

Под ред. бр. 22 установите од членот 17 на овој 
правилник ги внесуваат вредносните хартии, делов-
ните меници, обврзниците, благајничките записи, да-
дените средства за кредитирање на општествени и 
правни лица, дадените дополнителни средства спо-
ред прописите на републиката за довршување елек-
троенергетски објекти, авансите дадени за основни 
средства, дадениот заем на работниците за станбена 
изградба; 

2) под ред. бр. 26 и 28 се искажуваат побару-
вањата од купувачите по бруто-принцип, според по-
датоците од усогласените аналитички евиденции. По 
исклучок, контото 124 се искажува по нето-принцип, 
т. е. по одбивање исправката на вредноста книжена 
на контото 129; 

3) под ред. бр. 22 се внесуваат средствата еви-
дентирани на групите конта наведени во колоната 
2 на овој образец, освен деловите на контата 179 и 
185 кои се искажани под ред. бр. 23, 24 и 25 на овој 
образец, со тоа што контото 188 се искажува по 
нето-принцип, т. е. по одбивање исправката на вред-
носта книжена на контото 189, што се однесува на 
контото 188; 

4) под ред. бр. 30 до 33 обртните средства содр-
жани во класите 3, 5 и 6 треба да се искажат по 
нето-принцип, т. е по намалувањето односно н а в л е -
гувањето за износите на исправката на вредноста. 

Под ред. бр. 30 установите од членот 17 на овој 
правилник ја внесуваат состојбата на залихите на 
материјали и ситен инвентар утврдена со пописот 
на 31 декември. 

Под ред. бр. 34 установите од членот 17 на овој 
правилник ги искажуваат непресметаните аконта-
ции по службена работа, побарувањата по основ на 
заеднички вложувања, побарувањата од граѓани и 
граѓански правни лица, нерефундираните надомес-
тоци на личниот доход за време на воена вежба, со 
придонесите, и другите лични доходи што се ре-
фундираат, побарувањата од осигурителен завод за 
надоместок на штета и преплатените обврски; 



(Страна 1210 — Број 54' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 декември 1968 

5) под ред. бр. 45 се внесува состојбата на непо-
криената загуба на крајот на годината, која мора 
да се сложува со износот искажан во овој образец 
под ред. бр. 145. 

Под ред. бр. 47 установите од членот 17 на овој 
правилник ја внесуваат состојбата на деловниот 
фонд, која се добива кога вкупниот износ на акти-
вата (ред. бр. 46) ќе се намали со збирот на изно-
сите искажани под ред. бр. 48 до 71. 

Под ред. бр. 60 установите од членот 17 на овој 
правилник го внесуваат* износот на обврските што 
не се опфатени со другите редни броеви на обврски-
те — пасива, вклучувајќи ги тука и неисплатените 
лични доходи по завршната сметка за 1968 година. 

Под ред. бр. 64 установите од членот 17 на овој 
правилник го внесуваат збирот на износите од ред. 
бр. 37 и 39, намален за износот од ред. бр. 38 и из-
носите на кредитите за средства за заедничка по-
трошувачка и други извори на средства за заеднич-
ка потрошувачка (обврски спрема добавувачите, 
обврски по основ на заедничко вложување и други 
обврски од средствата за заедничка потрошувачка), 
а наголемен за износот на ненамирени обврски спре-
ма фондот за заедничка потрошувачка, вклучувајќи 
ги тука и обврските по завршната сметка за 1968 
година; 

6) под ред. бр. 73 до 106, 125, 126, 147, 148, 165 и 
166 во колоната 5 се внесуваат податоци од соодвет-
ните редни броеви од образецот ЗС-З, означени во 
колоната 2 на овој образец. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр. 73 до 77 во колоната 5 ги внесуваат пода-
тоците од колоните 7, 8 и 9 од ред. бр. 8 до 10 на 
образецот ЗС-За, а под ред. бр. 78 до 107 во коло-
ната 5 — податоците од колоната 8 од ред. бр. 12 
до 37 на образецот ЗС-За. 

Под ред. бр. НО односно 111 се внесува износот 
на доходот остварен со заедничко работење што е 
искажан во посебни обрасци ЗС-1 за заедничко ра-
ботење под ред. бр. 108. 

Под ред. бр. 112 се внесува износот што работ-
ната организација при која се наоѓа единицата за 
заедничко работење го примила од други ^догова-
рачи на име покритие на загубата од заедничкото 
работење, и тоа до височината на ненамирените 
лични доходи од заедничкото работење, додека под 
ред. бр. 122 од овој образец се внесува вкупниот 
износ примен од други ^договарачи за покритие на 
загубата од заедничкото работење. 

Под ред. бр. 113 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што работната организација го примила од 
друга работна организација на име учество во до-
ходот остварен во заедничко работење; б) износот 
на средствата што работната организација ги при-
мила од деловното здружение во вид на зголемува-
ње, утврден со завршната сметка на деловното здру-
жение за текуштата година; в) износот што работ-
ната единица го примила од други единици за по-
критие на загубата до височината на ненамирените 
лични доходи, и г) износот што единицата за заед-
ничко работење го примила од други работни еди-
ници на работната организација за покритие на де-
лот на загубата од заедничкото работење што паѓа 
на товар на матичната работна организација до ви-
сочината на ненамирените лични доходи. Износите 
под в и г) во образецот ЗС-1 за претпријатието 
како целина не се искажуваат. 

Под ред. бр. 114 се внесува износот што работ-
ната организација врз основа на договор им ги дава 
на други работни организации на име учество во 
доходот остварен со заедничкото работење. 

Под ред. бр. 115 се внесува износот на доходот 
што му одговара на уделот на странско лице во до-
ходот остварен со заедничкото работење, вклучу-
вајќи то тука и данокот на добивка. 

Под ред. бр. 116 се внесуваат: а) износот на до-
ходот што деловното здружение им го врлтило на 
работните организации здружени во тоа деловно 
здружение по завршната сметка за 1968 година; б) 
износот на доходот што работната единица го из-
двоила за покритие на загубата на други единици, 

и в) износот на доходот што работната единица го 
издвоила за покритие на загубата од заедничкото 
работење. Износите под б) и в) во образецот ЗС-1 
за работната организација како целина не се иска-
жуваат. 

Под ред. бр. 120 се внесува вкупниот износ на 
загубата од заедничкото работење изразен во по-
себни обрасци ЗС-1 за заедничко работење под ред. 
бр. 118 и 119 како статистички податок. 

Под ред. бр. 121 се внесуваат: а) износот што 
работната организација го издвојува за покритие 
на загубата на деловното здружение ако и работ-
ната организација работела со загуба; 6) износот 
што работната организација која работела со загу-
ба е должна да и го надомести за покритие на 
загубата од заедничко работење на друга работна 
организација. 

Под ред. бр. 122 се внесува вкупниот износ што 
работната организација го примила од други ^ д о -
говарачи на име покритие на загуба од заедничко 
работење, додека делот на овие средства до височи-
ната на ненамирените лични доходи се искажува 
под ред бр. 112 од овој образец. 

Под ред. бр. 123 се внесуваат: а) ка ј деловните 
здруженија износот примен од членовите на здру-
жението на име покритие на загуба на деловното 
здружение; б) вкупниот износ примен од други еди-
ници за покритие на загубата на работната единица, 
и в) вкупниот износ што единицата за заедничко 
работење го примила од други работни единици за 
покритие на загубата. Износите под б) и в) не се 
искажуваат во образецот ЗС-1 за работната орга-
низација како целина; 

7) под ред. бр. 127, 128 и 129 се внесува делот од 
доходот издвоен за лични доходи според одредбите 
на статутот и општиот акт за распределба на до-
ходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплате-
ните лични доходи и надоместоци за првите 30 дена 
спреченост за работа кои се содржани во наплате-
ните производи и извршените услуги, како и испла-
тените лични доходи и лични примања што не се 
укалкулирани а се книжени преку контата на гру-
пата 15. ако износот на делот на доходот е доволен 
за тоа покритие. 

Делот на доходот распореден за лични доходи 
според ставот 1 на оваа точка се распоредува на дел 
кој се однесува на личните доходи со придонесите 
што се плаќаат од личниот доход и се искажува 
под ред. бр. 127, на дел кој се однесува на средства-
та издвоени за станбена изградба што се искажува 
под ред. бр. 128 и на дел кој се однесува на придо-
несот на Скопје од личниот доход од работен однос 
што се искажува под ред. бр. 129; 

8) под ред. бр. 130 се внесува дел од доходот 
за отплатување на санациониот кредит за покри-
тие на загубата, во смисла на членот 77 став 2 од 
Законот за средствата на работните организации; 

9) под ред. бр. 131 се внесува износот на придо-
несот за Скопје од средствата наменети за инвести-
ции, што е пресметан од износот на доходот што 
според завршната сметка се издвојува за деловен 
фонд и фонд за заедничка потрошувачка; 

10) под ред. бр. 132 се внесува делот на доходот 
што се издвојува за деловен фонд, а работната ор-
ганизација што во поранешните години според чле-
нот 77 од Законот за средствата на работните ор-
ганизации ја покрила загубата од деловниот фонд, 
под овој реден број го внесува и делот на доходот 
што му го враќа на деловниот фонд по овој основ; 

11) под ред. бр. 133 се внесува дел од доходот из-
двоен за фондот за заедничка потрошувачка; 

12) под ред. бр. 135 се внесуваат податоци за из-
двојување делот на доходот на поморските бродарска! 
претпријатија за прекуморска пловидба — во Заед-
ничкиот фонд за ризици, заштитните работилници — 
во заедничките фондови на заштитните работилници, 
на стопанските единици на казнено-поправните ус-
танови — во фондовите на тие единици, како и за 
други издвојувана од доходот за други фондови; 

13) под ред. бр. 136 се внесуваат средствата што 
не влегуваат во вкупниот приход, а кои работната 
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организација врз основа на важечките прописи ги 
внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите што 
работната организација ги добива на саеми, нат-
преварувања и ел., награди што претпријатијата 
ги примаат од сопствениците на бродови или товари 
на име остварени заштеди во време за натовару-
вање и истоварување на бродовите (диспеч), дота-
ции примени за определени намени што не влегу-
ваат во вкупниот приход, и други приходи кои 
според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот 
приход: 

14) под ред. бр. 138 во колоната 4 се внесува не-
покриениот дел на загубата по завршната сметка 
за 1966 година, а во колоната 5 непокриената за-
губа по завршната сметка за 1967 година. Овие из-
носи го опфаќаат и привременото покритие од сана-
циониот кредит односно од деловниот фонд. 

Под ред. бр. 143 се искажува делот на доходот 
во текуштата година за втасани отплати на санацио-
н и кредит за покривање на загубата, т. е. на изно-
сот искажан под ред. бр. 130 од овој образец; 

15) кај заводите за социјално осигурување из-
носот на личните доходи во наплатени производи и 
услуги под ред. бр. 148 е еднаков со износот на у-
кгЈЛкулираните лични доходи во текот на годината 
искажани под ред. бр.' 147. 

Под ред. бр. 165 заводите за социјално осигуру-
вање ги внесуваат податоците за бројот на часовите 
на работа од исплатните листи. Тој број часови за-
водите го внесуваат и под ред. бр. 166; 

16) под ред. бр. 149 до 151 се внесуваат износите 
ед побарувачката страна на контата означени во 
заграда на колоната 3, со тоа што од ред. бр. 149 
(конто 146) треба претходно да се одбие почетната 
состојба пренесена од претходната година; 

17) под ред. бр. 156 до 162 се внесуваат податоци 
од побарувачката страна па контата означени во 
колоната 2. по одбивање на почетната состојба пре-
несена од претходната година, со тоа што придо-
несот за изградба на станови за учесниците во 
Народноослободителната војна се искажува под ред. 
бр. 161, заедно со средствата за субвенционирање 
на станарината; 

18) под ред. бр. 167 се внесуваат податоци на 
тој начин што износот на укалкулираните часови 
на работа искажан под ред. бр. 165 ќе се подели 
со бројот на часовите на работа по работник од 
редовниот работен однос. Бројот на часовите на 
работа по еден работник се изнаоѓа така што бро-
јот на месеците на работа ќе се помножи со ме-
сечниот број часови кој е предвиден со општиот 
акт на работната организација; 

19) под ред. бр. 168 се внесуваат податоци за 
бројот на запослените, врз основа на бројната сос-
тојба на крајот на секој месец во текот на годината; 

20) под ред. бр. 169 до 172 се внесуваат податоци 
за движењето на вредноста на предметите на ос-
новните средства — по набавната вредност на тие 
средства, вклучувајќи го тука и припадниот дел од 
заедничките основни средства, додека основните 
средства во изградба или изработка не се опфаќаат. 

Како зголемување (прилив) на основните сред-
ства под ред. бр. 169 се искажуваат набавените или 
примените во 1968 година нови основни средства од 
сите извори, па и од амортизација, без оглед на 
тоа дали и кога се платени, и тоа според нивната 
набавна вредност. 

Под ред. бр. 170 се искажуваат примените и на-
бавените половни основни средства според нивната 
набавна вредност, без оглед на тоа колку и кога се 
платени. Под овој реден број се искажува и вред-
носта на набавеното земјиште што служи за стопан-
ски цели. 

Под ред. бр. 171 и 172 се искажува намалувањето 
(одливот) на основните средства, т.е. продадените, 
отстапените и расходуваните основни средства, и тоа 
според нивната набавна вредност. 

Ако набавната вредност на некое половно ос-
новно средство не е позната или е изменета, проме-
ната (приливот, односно одливот) на такво основно 
средство и неговото расходување треба да се иска-

же по цената по која во времето на промената мо-« 
жело да се набави такво или слично ново основно 
средство. 

Под ред. бр. 169 до 172 станбеното претпријатие 
внесува и податоци за движењата на предметите 
од средствата на фондот на станбените згради; 

21) под ред. бр. 173 се внесуваат износите од 
долговната страна на контото 270, без делот на 
ова конто што се однесува на ануитети за кредити 
на товар на средствата за заедничка потрошувачка, 
намалени и за износот на каматата по кредитите за 
основни средства, за почетниот фонд на обртнитв 
средства и трајни обртни средства. 

Под ред. бр. 174 се внесуваат податоци од дол-
говната страна на контото 913 кои се однесуваат на 
отплатите на кредити добиени од банките. 

Под ред. бр. 175 се внесува состојбата на кон-
тото 270 на 31 декември 1968 година, без делот на 
ова конто кој се однесува на ануитети по кредитите 
н* товар на средствата за заедничка потрошувачка, 
намалена за износот на каматата по кредитите за 
основни и трајни обртни средства; 

22) под ред. бр. 177 и 178 се внесуваат потроше-
ните средства по наведените намени, врз основа на 
податоците од аналитичната евиденција на синте-
тичното конто 105. Состојба на непотрошените 
средства за станбена изградба се утврдува под ред. 
бр. 179 врз основа на движењето на овие средства 
на контата 940 и контото 105, со тоа што ве оваа 
состојба се вклучуваат и средствата што се привре-
мено користени како обртни а кои до крајот на 1968 
година не се вратени; 

23) под ред. бр. 180 се внесува износот на фак-
турираната реализација во текуштата година, т. е. 
износот искажан под ред, бр. 73 намален за износот 
на ненаплатената реализација пренесена од прет-
ходната година од контото 298; 

24) под ред. бр. 181 се внесува износот на дано-
кот на промет содржан во фактурираната реали-
зација во текуштата година, искажана под ред. 
бр. 180; 

25) под ред. бр. 182 се внесува износот на про-
сечно користените основни средства кои се утврду-
ваат на тој начин што збирот на состојбите на по-
четокот на секој месец и на крајот на годината (31 
декември) на контата на групата 00 без контото 008, 
контото 020. контото 103 и дел од контото 135, кои 
се однесуваат на заеднички вложувања во основни 
средства, намален за збирот на месечните состојби 
на контата од групата 01 и контото 021, ќе се поде-
ли со бројот на месеците плус 1 односно со бројот 
на состојбите земени во пресметката; 

26) под ред. бр. 183 се внесува износот на про-
сечно користените средства на фондот на станбе-
ните згради, кој се утврдува на тој начин што зби-
рот на месечните состојби на почетокот на секој 
месец и на крајот на годината (31 декември) од 
групата конта 07 без контото 077, намален за збирот 
на состојбите на контото 073, ќе се подели со бро-
јот на месеците плус 1 односно со бројот на состој-
бите земени во пресметката; 

27) под ред. бр. 184 се внесува износот на про-
сечно расположивите обртни средства, кој се утвр-
дува на тој начин што збирот на состојбите на по-
четокот на секој месец на крајот на годината (31 
декември) на контата 900. 910, 911, 912, 913, 915 и 930, 
намален за состојбите на контото 104, како и ме-
сечните состојби на паричните средства за заед-
ничка потрошувачка, што во текот на годината се 
користени како обртни средства, ќе се подели со 
бројот на месеците плус 1 односно со бројот на сос-
тојбите земени во пресметката и така добиениот из-
нос ќе се намали за износот искажан под ред. бр. 
182 од овој образец и за просечниот износ на кон-
тото 008 утврден на ист начин; 

28) под ред. бр. 185 се внесува износот кој се 
добива на тој начин што збирот на состојбите на по-
четокот на секој месец и на крајот на годината (31 
декември) на контото 900 ќе се подели со бројот на 
месеците плус 1 односно со бројот на состојбите зе-
мени во пресметката; 
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29) под ред. бр. 192 се внесува износот на раз-
ликата во цените настаната поради извршена про-
дажба на залихи на одделни видови стоки, по нама-
лени цени, со кое е товарен вкупниот приход на 
текуштата година, а кое намалување на цените е 
извршено според одредбите од Законот за покри-
вање на разликата во цените при продажбата на 
залихи на оделни видови стоки во 1967 година 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 23/67). Овој износ е 
содржан и во износот под ред. бр. 87. 

Под ред. бр. 193 се внесува износот на разликата 
во цените настаната поради извршена продажба 
на залихи на одделни видови стоки по намалени 
цени, со кој е товарен деловниот фонд според од-
редбите од Законот за покривање на разликата во 
цените при продажбата на залихи на одделни ви-
дови стоки во 1968 и 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/68). 

Под ред. бр. 194 се искажува износот на разли-
ката во цените настаната поради извршена про-
дажба на залихи на одделни видови стоки по на-
малени цени, натовар на резервниот фонд според 
одредбите од Законот за средствата на работните 
организации; 

30) под ред. бр. 196 се внесува вкупниот износ 
на амортизацијата кој е конечно утврден за текуш-
тата година според одлука од органите на управува-
њето и искажан во образецот ЗС-7 во колоната 6 ако 
се усвоени минимални стопи, во колоната 7 ако се 
усвоени стопи според членот 3 од Законот за амор-
тизацијата на основните средства на работните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 30/68 
и 50/68), или во колоната 8 ако на крајот на годи-
ната е извршена исправка на пресметаната аморти-
зација според одредбите на членот 21 став. 5 од тој 
закон. 

Под ред. бр. 197 се внесува износот на ^ п о т р о -
шената амортизација со состојбата на 31 декември 
1968 година, искажан на посебно аналитично конто 
од синтетичното конто 100; 

31) под ред., бр. 198 и 199 во колоната 5 се вне-
суваат податоци од образецот ЗС-8 под ред. бр. 13 
и 15, а во колоната 4 податоци од завршната сметка 
за 1967 година; 

32) под ред. бр. 204 и 205 се искажуваат приходи-
те остварени од општествените фондови од кои се фи-
нансираат одделни видови установи, на пр.: од 
фондовите на здравственото осигурување на работ-
ниците и земјоделците, од фондовите за образование 
и од фондовите формирани во смисла на членот 72 
од Основниот закон за финансирање на општестве-
но-политичките заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/64. 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), со тоа што 
под ред. бр. 204 се искажуваат средствата добиени 
од општинските комунални и меѓукомунални фон-
дови, додека под ред. бр, 205 се искажуваат сред-
ствата остварени од сојузните, републичките и по-
краинските фондови. 

Установите од членот 17 на овој правилник под 
ред. бр. 204 до 209 внесуваат податоци на начинот 
објаснет под ред. бр. 1 до 7 од колоната 3 на обра-
зецот ЗС-За; 

33) под ред. бр. 206 и 207 се искажуваат при-
ходите остварени од буџетот директно (без посред-
ство на општествените фондови од точката 32 на 
овој член), како наплати за извршените услуги или 
како дополнителни средства и др., и тоа: под ред. 
бр. 206 средствата остварени од општинските бу-
џети, а под ред. бр. 207 приходите од сојузниот, 
републичкиот и покраинскиот буџет; 

34) под ред. бр. 208 и 209 се искажуваат прихо-
дите остварени за извршени услуги и продадени 
производи, од продажбата на материјали и отпадо-
ци, како и други приходи остварени од работните 
организации, и тоа: под ред. бр. 208 приходите од 
стопанските организации — претпријатија, а под 
ред. бр. 209 приходите од установите и други несто-
пзнски организации (институти, заводи, училишта, 
банки, здравствени и други установи и организации 
вон од стопанството); 

35) под ред. бр. 210 се искажуваат приходите 
остварени од граѓани и граѓански правни лица; 

36) под ред. бр. 212 и 213 ги искажуваат посеб-
ните трошоци, по правило, здравствените и социјал-
ните установи. Ддругите установи ќе ги искажат 
овие податоци ако имаат такви посебни трошоци; 

37) под ред. бр. 215 се искажуваат трошоците на 
паричниот и платниот промет, трошоците за кому-
нални услуги (освен плаќањата на градскиот водо-
вод, топланите, кирии и закупнини), судските, ад-
министративните и други такси, како и други не-
стопански услуги што им се плаќаат на несгопан-
ски организации: комунални установи, институти и 
заводи, болници и други здравствени установи, бан-
ки и други финансиски организации, како и други 
иестопански организации (овде не се опфаќаат ус-
лугите што им се плаќаат на стопански организа-
ции — претпријатија); 

38) под ред. бр. 216 и 217 внесуваат податоци за 
наплатената реализација сите научноистражувачки 
организации од гранката 912-00 (оддел Г). 

Збирот на износите под ред. бр. 216 и 217 го 
претставува вкупниот приход искажан под ред. 
бр. 77 од овој образец. 

Член 25 
Во образецот ЗС-2 се внесува состојбата по сите 

пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред 
како што е пропишано во единствениот контен 
план. 

Установите што водат двојно книговодство, а не 
го применуваат единствениот контен план, го по-
полнуваат овој образец врз основа на податоците од 
своето книговодство, по редот и називот на кон-
тата од контниот план што го применуваат. 

Член 26 
Образецот ЗС-З се пополнува врз основа на кни-

говодствените состојби на соодветните конта наведе-
ни во колоната 2 односно 3 на овој образец и дру-
гите елементи дадени на самиот образец. 

Работната организација ги утврдува трошоците 
на работењето и личните доходи во фактурираната 
односно наплатената реализација врз основа на кни-
водствените и други податоци. 

Ако работната организација во своето книго-
водство и други евиденции не располага со пода-
тоци за трошоците на работењето и за личните до-
ходи содржани во фактурираната односно во на-
платената реализација, тие трошоци и лични дохо-
ди ќе ги утврди на начинот предвиден во овој член. 

Образецот ЗС-З се пополнува на следниот начин: 
1) личните доходи содржани во фактурираната 

реализација, работните организации од ставот 3 на 
овој член, освен трговските и други работни орга-
низации кои на крајот на годината немаат залихи 
на недовршено производство и на готови произ-
води, ќе" ги утврдат врз основа на книговодствените 
состојби на крајот на годината на контата од гру-
пата 26 без контото 269, на контата од класата 5 и 
на контата од групите 60 и 64, како и врз основа на 
учеството на укалкулираните лични доходи во текот 
на годината во вкупните трошоци на работењето 
и укалкулираните лични доходи (контата на гру-
пата 49 намалени за контата на групата 48), според 
формулата: 

Личните доходи со- контата од 
држани во факту- = групата 26 без минус 
рираната реализа- контото 269 
ција 
вредноста на зали- ред. бр. 25. кол. 4 на 
хите на крајот на овој образец 

минус година — контата X 
од класата 5 и кон- ред. бр. 26 кол. 4 на 
тата од групите 60 овој образец 
и 64 

Износот на личните доходи утврден на горниот 
начин се внесува под ред. бр. 25 во колоната 5 на 
овој образец. 
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Трговските и други работни организацији кои на 
крајот на годината немаат залихи на недовршено 
производство и залихи на готови производи под ред. 
бр. 25 во колоната 5 на овој образец го внесуваат 
износот што на крајот на годината е искажан на 
контата - од групата 26 без контото 269; 

2) личните доходи содржани во наплатената ре-
ализација, сите работни организации од ставот 3 на 
овој член ги утврдуваат врз основа на личните до-
ходи содржани во фактурираната реализација и 
личните доходи содржани во ^наплатената реали-
зација со примена на формулата: 

Лични доходи содржани ред. бр. 25 
во наплатената реализа- = кол. 5 на овој минус 
ција образец 

ред. бр. 26 кол. 5 ред. бр. 25. кол. 4 од 
минус намален за ред. бр. овој образец 

26 кол. 6 X 
ред. бр. 26 кол. 4 од 

овој образец 

Вака утврдениот износ на личните доходи со-
држани во наплатената реализација сите работни 
организации го внесуваат под ред. бр. 25 во коло-
ната 6 на овој образец; 

3) под ред. бр. 1 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициен-
тот Р-1, кој им служи за изнаоѓање на трошоците 
па работењето по видовите (без укалкулираните 
лични доходи) содржани во фактурираните произ-
води и услуги. 

Износот под ред. бр. 24 во колоната 5 се добива 
кога од износот под ред. бр. 26 (долговна страна на 
контото 719 односно на контата од групата 70 без 
контото 709) ќе се одбие износот на личните доходи 
под ред. бр. 25 во колоната 5 утврден на начинот од 
точката 1 на овој член. 

Работните организации кои, покрај основната 
дејност, се занимаваат и со производствена дејност, 
односно кои покрај основната дејност се занимаваат 
и со трговска дејност, го пополнуваат образецот 
ЗС-З. посебно за производствената а посебно за тр-
говската дејност, и тоа: ред. бр. 1 во колоната 3, а 
ред. бр. 7 до 25 во колоните 4 и 5; 

4) под ред. бр. 2 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициен-
тот Р-2, кој им служи за изнаоѓање на вкупниот 
износ на трошоците на работењето и личните дохо-
ди во наплатената реализација (ред. бр. 26 колона 
6) и другите трошоци пред утврдувањето на доходот 
искажани во ред. бр. 27 до 31 и 33. 

Работните организации го утврдуваат конечниот 
годишен износ на данокот на промет според одред-
бите на членот 32 од Правилникот за водење еви-
денција за прометот и за начинот на промет пре-
сметување и плаќање на данокот на промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 29/68) и овие износи ги 
внесуваат во колоната 5 односно 6 под ред. бр. 28, 
2-) и 30. При пресметувањето на коефициентот Р-2 
ќ^ се исклучат од износот на фактурираната реали-
зација (ред. бр. 4 колона 4 на овој образец) износот 
на данокот на промет искажан под ред. бр. 28, 29 
и 30 во колоната 5 и од износот на наплатената реа-
лизација (ред. бр. 6 колона 4) на износот на данокот 
на промет искажан под ред. бр. 28. 29 и 30 во коло-
ната 6; 

5) под ред. бр. 3 сите работни организации од 
ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот 
Р-3, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на 
работењето по видови (без укалкулираните лични 
доходи), содржани во наплатената реализација (ред. 
бр. 7 до 23). 

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат 
најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот 
децимал да се заокружи нагоре ако петтиот децимал 
е 5 или поголем од 5. 

Ако работната организација ги утврдила трошо-
ците на работењето и личните доходи содржани во 
фактурираната односно наплатената реализација 

врз основа на податоците од книговодството и дру-
гите евиденции (без примена на коефициенти), таа 
на местото предвидено за запишување на коефици-
ентите става ознака: „Без коефициенти". 

Заводите за социјално осигурување и заводите 
за запослување не ги пресметуваат коефициентите 
под ред. бр. 1, 2 и 3; 

6) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува изно-
сот на фактурираната реализација, заедно со прене-
сеното салдо на ненаплатената реализација од изми-
натата година што е искажана на контата од гру-
пите 75 до 77 во книговодството на стопанската орга-
низација. Интерната реализација (синтетичко конто 
759) не влегува во фактурираната реализација од-
носно во вкупниот приход; 

7) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесуваат не-
пребиените ненаплатени побарувања за испорачани 
и фактурирани стоки односно за извршени и фак-
турирани услуги, според состојбата на 31 декември 
1968 година. Податоците, по правило, се земаат од 
следните конта: 

120 — Купувачи во земјата, 
121 — Купувачи во странство, 

.124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку-
пувачи, 

137 — Други побарувања што се однесуваат на 
продажба со регрес, 

174 — Деловни меници што се однесуваат на 
продажба на стоки, освен меници по по-
трошувачки кредити, 

180 — Кредитни односи во земјоделското произ-
водство со индивидуалните производители 

1810 — Кредити во стоки, 
188 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи, како и непребиени поба-
рувања од другите конта што се во врска 
со книжењето во класата 7, но без интер-
ната реализација. 

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се 
подразбираат само ненаплатените побарувања по 
основ на испорачани производи односно извршени и 
фактурирани услуги на купувачи надвор од работ-
ната организација (екстерна реализација). 

Збирот на побарувањата од наведените конта се 
намалува за износот на исправката на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања (конта 129 и 
189); 

8) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 4 заводите за 
социјално осигурување и заводите за запослување 
го внесуваат остварениот износ на надоместокот од 
контата на групата 75, по одбивање на делот на на-
доместокот што им се отстапува на други заводи 
односно организации; 

9) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 4 работ-
ните организации со специфичен начин на наплату-
вање и распределба на приходот (железнички тран-
спортни претпријатија, претпријатија на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
заводи за социјално осигурување и заводи за зало-
жување) го внесуваат износот на реализацијата 
наплатена до 31 декември 1968 година, иако поради 
постапката за распределба на заедничките приходи 
од збирната сметка или од други причини соодветен 
дел од тие приходи не е одобрен на жиро-сметка на 
одделни работни организации до 31 декември 1968 
година; 

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци по видови, од 
соодветните конта на класата 4 означени во коло-
ната 2. 

Под ред. бр. 8 се внесуваат податоците евиден-
тирани на групата конта 41 без контото 414, по-
датоците за надоместоците за искористување на ме-
лиорациони и посебни водостопански објекти еви-
дентирани на посебното аналитично конто на син-
тетичкото конто 454 и податоците за трошоците на 
поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија 
за превоз во јавниот сообраќај, евидентирани на 
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посебното аналитично конто на синтетичното конто 
429. Податоците за водниот придонес евидентирани 
на посебното аналитично конто на синтетичкото кон-
то 454 се искажуваат под ред. бр. 23. 

Под ред. бр. 16 се искажуваат износите на дру-
ги разни трошоци евидентирани иа контото 429, 
освен укалкулираните просечни трошоци на про-
изводствено откривање минерални суровини иска-
жани под ред. бр. 15 и трошоците на поштенско-те-
леграфско-телефонските претпријатија за превоз во 
јавниот сообраќај искажани под ред. бр. 8; 

11) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 5 ги внесу-
ваат сите работни организации од ставот 3 на овој 
член износите на трошоците на работењето содржа-
ни БО фактурираната реализација, добиени со при-
мена на коефициентот Р-1 врз износите во коло-
ната 4; 

12) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 6 сите ра-
ботни организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат износР1те на трошоците на работењето содр-
жани во наплатената реализација, добиени со при-
мена иа коефициентот Р-3 врз износите под тие 
редни броеви во колоната 5; 

13) под ред. бр. 25 во колоните 5 и 6 работните 
организации од ставот 3 на овој' член го внесуваат 
износот на личните доходи утврден на начинот што 
е изнесен во точката 1 односно 2 на овој став; 

14) под ред. бр. 26 во колоната 6 работните орга-
низации од ставот 3 на овој член го внесуваат изно-
сот на трошоците на работењето и укалкулираните 
лични доходи содржани во наплатената реализа-
ција, што се добива со примена на коефициентот 
Р-2 врз износот искажан под тој реден број во ко-
лоната 5; 

15) под ред. бр. 27 до 35 во колоната 5 се вне-
суваат податоци од контата означени во колоната 2; 

16) под ред. бр. 27 трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани, продавниците на произ-
водствени претпријатија и земјоделските задруги — 
за трговска дејност, како и други работни организа-
ции што вршат трговска дејност, ја внесуваат на-
бавната вредност на продадените трговски стоки, 
материјали и отпадоци, со соодветните износи на 
зависните трошоци, освен издатоците што се подми-
руваат од средствата за лични доходи на работ-
ниците. 

Во набавната вредност се вклучува и данокот 
на промет што овие работни организации го плаќаат 
при набавката на стоките. 

Данокот на промет што овие работни органи-
зации го плаќаат на прометот на продадените про-
изводи се внесува под ред. бр. 28, 29 и 30. 

Трговските стопански организации што при от-
ворањето на деловните книги за 1968 година поста-
пиле според членот 32 став 8 од Правилникот за 
единствениот контен план на стопанските органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66, 24/66 и 
12/67), т. е. што за разликата помеѓу пренесената 
непаплатена реализација (од контото 298) и соодвет-
ниот износ на набавната вредност на реализираните 
трговски стоки содржани во ненаплатената реали-
зација (од контото 198) ги задолжиле контата од 
групата 71 во корист на контата од групата 69, ќе 
ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика пред 
пресметувањето на разликата во цените; 

17) под ред. бр. 32 се внесуваат податоци за 
износот на втасаните отплати по кредити што се 
отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето 
на доходот и податоците за придонесот од проме-
тот на филмови и придонесот од надоместок за из-
најмување увезени филмови (дел од контото 749); 

18) под ред. бр. 27, 31 и 33 во колоната 6 работ-
ните организации од ставот 3 на овој член ги вне-
суваат податоците пресметани со примена на кое-
фициентот Р-2 врз износите искажани во колона-
та 5; 

19) работните организации конечниот износ на 
данокот на промет, утврден по постапката предви-
дена во членот 32 од Правилникот за водење еви-
денција за прометот и за начинот на пресметување 
и плаќање данок на промет, го внесуваат под ред. 

бр. 28, 29 и 30 во колоната 5 односно во колоната 6, 
износ кој е искажан во образецот ЗС-6 (Д. П.) без 
примена на коефициентот Р-2; 

20) под ред. бр. 35 се внесуваат износите на 
разликата во цената утврдени во согласност со од-
редбите од Правилникот за пописот (инвентарисува-
њето) ка ј корисниците на општествените средства 
и делот од разликата во цената кој го товари вкуп-
ниот приход во 1968 година според одредбите од 
Законот за покривање на разликата во цените при 
продажбата на залихи на одделни видови стоки 
во 1967 година. 

При покривањето на разликата во цената на 
стоки на залихи, трговските стопански организации 
ги применуваат и одредбите од Одлуката за упо-
треба на средствата од резервниот фонд на сто-
панските организации за внатрешна трговија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/59) — до 20 јуни 1968 
година кога таа одлука престанала да важи, како и 
од Наредбата за маржите во прометот на стоки на го-
лемо и мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 
46/65 и 51/65); 

21) под ред. бр. 32, 34, 35 и 37 во колоната 6 се 
внесуваат податоците од колоната 5 без примена на 
коефициентот Р-2, освен износот од малопродавна-
та цена на бензинот и плинското масло наменет за 
одржување и реконструкција па патишта, кој се 
внесува во колоните 5 и 6 во височината утврдена 
според одредбите од Правилникот за начинот на 
пресметување и уплатување на HSHQCOT ОД малопро-
давната цена на бензинот и плинското масло наме-
нет за одрлѕување и реконструкција на патишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67 и 2/68) и според 
членот 32 од Правилникот за годење евиденција за 
прометот и за начинот на пресметување и плаќање 
данок на промет; 

22) заводите за социјално осигурување, заводи-
те за запослување според сите елементи од ред. бр. 
7 до 39 внесуваат податоци само во колоната 6; 

23) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува 
износот што треба да се прокнижи на товар на син-
тетичкото конто 795, со одобрување на соодветните 
конта од групите 70 до 74; 

24) под ред. бр. 40 до 44 внесуваат податоци са-
мо оние работни организации што работеле со 
загуба. 

Сите работни организации внесуваат податоци 
под ред. бр. 45 до 47 од овој образец; 

25) под ред. бр. 49 се внесува износот на личните 
доходи содржани во наплатените производи и ус-
луги (ред. бр. 25 колона 6) наголемен за износот на 
исплатените лични доходи и лични примања што не 
се укалкулирани а се книжени на контата од гру-
пата 15. 

Член 27 
Образецот ЗС-За го пополнуваат установите кои 

своите деловни книги не ги водат според начелата 
на двојното книговодство, пред пополнувањето на 
образецот ЗС-1, и тоа на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 5, ги внесуваат 
приходите според изворите на средствата, врз ос-
нова на податоците од евиденцијата за извршување-
то на финансискиот план; 

2) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 6 ги внесуваат 
уплатите на жиро-сметката (содржани во износите 
од колоната 5) што не претставуваат приход на ус-
тановата за 1968 година или не влегуваат во вкуп-
ниот приход, како што се: аконтации за услуги и 
задачи што ќе се извршат во наредните пресметков-
ни периоди, дел од примените средства сразмерен на 
вредноста на неизвршените услуги односно задачи, 
позајмици, наменски дотации во деловниот фонд и 
други уплати на жиро-сметката, што не влегуваат 
во вкупниот приход; 

3) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 7 ја внесуваат 
вредноста на услугите и задачите извршени во 1938 
година за кои не е примен надоместок од соодвет-
ните извори; 

4) под ред. бр. 1 до 7 во колоните 8 и 9, ги вне-
суваат износите што се изнаоѓаат по сметковен пат 
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врз основа на податоците од колоните 5, 6 и 7, а на 
начинот објаснет во заглави ето на самиот образец; 

5) под ред. бр. 9 го внесуваат збирот на уплати-
те на жиро-сметката што не се содржани под ред. 
бр. 1 до 7, а се однесуваат на: надоместоци на ште-
ти добиени по основ на осигурување обртни сред-
ства, наплатени договорни казни, пенали, денгуби, 
затезни камати и други вонредни приходи; 

6) под ред. бр. 11 го пресметуваат коефициен-
тот најмалку на четири децимали, со тоа што чет-
вртиот децимал го заокружуваат нагоре, ако е пет-
тиот децимал 5 или повеќе од 5. Овој коефици-
ент служи за пронаоѓање трошоците на работењето 
и на личните доходи содржани во наплатената реа-
лизација; 

7) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 4 ги 
внесуваат податоците од евиденциите за извршува-
њето на финансискиот план, при што под соодвет-
ните редни броеви ги опфаќаат издатоците по еле-
ментите од образецот; 

8) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 5 
ги внесуваат исплатите од жиро-сметките (содржани 
во износите од колоната 4) што не паѓаат на товар 
на вкупниот приход за 1968 година и исплатите што 
не претставуваат трошоци на работењето, како што 
се: однапред извршени исплати за материјали чија 
испорака ќе уследи во наредниот пресметковен пе-
риод, односно делот на тие исплати сразмерен на 
вредноста на неиспорачаните материјали, ако испо-
раката е делумно извршена; исплати на личните 
доходи од средствата издвоени за лични доходи по 
завршната сметка од претходната година, како и ис-
плати на надоместоци на личните доходи за првите 
триесет календарски дена спреченост за работа. Ус-
тановите што во текот на 1968 година набавиле и 
исплатиле поголеми количини материјали што не се 
потрошени во целина (на пример: огревни матери-
јали друго), треба од пописните листи да ја утврдат 
вредноста на залихите на тие материјали и истата 
да ја внесат под ред. бр. 12 во колоната 5; 

9) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 6 
ги внесуваат трошоците и личните доходи што се 
однесуваат на 1968 година, а според кои до крајот 
на 1968 година не е извршена исплата (неисплатени 
материјали примени и потрошени во 1968 година, 
неисплатени услуги извршени од други, пресметани 
а неисплатени доходи за 1968 година, нена-
мирени обврски за придонесот за Скопје од сред-
ствата за материјалните расходи на општата потро-
шувачка и др.); 

10) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 7 
ги внесуваат износите што се добиваат кога на из-
носите од колоната 4 ќе им се додадат износите од 
колоната 6 а ќе се одбијат износите од колоната 5; 

И) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36, освен под ред. 
бр. 19 и 33, во колоната 8 ги внесуваат износите што 
се добиваат со множење на утврдениот коефици-
ент под ред. бр. 11 со износите на трошоците иска-
жани во колоната 7. ^ 

Податоците под ред. бр. 19 и 33 се внесуваат во 
колоната 8 во износите искажани во колоната 7, 
без примена на коефициентот; 

12) под ред. бр. 20 го внесуваат придонесот за 
Скопје од средствата за материјални расходи на 
општата потрошувачка, каматата на деловниот фонд 
на дел од средствата на деловниот фонд што се ко-
ристи за стопанска дејност согласно со членот 79 
од Основниот закон за установите и други разни 
трошоци; 

13) под ред. бр. 33 го внесуваат придонесот од 
прометот на филмови и непокриената разлика на 
неамортизираниот дел на основните средства. 

Член 28 
Образецот ЗС-4 се пополнува според елементите 

дадени на самиот образец. 
Во колоната 4 од овој образец се внесува вкуп-

ниот износ на обврските за 1968 година, со состојбата 
на 31 декември 1968 година. Податоците се земаат 
од побарувачката страна на соодветните конта од 

групите 23 и 24 од книговодството на работната ор-ч 
ганизација. 

Во колоната 5 се внесува износот на уплатени-
те обврски за 1968 година (до 31 декември 1968 го-
дина). Податоците се земаат од долговната страна 
на соодветните конта од групите 23 и 24 од кни-
говодството на работната- организација. 

Установите што плаќаат придонес за Скопје од 
средствата за материјални расходи на општата по-
трошувачка податоците за оваа обврска ги внесуваат 
под ред. бр. 9 под д). 

Под ред. бр. 13 за колоните 4 и 5 се земаат поп 
датоци од контото 900, т. е. износот што со распре-
делбата на доходот според завршната сметка за 1968 
година е издвоен во деловниот фонд. 

Сите износи се земаат по одбивање на почетна-
та состојба, бидејќи податоците во образецот ЗС-4 
ги покажуваат само обврските за 1968 година и 
уплатите на тие обврски извршени во 1968 година. 

Установите што своите деловни книги не ги во--
дат според начелата на двојното книговодство, вне^ 
суваат податоци во овој образец од своите евиден-ч 
ции и документација. 

При наплатувањето на обврските според подне-
сената завршна сметка надлежната Служба води 
сметка за износите на обврските уплатени по 31 
декември 1968 година, односно ја наплатува разли-
ката помеѓу износите на обврските искажани во 
колоната 6 и износите на уплатите извршени до 31 
декември 1968 година до поднесувањето на заврш-
ната сметка, т. е. до поднесувањето на пополнетиот 
образец ЗС-4 заедно со налозите за уплатување. 

Член 29 
Во образецот ЗС-5 се внесуваат податоци за из-

вршениот попис (инвентарисување) на сите сред-
ства и нивните извори, групирани по основните 
синтетични (трицифрени) конта на единствениот 
контен план на стопанските организации, без кон-
тата на класите 4 и 7 и без групата на контата 83 
и 89. Ознаките на контата се внесуваат во коло-
ната 2, а називите во колоната 3 од овој образец. 

Банките во колоната 2 односно 3 од овој обра-
зец ги внесуваат ознаките и називите на трицифре-
ните конта од единствениот контен план за банките, 
освен контата на класите 4 и 8. 

Ако во рамките на едно синтетично конто се' 
утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци 
ка ј одделни видови средства, тие вишоци односно 
кусоци се внесуваат во колоната 6 односно 7 по 
бруто-принципот, т. е. во непребиени износи. 

Овој пополнет образец е составен дел на ела-
боратот за извршениот попис. 

Член 30 
Конечно пресметување на данокот на промет се 

врши врз основа на податоците за остварениот про-
мет и примените надоместоци за услугите, со при-
мена на соодветните одредби 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, 26/67, 30/68, 
40/68 и 48/68), 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, 24/68, 30/68 
и 45/68), Правилникот за водење евиденција за про-
метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
данокот на промет, како и републичките и општин-
ските прописи донесени врз основа на сојузни про-
писи. 

Пресметаните износи на даночните основици и 
износите на данокот на промет според одредбите на 
членот 32 од Правилникот за водење евиденција за 
прометот и за начинот на пресметување и плаќање 
на данокот на промет се внесуваат во образецот 
ЗС-6 (Д. П.). 

Член 31 
Работните организации го пополнуваат образецот 

ЗС-7 на следниот начин: 
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1) во колоната 1 се внесува редниот број на 
групата основни средства од Законот за отопите 
на амортизацијата на основните средства на работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66, 40/68 и 50/68); 

2) во колоната 2 се внесува називот на групата 
на основните средства од Законот за стопите на 
амортизацијата на основните средства на работните 
организации и во рамките на одделни групи — по 
временските периоди за кои се пресметува амор-
тизацијата. 

Временските периоди се утврдуваат зависно од 
промените на основните средства настанати во те-
кот на годината. Така, на пример: ако до првата 
промена (зголемување или намалување) дошло во 
текот на март првиот временски период ќе биде од 
1 јануари до 31 март, а вториот од 1 април до 31 
декември, ако и по март не настапиле некои про-
мени. Во спротивно, вториот временски период ќе 
биде од 1 април од крајот на месецот во кој наста-
пиле новите промени врз основните средства; 

3) во колоната 3 се менува набавната вредност 
на основните средства односно основицата за амор-
тизацијата во смисла на чл. 12 и 13 од Законот за 
амортизација на основните средства на работните 
организации — вредноста на групата основни сред-
ства и во рамките на групите — по временските 
периоди за кои се пресметува амортизацијата. На 
пример, во случајот од точката 2 на овој член за 
првиот период се внесува вредноста на групата ос-
новни средства со состојбата на 31 декември 1967 
година, а за вториот период — вредноста на групата 
основни средства со состојбата на 31 март 1968 го-
дина. 

Износот за група основни средства искажан во 
колоната 3 е еднаков со износот искажан за вре-
менскиот период на истата група на крајот на го-
дината (по правило, состојбата на 30 ноември). 

На крајот на оваа колона по збирот се внесува 
салдото на промените на основните средства во де-
кември, така што со додавање или одземање на овој 
износ од збирот се добива вредноста на основните 
средства на крајот на 1968 година искажани под ред. 
бр. 7 на образецот ЗС-1 без вредноста на земјиштето; 

4) во колоната 4 се внесуваат годишните стопи 
на амортизацијата на основните средства за оддел-
ни групи основни средства, пропишани во чл. 3 до 
7 од Законот за стопите на амортизацијата на ос-
новните средства на работните организации; 

5) во колоната 5 се внесуваат годишните стопи 
на амортизацијата на основните средства за оддел-
ни групи основни средства утврдени според чле-
нот 3 став 1 од Законот за амортизацијата на основ-
ните средства на работните организации; 

6) во колоната 6 се внесува износот на аморти-
зацијата според отопите од чл. 3 до 7 од Законот 
за стопите на амортизацијата на основните средства 
на работните организации, кој му одговара на изно-
сот што се добива кога износот од колоната 3 ќе се 
помножи со стопата од колоната 4 поделен со 12 и 
помножен со бројот на месеците што му одговара 
на односниот временски период од колоната 2; 

7) во колоната 7 се внесува износот на аморти-
зацијата пресметан според отопите" од членот 3 од 
Законот за амортизацијата на основните средства 
на работните организации, кој му одговара на из-
носот што се добива кога износот од колоната 3 
ќе се помножи со стопата од колоната 5 на начи-
нот изложен во точката 6 на овој член; 

8) во колоната 8 се внесува износот на амор-
тизацијата кој на крајот на годината се добива со 
примена на членот 21 став 5 од Законот за амор-
тизацијата на основните средства на работните ор-
ганизации, распореден по групите основни средства 
и временските периоди на начинот што го усвоила 
работната организација. Ако не се применува по-
стапката предвидена со наведените одредби, коло-
ната 8 не се пополнува. Исто така, ако работната 
организација не ги применила одредбите на членот 
3 од Законот за амортизацијата на основните сред-
ства на работните организации,- покрај тоа што не 

ја пополнува колоната 8, не ја пополнува ниту ко-
лоната 7 на овој образец; 

9) во колоната 9 на овој образец се внесуваат 
износите што служат за исправка на вредноста на 
основните средства на крајот на годината. Во оваа 
колона се внесуваат на крајот на образецот и пре-
сметаните износи што служат за исправка на вред-
носта на основните средства за кои не постои об-
врска за пресметување на амортизацијата во смисла 
на членот 8 од Законот за амортизацијата на основ-
ните средства на работните организации. 

Организациите за стопанисување со станбените 
згради пополнуваат посебен образец ЗС-7 за прес-
метка на амортизацијата на станбените згради. 

Ако работната организација ги усвоила отопите 
на амортизацијата од чл. 3 до 7 од Законот за ото-
пите на амортизацијата на основните средства на 
работните организации, колоните 5, 7 и 8 не се по-
полнуваат; 

10) на крајот на овој образец, по збирот, во ко-
лоната 8 се внесува износот на амортизацијата што 
останал непотрошен според одредбите на членот 
25 став 1 од Законот за амортизацијата на основ-
ните средства на работните организации, на 31 
декември 1968 година (искажана на посебното ана-
литично конто на синтетичното конто 100 — Ж и -
ро-сметка, а ка ј банките во рамките на аналитич-
кото конто 9001 — Деловен фонд во парични сред-
ства); 

11) ако отопите на амортизацијата од колоната 
5 на овој образец се утврдувани различно по погон-
ски односно деловни единици, во согласност со од-
редбите од Законот за амортизацијата на основните 
средства на работните организации, образецот ЗС-7 
се пополнува посебно за секоја таква единица за 
која се утврдени посебни стопи на амортизација. 

Член 32 
Образецот ЗС-8 се пополнува според објаснува-

њата дадени на самиот образец, со тоа што за 
одделни редни броеви се зема само дел од контата 
наведени во колоната 2 односно состојбата од со-
одветните аналитички конта, и тоа: 

1) за ред. бр. 2 — од контата 106, 135 и 271 се 
земаат само издвоените средства, обврските и по-
барувањата по основ на заедничко вложување во 
основни средства, а од контото 184 се зема само 
состојбата на дадените аванси за основни средства; 

2) за ред. бр. 3, покрај состојбата на контото 
103, се зема состојбата на ограничените средства на 
деловниот фонд од контото 102, како и издвоените 
средства на задолжителните резерви на Деловниот 
фонд и издвоените средства за кауции, од анали-
тично конто во рамките на синтетичното конто 100; 

3) за ред. бр. 4 од контата 107, 175, 176, 177 и 179 
се земаат само орочените средства, влогот во кре-
дитниот фонд на банките, трајно вложените сред-
ства, обврзниците, записите и др. од средствата на 
деловниот фонд; 

4) за ред. бр. 5 од контата 181 и 182 се земаат 
кредитите дадени на стопанските и други органи-
зации од средствата на деловниот фонд, независно 
од тоа дали кредитите се дадени за основни или 
обртни средства. 

Од контата 180 и 187 се земаат кредитите даде-
ни на индивидуалните земјоделски производители 
и други кредити, и тоа сагло ако се дадени од сред-
ствата на деловниот фонд. 

Од контата 188 и 189 (како корекција) се земаат 
спорните и сомнителните побарувања по основот на 
овие кредити: 

5) за ред. бр. 6 се зема состојбата на одобрените 
искористени потрошувачки кредити од контото 185, 
што стопанската организација во смисла на важеч-
ките прописи им ги дала на граѓаните и граѓански 
правни лица од средствата на својот деловен фонд 
(Уредба за општите услови за давање потрошувачки 
кредити — „Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66, 42/66, 
27/67, 51/67, 8/68, 17/68 и 23/68 и Уредба за општите 
услови за давање потрошувачки кредити за унапре-

л 



Среда, 25 декември 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 54 — Страна 1217' 

дување на туризмот — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/66 и 23/68). Состојбата на одобрените иско-
ристени потрошувачки кредити за кои стопанската 
организација добила посебен кредит од банката или 
од друга организација не се искажува на ред. бр. 6. 

Износот на состојбата на потрошувачките кре-
дити треба да се зголеми за сомнителните и спор-
ните побарувања по овој основ од соодветното ана-
литично конто на синтетичкото конто 188, намалени 
за исправката на вредноста на контото 189; 

6) за ред. бр. 7 како непокриена загуба се зема 
само оној дел од загубата од контото 850 што ос-
танал непокриен и делот за кој е добиен посебен 
санационен кредит. Делот на загубата што е по-
криен на товар на деловниот фонд не се зема пред-
вид; 

7) работните организации кои на 31 декември 
1968 година имаат втасани а ненаплатени отплати 
по кредитите за основни средства, под ред. бр. 10 
ја внесуваат состојбата на контото 910 наголемена 
за износот на втасаните а ненаплатени отплати по 
тие кредити книжени на контото 270 (од контото 270 
не се земаат износите книжени на име неплатена 
камата по кредитите на основни средства, како ниту 
износите на неплатените отплати и камати по кре-
дитите за трајни обртни средства и средства за за-
едничка потрошувачка). 

Работните организации што добиле посебен са-
национи кредит за покривање на загубата, под 
овој реден број ја внесуваат состојбата на овој кре-
дит од контото 915. Ако состојбата на контото 915 
е поголема од состојбата на аналитичното конто во 
рамките на синтетичното конто 850 на кое се води 
делот од изгубата за кој е добиен санационен кре-
дит, за ред. бр. 10 се зема состојбата од контото 915 
само до височина на состојбата на тоа аналитично 
конто од синтетичкото конто 850; 

8) за ред. бр. 14 се зема позитивната разлика 
што работната организација ја внесла во 1965 го-
дина во својот деловен фонд во смисла на чл. 19 и 
25 од Уредбата за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 
и 22/66) и задолжителните резерви на фондовите 
издвоени во текот на 1961, 1962 и 1963 година што 
согласно со чл. 16, 17 и 18 од Законот за насочува-
ње користењето на средствата на работните орга-
низации и општествените фондови во 1966 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65) треба да се ко-
ристат за трајни обртни средства. 

Член 33 
Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот 

начин: 
Податоците во колоната 4 се внесуваат од обрас-

ците ЗС-1 и ЗСОС-1 за 1967 година. Заради овозмо-
жување споредување, податоците се групираат на 
начинот предвиден за пополнување на податоците 
за 1968 година. 

Осигурителните организации настанати со споју-
вање во 1967 година ги искажуваат податоците во 
колоната 4 на тој начин што вршат собирање на 
износите на соодветните податоци по завршните 
сметки за 1967 година на споените осигурителни 
организации. Ако бившите осигурителни заводи по 
извршеното спојување имаат статус на работни еди-
ници што самостојно го утврдуваат и распределу-
ваат доходот, тие во колоната 4 на- посебниот обра-
зец ЗСОС-1 внесуваат за средствата на работната 
заедница податоци од своите завршни сметки за 
1967 година. 

Пополнувањето на одделните податоци за 1968 
година се врши на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 86 во колоната 5 се внесу-
ваат податоци од соодветните конта означени во 
колоната 2 на овој образец, според состојбата иска-
жана на одделните конта во образецот ЗС-2. 

Средствата и изворите на средствата се групи-
рани посебно за средствата на работната заедница, 
а посебно за средствата на осигурувањето, за што е 

потребно да се води сметка при пополнувањето на 
податоците под ред. бр. 1 до 86 на овој образец; 

2) под ред. бр. 87 до 112, 122, 132, 133, 158 и 175 
во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните 
редни броеви од образецот ЗСОС-2, означени во ко-
лоната 2 на овој образец; 

3) под ред. бр. 127 и 128 се внесуваат податоци 
за загубата во средствата на осигурувањето односно 
реосигурувањето што е утврдена на образецот 
ЗСОС-З за средствата на осигурувањето и на обра-
зецот ЗСОС-4 за средствата на реосигурувањето; 

4) под ред. бр. 145 до 153 се внесуваат податоци 
за вкупната загуба и за покривањето на загубата. 
Покривањето на загубата, ако до неа дошло, во 
средствата на работната заедница, се врши според 
прописите што важат за покривање на загубите на 
стопанските организации, а покривањето на загу-
бата во средствата на осигурувањето односно ре-
осигурувањето — според одредбите на чл. 86 и 93 
од Основниот закон за осигурувањето и осигурител-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/67, 17/67 и 50/68). 

Под ред. бр. 156 се искажува износот на непо-
криената загуба во средствата на осигурувањето, а 
под ред. бр. 157 — износот на непокриената загуба 
во средствата на реосигурувањето, што не можеле да 
бидат покриени со средствата на работната заед-
ница и кои се покриваат со средствата на почетните 
резерви на сигурноста на осигурувањето односно 
реосигурувањето, според прописите од Законот за 
условите за основање и работење на осигурителните 
заводи и заводите за реосигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/67); 

5) под ред. бр. 115 до 119, 124 до 130 и 159 до 202 
се внесуваат податоци по соодветните елементи, на 
аналоген начин како ка ј образецот ЗС-1. 

Член 34 
На образецот ЗСОС-2 осигурителните органи-

зации ги утврдуваат елементите за составување на 
завршната сметка врз основа на книговодствените и 
други податоци. 

Образецот ЗСОС-2 се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 се внесуваат износите на делот 
на премијата за вкупниот приход и за другите ус-
луги по издадените фактури. 

Под ред. бр. 2 се внесуваат износите на делот од 
премијата за вкупниот приход што не се наплатени. 

Под ред. бр. 3 се внесуваат износите на наплате-
ниот дел на премиите за вкупниот приход и за дру-
гите услуги, евидентирани на контата на групата 75 
без контото 759; 

2) под ред. бр. 4 до 28 се внесуваат податоци за 
трошоците на работењето од соодветните конта оз-
начени во колоната 2 на овој образец; 

3) под ред. бр. 29 и 30 внесуваат податоци само 
осигурителните организации што работеле со загуба 
во средствата на работната заедница или во сред-
ствата на осигурувањето. 

Сите осигурителни организации внесуваат по-
датоци под ред. бр. 32; 

4) под ред. бр. 33 до 42 се изнаоѓа основицата 
и се врши пресметување на средствата што се из-
двојуваат во резервниот фонд — задолжителен дел, 
на истиот начин како и ка ј стопанските органи-
зации; 

5) под ред. бр. 43 и 44 се врши пресметување на 
придонесот за заедничките резерви на стопанските 
организации, на истиот начин како и ка ј стопан-
ските организации; 

6) под ред. бр. 45 до 65 се внесуваат податоци за 
фактурираните премии на осигурувањето односно 
реосигурувањето, според елементите дадени на 
самиот образец; 

7) под ред. бр. бб и 67 се врши пресметување на 
обврските за противпожарниот придонес, според 
елементите дадени врз самиот образец; 

8) под ред. бр. 68 се врши пресметување на пре-
мијата за осигурување од ризикот на земјотрес, спо-* 
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ред елементите дадени на самиот образец и стопите 
утврдени врз основа на членот 2 од Законот за 
задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во 
одделни БИДОВИ осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/67); 

9) под ред. бр. 69 до 72 се врши пресметување 
на делот на премијата за покривање на загубите по 
завршните сметки за 1967 година, според елементите 
дадени на самиот образец и стопите утврдени врз 
основа на членот 126 од Основниот закон за осигу-
рувањето и осигурителните организации. 

Член 35 
На образецот ЗСОС-З осигурителниот завод врши 

пресметка на средствата на осигурувањето и ^ о с и -
гурувањето, го утврдува финансискиот резултат и 
врши распоред на финансискиот резултат од рабо-
тите на осигурувањето и ^осигурувањето. 

Образецот ЗСОС-З се пополнува на следниот 
начин: 

1) осигурителните заводи не внесуваат податоци 
за 1967 година во колоната 4 на образецот, поради 
неможност за спроведување со 1968 година. 

Под ред. бр. 2 се внесуваат приходите на тех-
ничката премија по основ на уделот на соосигуру-
вачите и реосигурувачите во ликвидираните обврски 
по договорот од ^осигурувањето односно реосигу-
рувањето. 

Под ред. бр. 4 се внесува износот за покривање 
на ликвидираните штети од резервираните штети 
на 1967 година и тоа делот што е должен да го 
надомести правниот наследник на бившата Југо-
словенска заедница на осигурувањето и делот што 
заводот го надоместува од сопствените средства. 

Под ред. бр. 7 се внесува износот на резервира-
ните обврски што осигурителниот завод го покрил 
од сопствените средства по завршната сметка за 1967 
година. 

Под ред. бр. 13 се внесува износот на ликвиди-
раните штети (обврски) од резервата на штетите на 
1967 година со трошоците на процената. 

Под ред. бр. 17 се внесува износот на настана-
тите а неликвидираните (резервирани) обврски на 
крајот на годината, по одбивање на уделот на сооси-
гурувачите и реосигурувачите во тие обврски. 

Под ред. бр. 20 се внесува износот на остваре-
ната камата на резервите на сигурноста на осигуру-
вањето на животот; 

2) под ред. бр. 24 се внесува износот определен 
за учество на осигурениците во позитивниот резул-
тат на осигурувањето на животот, утврден на начи-
нот пропишан со општиот акт на заводот. 

Под ред. бр, 25 и 26 се внесуваат износите опре-
делени со одлука на собранието на заводот според 
.членот 85 од Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации. 

Под ред. бр. 30 се внесува износот на резервниот 
фонд на заводот со кој се покрива загубата во 
средствата на осигурувањето на животот според 
членот 86 став 2 од Основниот закон за осигуру-
вањето и осигурителните организации; 

3) под ред. бр. 36 се внесуваат приходите и тех-
ничките премии по основ на уделот на соосигуру-
вачите и реосигурувачите во ликвидираните штети 
и другите приходи остварени по основ на договорот 
за ^осигурувањето и реосигурувањето. 

Под ред. бр. 33 се внесува износот за покривање 
на ликвидираните штети од резервираните штети на 
1967 година, и тоа делот што е должен да го надо-
мести правниот наследник на бившата Југословен-
ска заедница на осигурувањето и делот што заводот 
го надоместува од сопствените средства. 

Под ред. бр. 41 се внесува износот на резерви-
раните штети што осигурителниот завод го покрил 
од сопствените средства по завршната сметка за 
1967 година. 

Под ред. бр. 46 осигурителниот завод го внесува 
аликвотниот дел на ликвидираните штети предиз-
викани од непознати возачи, кој отпаѓа на него спо-
ред пресметката на заводот според членот 20 став 2 

од Законот за задолжително осигурување во сообра-
ќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/68). 

Под ред. бр. 47 се внесуваат износите на ликви-
дираните штети од резервата на штетите на 1967 
година со трошоците на процената. 

Под ред. бр. 54 и 55 се внесуваат износите на 
преносните премии и резервираните штети на кра-
јот на годината, по одбивање на уделот на сооси-
гурувачите и реосигурувачите според договорите за 
^осигурувањето односно реосигурувањето; 

4) под ред. бр 62 и 63 се внесуваат износите 
утврдени %на начинот како ка ј ред. бр. 25 и 26 од 
овој образец. 

Под ред. бр. 67 се внесува износот на резервниот 
фонд со кој се покрива загубата во средствата на 
другите осигурувања, на истиот начин како ка ј ред. 
бр. 30 од овој образец. 

Податоците под другите редни броеви се попол-
нуваат според описот на самиот образец. 

Член 36 
На образецот ЗСОС-4 заводот за реосигурување 

врши пресметување на средствата на реосигуру-
вањето во земјата и во странство, го утврдува фи-
нансискиот резултат и врши распоред на финан-
сискиот резултат од работите на реосигурувањето. 

Образец ЗСОС-4 се пополнува на следниот 
начин: 

1) заводите за реосигурувањето, како новоосно-
вани организации за работите на реосигурувањето, 
не пополнуваат податоци за 1867 година во коло-
ната 4 од овој образец; 

2) под ред. бр. 5 и 6 се внесуваат износите на 
преносните премии и резервираните штети на рео-
сигурувањето на почетокот на годината, кои прет-
ставуваат збир на уделите на реосигурувачите ка ј 
реосигураните заводи, по одбивање на уделот на 
другите реосигурувачи (ретроцесионари). 

Под ред. бр. 11 се внесува премијата што рео-
сигурителните заводи им ја плаќаат на другите за-
води за реосигурување за извршени реосигурувања 
(ретроцесија) ка ј тие заводи. 

Под ред. бр. 13 и 14 се внесуваат податоците за 
преносните премии и резервираните штети на ре-
осигурувањето на крајот на годината кој претста-
вуваат збир на уделите на реосигурувачите пресме-
тани спогодбено со реосигураните заводи врз основа 
на договорот за реосигурувањето, но одбивање на 
уделот на другите реосигурувачи (ретроцесионари); 

3) под ред. бр. 19 се внесуваат приходите на тех-
ничката премија на реосигурувањето остварени по 
основ на уделите на реосигурувачите во обврските 
по основ на договорот за ретроцесија. 

Под ред. бр. 22 и 23 се внесуваат податоците за 
преносните премии и резервираните штети на поче-
токот на годината кој претставува збир на уделите 
на реосигуруЕачите пресметани спогодбено со заво-
дите за реосигурување врз основа на договорот за 
ретроцесија. 

Под ред. бр. 28 и 29 се внесуваат податоците за 
преносните премии и резервираните штети на кра-
јот на годината кои претставуваат збир на уделите 
на ретроцесионарите пресметани спогодбено со за-
водите за реосигурување врз основа на договорот 
за ретроцесија; 

4) под ред. бр. 33 се внесуваат износите на тех-
ничката премија што ги платиле осигурителните 
заводи за реосигурувања што се вршат во стран-
ство. 

Под ред. бр. 34 се внесуваат износите примени 
од странски реосигуругачи по основ на нивниот у -
дел во настанатите штети и другите приходи врз 
основа на договорот за реосигурувањето во стран-
ство. 

Под ред. бр. 37 и 39 се внесуваат податоците 
за преносните премии и резервираните штети на 
почетокот на годината кои претставуваат збир на 
уделите на заводите за реосигурување по одбивање 
на уделите на странските реосигурувачи. 

Под ред. бр. 40 се внесува премијата што им се 
отстапува на странски реосигурувачи. 
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Под ред. бр. 43 и 44 се внесуваат податоците за 
преносните премии и резервираните штети на крајот 
на годината кои претставуваат збир на уделите на 
заводите за реосигурување по одбивање на уделите 
на странски реосигурувачи; 

5) под ред. бр. 52 и 53 се внесуваат податоците 
за преносните премии и резервираните штети на 
почетокот на годината, . според почетната состојба 
при отворањето на книгите за 1968 година. 

Под ред. бр. 57 и 58 се внесуваат податоците за 
преносните премии и резервираните штети на крајот 
на годината кои претставуваат збир на уделите на 
заводите за реосигурување, а се пресметуваат спо-
ред одредбите на општиот акт на заводот; 

6) под ред. бр. 68 и 69 се внесуваат износите 
определени со одлуката на собранието на заводот 
за реосигурување. 

Под ред. бр. 73 се внесува износот на резервниот 
фонд на заводот за реосигурување со кој се покрива 
загубата во средствата на реосигурувањето според 
членот 93 од Основниот закон за осигурувањето и 
осигурителните организации. 

Податоците под другите редни броеви се попол-
нуваат според описот на самиот образец. 

Член 37 
Заедниците на социјалното осигурување за се-

кој свој фонд го пополнуваат образецот ЗССО-1 со 
податоци за движењето, состојбата и инвентарната 
состојба на средствата и изворите на средствата, за 
остварените приходи и извршените расходи на фон-
довите на заедниците на социјалното осигурување. 
Заедницата ги пополнува обрасците ЗССО-2, ЗССО-З 
и ЗССО-4 со податоци за остварените средства, по-
трошокот на средствата и состојбата на средствата 
— врз основа на книговодствената состојба на 31 
декември 1968 година. Комуналните заводи за со-
цијално осигурување го пополнуваат образецот 
ЗССО-5 за остварените и распоредените придонеси 
за социјалното осигурување. 

Како приходи на фондовите на заедниците на 
социјално осигурување се распоредуваат и кни-
жат соодветните износи на придонесот за социјално 
осигурување содржани во уплатените и евидентира-
ните придонеси за социјално осигурување до 31 де-
кември 1968 година на збирната сметка 847 — При-
донес за социјално осигурување — ка ј Службата 
кои до 31 декември 1968 година не се пренесени на 
соодветните жиро-сметки на фондовите. 

Како приходи од учеството на федерацијата и 
републиките во финансирањето на инвалидското и 
пензиското осигурување се земаат фактично прес-
метаните приходи до 31 декември 1968 година, без 
оглед на тоа дали до 31 декември 1968 година се 
уплатени на жиро-сметката на фондот на инвалид-
ското или пензиското осигурување. 

Како приходи на фондовите на реосигурува-
њето и на фондовите за станбени потреби на пен-
зионерите и инвалидите се сметаат пресметаните 
приходи, без оглед дали до 31 декември 1968 година 
се уплатени на жиро-сметката на фондот. 

Како расходи на фондовите на заедниците на 
социјалното осигурување во завршната сметка се 
книжат и искажуваат и обврските спрема здрав-
ствените установи и другите обврски за кои се при-
мени фактури односно пресметки до крајот на 1968 
година, а кои не се исплатени до 31 декември 1968 
година. 

Пополнувањето на образецот ЗССО-1 се врши 
на следниот начин: 

1) во колоната 1 се внесува редниот број на 
контото, 

2) во колоната 2 се внесуваат по хронолошки 
ред основните (трицифрени) и задолжителните ана-
литички конта пропишани со контниот план на за-
едниците на социјалното осигурување, а кои се от-
ворени во главните книги на фондот; 

3) во колоната 3 се запишува називот на кон-
тото; 

4) во колоните 4 и 5 се внесува долговниот и 
побарувачкиот промет на контата од точ. 2 и 3 на 
овој став, без оглед дали имаат салдо или се из-
рамнат^ Вкупниот промет мора да биде сметковно 
урамнотежен; 

5) в околоната 6 се искажуваат салдата на кон-
тата на активата и расходите, а во колоната 7 се 
искажуваат салдата на контата на пасивата и при-
ходите. Збировите на колоните „должи" и „поба-
рува" на салдо — билансот мораат меѓусебно да 
се согласуваат; 

6) откако врз основа на главната книга прет-
ходно ќе се состави бруто-биланс а врз основа на 
бруто-билансот салдо-биланс, во колоната 8 се ис-
кажуваат долговните салда на контата на состојба-
та, а во колоната 9 се искажуваат побаруваните 
салда на контата на состојбата (овие конта прет-
ходно мораат да бидат усогласени со фактичната 
состојба). Разликата помеѓу вкупната актива и па-
сива претставува остварен резултат; ако активата 
е поголема од пасивата, остварен е позитивен ф и -
нансиски резултат, кој се искажува на страната на 
пасивата и со тоа се воспоставува билансна рамно-
тежа; во противен случај, разликата претставува 
негативен финансиски резултат, кој се внесува на 
страната на активата. Оваа разлика помеѓу актива-
та и пасивата треба да и одговара на разликата по-
меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на би-
лансот на успехот; 

7) во колоната 10 се внесуваат расходите, а во 
колоната 11 приходите на фондот — на тој начин 
што од салдото — билансните долговни салда на 
контата на резултатот се пренесуваат на страната 
на расходите, а побарувачките салда на овие конта 
на страната на приходите на билансот на успехот. 
Разликата помеѓу вкупните приходи и расходи прет-
ставува финансиски резултат. Ако збирот на при-
ходите е поголем од збирот на расходите, разликата 
претставува позитивен финансиски резултат кој за-
ради израмнување се внесува на страната на расхо-
дите. Во противен случај разликата претставува не-
гативен финансиски резултат, кој се внесува на 
страната на приходите. Остварениот резултат ft одго-
вара на разликата помеѓу активата и пасивата на 
билансот на состојбата. 

Член 38 
Пополнувњето на образецот ЗССО-2 се врши на 

следниот начин: 
1) под називот на образецот се запишува на-

зивот на резервата на фондот на заедницата на со-
цијалното осигурување; 

2) за средствата под ред. бр. 1 до 5 во колоната 
4 се внесуваат соодветните износи, по изворите на 
средствата означени во образецот, од побарувачката 
страна на односните конта од групата конта 93 и 
побарувачкото салдо на соодветното синтетично од-
носно аналитично конто од групата конта 28. 

Под ред. бр. 1 до 5 во колоната 3 се внесуваат 
соодветните податоци по изворите на средствата, 
врз основа на состојбата искажана на соодветните 
конта од групите конта 93 и 28 во завршната смет-
ка за 1967 година; 

3) за потрошените средства под ред. бр. 6 и 7 
во колоната 4 се внесуваат соодветните износи, по 
намените на потрошокот означени во образецот, од 
долговната страна на односните конта од групата 
конта 93. 

Под ред. бр. 6 се искажуваат износите на ре-
зервата употребени за покривање на вишокот на 
расходите над приходите на фондот. 

Под ред. бр. 6 и 7 во колоната 3 се внесуваат 
соодветните податоци, по намените на потрошокот 
на средствата, врз основа на состојбата искажана 
на соодветните конта од групата конта 93 во заврш-
ната сметка за 1967 година. 

Под ред. бр. 14 во колоната 4 се внесува сал-
дото на средствата на резервата за 1968 година, а 
во колоната 3 — салдото на средствата на резер-
вата во завршната сметка за 1967 година. 



(Страна 1220 — Број 54' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 декември 1968 

Под ред. бр. 9 до 13 во колоната 4 се вне-
суваат износите на расчленетото салдо на средства-
та на резервата за 1968 година, и тоа: 

а) во парични средства на издвоената сметка на 
резервата — износот на салдото на соодветното кон-
то од групата конта 10; 

б) во вложени средства — износот на салдото 
на соодветното конто за односната резерва во гру-
пата конта 17; 

в) во дадени наменски кредити — износот на 
салдото на соодветното конто за односната резерва 
во групата конта 18; 

г) во обртни средства — износот на салдото на 
соодветното конто 939 за односната резерва; 

д) во ненамирени обврски — износот на салдо-
то на соодветното конто за односната резерва во 
групата конта 28. 

Член 39 
Образецот ЗССО-З се пополнува на следниот на-

чин. 
1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 

4 се внесува соодветниот износ на побаруваниот 
промет на контото 960 и побарувачкото салдо на 
контото 285. 

Под ред. бр 1 и 2 во колоната 3 се внесува 
соодветниот износ на побаруваниот промет од кон-
тото 960 и побарувачкото салдо од контото 285, врз 
основа на состојбата искажана во завршната сметка 
за 1967 година; 

2) за потрошок на средствата под ред. бр. 4 во 
колоната 4 се внесува соодветниот износ на долгов-
ниот промет од контото 960, врз основа на состојбата 
искажана во завршната сметка за 1967 година; 

3) под ред. бр. 9 во колоната 4 се внесува сал-
дото на средствата за 1968 година, а во колоната 3 
салдото на средствата во завршната сметка за 1967 
година. 

Под ред. бр. 5 до 8 во колоната 4 се внесуваат 
износите на расчленетото салдо на средствата за 
1968 година, и тоа: 

а) во парични средства на издвоената сметка на 
средствата — износот на салдото на контото 105; 

б) во вложени средства — износот на салдото 
на соодветното конто од групата конта 17; 

в) во дадени кредити — износот на салдото на 
соодветното конто од групата конта 18; 

г) во побарувања — во ненамирени обврски — 
износот на побарувачкото салдо од контото 285. 

Член 40 
Образецот ЗССО-4 се пополнува на следниот 

начин: 
1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 4 

се внесуваат соодветните износи на побаруваниот 
промет на контото 961, по изворите на средствата 
означени во образецот, и побарувачкото салдо на 
контото 239. 

Под ред. бр 1 и 2 во колоната 3 се внесува 
соодветниот износ на побаруваниот промет на 
контото 961 и побарувачкото салдо на контото 239, 
врз основа ма состојбата искажата*во завршната 
сметка за 1967 година; 

2) за потрошокот на средствата под ред. бр. 4 
во колоната 4 се внесува соодветниот износ на дол-
говниот промет на контото 961. 

Под ред. бр 4 во колоната 3 се внесува соодвет-
ниот износ на дотговниот промет на контото 961, 
врз основа на состојбата искажана во завршната 
сметка за 1967 година; 

3) под ред. бр. 7 во колоната 4 се внесуваат из-
носите па расчленетото сандо на средствата за 1968 
година, расчленети според образецот, и тоа: 

а) во парични средства на издвоената сметка на 
средствата — износот на салдото на контото 103; 

б) во пабарувања по основ на ненамирени об-
врски на фондот — износот на побарувачкото сал-
до на контото 239; 

Член 41 
Образецот ЗССО-5 се пополнува на следниот 

начин: 

1) во колоната 1 се внесува редниот број на 
контото; 

2) во колоната 3 се запишува називот на кон-
тото; 

3) во колоните 4 и 5 се внесува долговниот и 
побаруваниот промет на контото од тон. 2 и 3 на 
овој член, без оглед дали имаат салдо или се из-
рамнети, бидејќи вкупниот промет мора да биде 
сметковно урамнотежен; 

4) во колоната 6 се искажува долговното салдо 
на контото, а во колоната 7 — побарувачкото салдо 
на контото. Збировите на колоните ,,должи" и „по-
барува" на салдо — билансот мораат меѓусебно да 
се согласуваат. 

Член 42 
Заводите за запос лу ва ње во сите обрасци што се 

однесуваат на средствата за запослување ги попол-
нуваат податоците за остварените приходи — по из-
ворите и за извршените расходи — по намените, 
врз основа на книговодствената состојба на 31 де-
кември 1968 година. Податоците во колоната 4 се 
внесуваат од соодветните обрасци — делови на за-
вршната сметка за 1967 година, односно од реше-
нијата за завршната сметка за 1967 година. Заради 
овозможување споредување, податоците се групи-
раат на начинот предвиден за пополнување на по-
датоците за 1968 година. 

Во образецот ЗСЗЗ-1 под ред. бр. 1 до 3 се 
внесуваат податоците за наплатениот придонес за 
запослување, уплатен до 31 декември 1967 година 
на посебна сметка ка ј Службата. 

Под ред. бр. 5 и 6 се внесуваат податоците за 
распоредот на придонесот за запослување, при што 
распоредените вкупни износи на тој придонес мо-
раат да се сложуваат со вкупниот износ на напла-
тениот придонес, без оглед на тоа дали одделни рас-
поредени износи на тој придонес и се уплатени на 
соодветна сметка на односната заедница. 

Член 43 
Во образецот ЗСЗЗ-2 под ред. бр. 2 како при-

ходи се искажуваат распоредените износи на придо-
несот за запослување (ред. бр. 8 на образецот 
ЗСЗЗ-1), без оглед дали така распоредениот износ е 
и пренесен на соодветните посебни сметки ка ј Слу-
жбата. 

Под ред. бр. 7 до 10 се искажуваат расходите 
што втасале за плаќање до 31 декември 1968 година, 
а се искажани во книговодството на заводот, без 
оглед дали се фактичко и платени. 

Под ред. бр. 21 се искажува само оној дел од 
средствата на резервата за материјално обезбеду-
вање што е по завршната сметка употребен за 
покривање на вишокот на расходите во трошоците 
на материјалното обезбедување во смисла на чле-
нот 51 од Основниот закон за организацијата и фи-
нансирањето на запослувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 51/65 и 47/66), без оглед дали тој 
износ е и пренесен од сметката на резервата на 
редовната сметка на средствата за материјално о-
безбедување ка ј Службата. 

Под ред. бр 26 се искажуваат податоците за 
втасаниот за исплата а поради недостиг на сред-
ства неуплатениот паричен надоместок, со тоа 
што и овој износ да е опфатен во расходите под 
ред бр. 7. 

Другите податоци заводите за запомнување ги 
внесуваат во овој образец според елементите да-
дени во самиот образец. 

Член 44 
Образецот ЗСЗЗ-З се пополнува според елемен-

тите дадени во самиот образец. 
Делот на приходот што потекнува од распоре-

дениот придонес за заложување, се внесува во ви-
сочината утврдена со распоредот (ред. бр. 9 од об-
разецот ЗСЗЗ-1), без оглед дали тој износ е и пре-
несен на посебната сметка на овие средства к а ј 
Службата. 
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Член 45 
Во образецот ЗСЗЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува 

дел од придонесот за зажалување кој по пресмет-
ката од образецот ЗСЗЗ-1 се распоредува за заед-
нички работи на зажалувањето (збирно за терито-
ријата на републиката — покраината), без оглед 
дали овој износ е и уплатен на соодветната сметка 
ка ј Службата. 

Член 46 
Образецот ЗСБ-1 се пополнува на следниот на-

чир1 : 
1) во колоната 5 се внесуваат податоците од об-

разецот ЗСБ-1 за 1967 година, односно од решени-
ето за завршната сметка за 1967 година, а се гру-
пираат на начинот предвиден во образецот ЗСБ-1 
за 1963 година. 

Банките настанати со спојување по 1 јануари 
1968 година во колоната 5 внесуваат податоци за 
сите припоени банки на ТОЈ начин што вршат соби-
рање на соодветните износи според податоците на 
контата назначени во колоната 2; 

2) во колоната 6 под ред. бр. 1 до 207 се внесу-
ва книговодствената состојба на контата или гру-
пите конта назначени во колоната 3. За контата 310 
и 311 збирот на отворените активни позиции се вне-
сува во активата, а збирот на отворените пасивни 
позиции се внесува во пасивата. 

Под ред. бр. 39 се внесуваат расположивите па-
рични средства на жиро-сметката за краткорочно 
кредитно работење. 

Под ред. бр. бб се внесуваат расположивите па-
рични средства на жиро-сметката за долгорочно 
кредитирање на работењето. 

Под ред. бр. 108 се внесува податок за посеб-
ниот кредитен фонд за станбена и комунална из-
градба кој е формиран врз основа на чл. 75 и 91а 
од Законот за банките и кредитните работи. 

Под ред. бр. 147 до 155 се внесуваат податоците 
врз основа на кои се утврдува остварениот приход 
што се внесува во посебниот кредитен фонд за стан-
бена и комунална изградба, согласно со одредбите 
на чл. 75 и 91 а од Законот за банките и кредитните 
работи. 

Под ред. бр. 157 се внесува делот на приходите 
издвоен од остварените приходи на посебниот кре-
дитен фонд за станбена и комунална изградба — 
за покривање на трошоците на банката, во смисла 
на членот 75 од Законот за банките и кредитните 
работи. 

Под ред. бр. 158 се внесува вкупниот приход 
на работната заедница на банката кој, согласно од-
луката на органот на управувањето, е издвоен од 
приходот на банката. 

Под ред. бр 159 се внесува пресметаниот посе-
бен данок согласно со одредбите од Законот за Та-
рифата на сојузниот данок на промет. Тој данок 
се плаќа по стопа од 15% на вкупните приходи на 
работната заедница што на работната заедница и 
се распоредени од приходот на банката, а се иска-
жани под ред. бр. 158 од овој образец. По исклучок 
за 1968 година, посебен данок по стопа од 15% бан-
ките ќе пресметуваат само на две дванаестини од 
приходите искажани под ред. бр. 158. 

Под ред. бр. 183 се внесува делот од доходот 
издвоен за лични доходи според одредбите на ста-
тутот и општиот акт за распределба на доходот. Из-
двоениот износ мора да ги покрие исплатените лич-
ни доходи и надоместоци за првите 30 дена спрече-
ност за работа, како и исплатените лични доходи и 
лични примања што не се укалкулирани а се кни-
жени преку контото 881, ако износот на тој дел од 
доходот е доволен за тоа покривање. 

Делот од доходот распореден за лични доходи 
според претходниот став, се распоредува: на дел 
кој се однесува на бруто личните доходи и придо-
несот за Скопје од личниот доход од работен од-
нос и се искажува под ред. бр. 183, и на дел од 
средствата издвоен за станбена изградба, кој се ис-
кажува под ред. бр. 187, 

Збирот на активата во колоната 6 под ред. бр. 
69 мора да му одговара на збирот на пасивата под 
ред. бр. 114 колона 6. 

Под ред. бр. 209 се внесува податокот за бројот 
на заложените, утврден врз основа на платните 
списоци. 

Под ред. бр. 210 до 215 се внесуваат податоци 
за просечниот број запослени, кој се добива кога 
вкупната бројна состојба на работниците групирани 
според стручните квалификации, на крајот на сито* 
месеци ќе се подели со бројот 12. 

Под ред. бр. 223, 224 и 225 се внесуваат износите 
на пресметаната а до 31 декември 1968 година не^ 
наплатена камата по кредитите за обртни сред^ 
ства. 

Член 47 
Во образецот ЗСБ-2 се внесува состојбата по 

сите пропишани конта, а според колоните предви-
дени во самиот образец. 

Збирот на колоните 7 и 8 од образецот ЗСБ-2 
не се сложува со збирот на активата и пасивата 
од образецот ЗСБ-1 за 1968 година за исправките 
на вредноста на основните средства и на средствата 
на заедничката потрошувачка. 

Член 48 
Образецот ЗСБ-З се пополнува на следниот на-* 

чин: 
1) под ред. бр. 1 се внесува износот на средства-

та за посебен резервен фонд, кој според одлука на 
собранието на банката се издвојува од делот на 
приходите распореден во кредитниот фонд; 

2) под ред. бр. 2 се внесува состојбата на кре-
дитите по завршната сметка за 1968 година од гру«ч 
пата конта назначени во колоната 2; 

3) под ред. бр. 3 во колоната 2 се врши пресме-
тување на средствата за посебниот резервен фонд, 
што банката во смисла на членот 78 став 2 од Зако-
нот за банките и кредитните работи е должна да ги 
издвои. Пресметаниот износ на средствата на посеб-
ниот резервен фонд се внесува во колоната 3; 

4) под ред. бр. 4 се врши пресметување на про-
сечниот износ на дадените кредити по завршната 
сметка на банката за последните три години според 
објаснението дадено во колоната 2. Како дадени кре-
дити се подразбираат девизните краткорочните и ин-
вестиционите кредити и кредитите за станбена и ко-
мунална изградба дадени на "крајните корисници. 
Во просечниот износ на кредитите не влегуваат кре-
дитите дадени од комисиони средства. 

Просечниот износ на дадените кредити се вне-
сува во колоната 3; 

5) под ред. бр. 5 се пресметува горната граница 
на издвојувањето на средствата за посебниот резер-
вен фонд, според објаснението дадено во колоната 2 
и се внесува во колоната 3; 

6) под ред. бр. 7 до 9 се врши пресметување ежи 
ред објаснението дадено во колоната 2; 

7) под ред. бр. 10 до 24 се изнаоѓа основицата и 
се врши пресметување на средствата што се издво-
јуваат за резервниот фонд — задолжителен дел, на 
ист начин како и за стопанските организации; 

8) под ред. бр. 25 до 30 се внесуваат податоците 
и се врши пресметување на придонесот за заеднич-
ките резерви на стопанските организации, на начи-* 
нот изложен во колоната 2. 

Член 49 
Образецот ЗСБ-4 се пополнува на тој начин што 

во него се внесуваат податоците од контата наведени 
во колоната 1. 

Сите износи се внесуваат по одбивање на по-
четната состојба, бидејќи пополнетиот образец 
ЗСБ-4 ги покажува само обврските и уплатите за 
1968 година. 

Филијалите на банките го пополнуваат образе-
цот ЗСБ-4 за обврските што тие ги намируваат (об-? 
врски за придонесот од личните доходи) и го до-* 
ставуваат до својата централа, која го прилага кои 
завршната сметка. 
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Член 50 
Образецот ЗСБ-8 се пополнува според објасне-

нијата дадени на самиот образец, со тоа што во 
одделни редни броеви се искажува состојбата (сал-
дото) од групата конта или основните конта наведе-
ни во колоната 2. 

Член 51 

Пополнувањето на образецот ЗСНЕ-1 се врши 
на следниот начин: 

1) во колоната 5 се внесуваат податоците од 
образецот ЗСНБ-1 за 1967 година односно од реше-
нието за завршната сметка за 1967 година. Пода-
тоците се групираат според контата и групите кон-
та назначени во колоната 2 на овој образец. 

Збирот на активата и пасивата нема да се сло-
ж и со збирот на колоните 3 и 4 на образецот ЗСБ-2, 
за исправките на вредноста на: основните средства, 
средствата за заедничка потрошувачка и на стан-
бените згради; 

2) во колоната 6 под ред. бр. 1 до 152 се вне-
суваат податоци од соодветните конта означени во 
колоната 3 на овој образец, а според состојбата 
искажана на одделни конта во колоните 7 и 8 на 
образецот ЗСБ-2. Податоците за контата 310 и ЗИ 
се внесуваат под ред, бр. 24 и 53 така што збирот 
на отворените долговни позиции се искажува во 
активата, а збирот на отворените п о б а р у в а н а по-
зиции — во пасивата; 

3) збирот на вкупната актива под ред. бр. 44 и 
збирот на вкупната пасива под ред. бр. 68 нема да 
се сложуваат со збирот на колоните 7 и 8 на образе-
цот ЗСБ-2 за исправките на вредноста на основ-
ните средства и на средствата за заедничка потро-
шувачка ; 

4) под ред. бр. 102 се искажува вкупно остваре-
ниот приход на работната заедница на Народната 
банка на Југославија, што го распределуваат работ-
ните заедници на деловните единици на Народната 
банка на Југославија. Две дванаесетини на вака 
утврдените приходи претставуваат основица за пре-
сметување на 15w/o од посебниот данок за 1968 го-

Под ред. бр. 103 се искажува пресметаниот по-
себен данок по стопи од 15% врз основицата, кој 
за 1968 година сочинува две дванаесетти! од при-
ходите искажани под ред. бр. 102; 

5) под ред. бр. 154 се внесуваат податоците за 
бројот на заложените, врз основа на платните спи-
соци ; 

6) под ред. бр. 155 до 160 се внесуваат подато-
ците за просечниот број запослени, кој се добива 
кога вкупната бројна состојба на работниците гру-
пирани според стручните квалификации, на крајот 
на сите месеци ќе се-подели со 12; 

7) под ред. бр. 161 до 168 се внесуваат подато-
ците врз основа на книговодствените и други еви-
денции на банката. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Обрасците наведени во чл. 16 до 21 од овој пра-

вилник се отпечатени кон О В О Ј правилник и се 
негов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците од завршните сметки, работните ор-
ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас-
ците ЗС-1, ЗС-6 (Д. П.), ЗСБ-1, ЗСНБ-1, ЗСОС-1, 
ЗСОС-З, ЗСОС-4, ЗССО-1, ЗССО-2, ЗССО-З, ЗССО-4, 
ЗССО-5, ЗСЗЗ-1, ЗСЗЗ-2, ЗСЗЗ-З и ЗСЗЗ-4 да ги 
печатат според димензиите и другите технички ус-
лови што ќе ги определи Службата на општестве-
ното книговодство — Главна централа. 

Член 53 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8529/1 
18 декември 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 
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Образец ЗС-1 
СР 
Работна организација 
Место 

Општина 

Шифра на дејноста 
Назив на матичната работна организација 
Година во која работната организација минала на 
работна недела пократка од 48 часа 

(се пополнува за работни и погони 
ски единици со самостојна прес-
метка и за единици од заедничко-
то работење) 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА. НА 
ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА 

I. БИЛАНС 

Реден 
број 

Класа, група 
или конто Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба на 31 декември 
1967~Тод. 1968 г о д Г 

1 ООО Земјишта што служат за стопански цели 
2 001 Градежни објекти од стопански карактер 
3 003 Орудија за работа 
4 002, 004 Рударски работи, длабински дупчења, шуми и дол-

гогодишни насади 
5 005 Основно стадо 
6 006, 007, 009 и 020 Други основни средства 
7 Активни основни средства (1 до 6) 
8 дел 010 Исправка на вредноста на градежните објекти 
9 дел 010 Исправка на вредноста на орудијата за работа 

10 дел 010 Исправка на вредноста на рударските работи, дла-
бинските дупчења, шумите и долгогодишните насади 

11 дел 010 Исправка на вредноста на основното стадо 
12 дел 010 и 021 Исправка на вредноста на другите основни средства 
13 010 и 021 Вкупни исправки на вредноста на основните сред-

ства (8 до 12) 
14 00 без 008, 02 

010 
минус Сегашна вредност на активните основни средства 

(7 минус 13) 
15 008 Основни средства во изградба или изработка 
16 100 Парични средства на жиро-сметката 
17 101, 109, 11 Други парични средства 
18 102 Издвоени ограничени средства на фондовите 
19 107 Орочени парични средства 
20 103 Средства издвоени за инвестиции 
21 106, 108 Други средства 
22 17, без делот 179, 18 Разни средства и кредитни односи 

без 185. 011 
23 дел 179 Средства внесени во кредитниот фонд на банките 
24 дел 179 Средства вложени во заедничко работење 
25 185 Потрошувачки кредити 
26 12 без 121 Купувачи во земјата 
27 22 без 221 Добавувачи во земјата 
28 121 Купувачи во странство 
29 221 Добавувачи во странство 
30 3 
31 5 
32 60 и 64 
33 65, бб, 68 и 69 
34 13, 23, 24, 27 
35 14 до 16, 19, 21, 25, 

26 и 29 
36 104 

Залихи на материјал и ситен инвентар 
Недовршено производство 
Залихи на готови производи 
Залихи на трговски стоки 
Други побарувања и преплатени обврски 
Разна актива 

Средства на резервниот фонд 
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1 2 3 

37 040 до 048 Средства на заедничката потрошувачка 
38 049 Исправка на вредноста на средствата на заеднич-

ката потрошувачка 
39 105 v Парични средства на заедничката потрошувачка 
40 071 Станбени згради 
41 073 Исправка на вредноста на станбените згради 
42 074 Парични средства на фондот на станбени згради 
43 "077 Станбени згради во изградба 
44 078, 079 Други средства на фондот на станбени згради 
45 850 Непокриена загуба 
46 Вкупно активата (14 до 45 без 38 и 41) минус 

(38 + 41) = 72 

Б. П А С И В А 

47 900 Деловен фонд 
48 дел 910 Кредити за основни средства добиени од банки 
49 дел 910 Кредити за основни средства добиени од работни и 

други организации 
50 911, 912 Кредити за почетниот фонд на обртни средства и 

кредити за трајни обртни средства 
51 дел 913 Кредити за повремени обртни средства добиени од 

банки 
52 дел 913 Други кредити за повремени обртни средства (кре-

дити добиени од други работни организации) 
53 915 Санациони кредити за покривање на загубите 
54 22 без 221 и дел Добавувачи во земјата 

920 
55 12 без 121 Купувачи во земјата 
56 221, дел 920 Добавувачи во странство 
57 121 Купувачи во странство 
58 929 Други извори на основните средства 
59 13, без делот 135 и Обврски од вкупниот приход и други обврски 

делот 137, 23, 24, 27 
60 14 до 16 19, 21, 25, Разна пасива 

26 без 268 и 29 
61 268 Пресметани лични доходи во залихите на крајот 

на годината 
62 930 Резервен фонд 
63 9Н9 Други фондови 
64 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
65 919 Кредити за средства на заедничката потрошувачка 
66 94 без 940 дел 135 и Други извори на средствата на заедничката потро-

дел 137 шувачка 
67 950 Вложувачи на средства за заедничко работење — 

домашни 
68 951 Вложувачи на средства за заедничко работење — 

странски 
69 970 Фонд на станбени згради 
70 971 Долгорочни кредити за средства на фондот на стан-

бени згради 
71 973 и 976 Други извори на средства на фондот на станбени 

згради 
_ 72 Вкупно пасивата (од 47 до 71 = 46) 
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II. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

Реден Р е д е н г р 0 Ј 

број 0 Д Е Л Е М Е Н Т И 1967 год. 1968 год. 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
73 4 кол. 4. Реализација на готови производи и услуги по из-

дадени фактури 
74 5 кол. 4. Побарувања од купувачи 
75 6 кол. 4. Наплатена реализација (73 минус 74) 
76 Други приходи (конта од групата 78) 
77 Вкупен приход (75 +76) 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

78 7 Потрошен материјал 
79 8 Издатоци за услуги 
80 9 Кирија и закупнина 
81 12 Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, 

учествување на саеми, изложби, филмски фести-
вали и слично 

82 14 Трошоци за инвестиционо одржување на основните 
средства 

83 27 Набавна вредност на трговските стоки, материјали 
и отпадоци 

84 20 Амортизација 
85 15 Трошоци за обновување, одржување и истражување 

резерви на рудно и друго минерално богатство, тро-
шоци за освојување ново производство и трошоци 
за производно откривање минерални суровини 

86 31 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализи-
раните производи 

87 35 Отпишана разлика во цената на залихите 
88 16 и 34 Други разни трошоци 
89 37 Вонредни трошоци 
90 Потрошени средства (78 до 89) 
91 Нето-продукт (77 минус 90) 
92 Негативна разлика (90 минус 77) 
93 10 Камата на кредитите 
94 21 Камата на деловниот фонд 
95 13 Премии за осигурување 
96 22 Придонеси и членарини за коморите и други орга-

низации и други придонеси и членарини што ги 
товарат трошоците на работењето 

97 23 Воден придонес 
98 28 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 1 до 16 
99 29 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 17 до 20 

100 30 Републички и општински данок на промет 
101 33 Придонес за користење градско земјиште 
102 19 Придонес за социјално осигурување — додатен 
103 17 Лични издатоци што ги товарат трошоците на ра-

ботењето 
104 18 Придонеси за личните издатоци што ги товарат тро-

шоците на работењето 
105 11 Трошоци за образование на стручните кадри 
106 32 Други трошоци пред утврдувањето на доходот 
107 38 кол. в Вкупно на товар на вкупниот приход (90 + 93 до 106) 
108 Доход (77 минус 107) 
109 Доход од самостојно работење 
НО Доход од заедничко работење со домашни (»дого-

варачи 
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1 * 2 3 А 

111 Доход од заедничко работење со странски лица 
112 Зголемување на доходот за делот од учеството на 

други содоговарачи во покривање на загубата од за-
едничко работење 

ПЗ Други зголемувања на доходот 
114 Намалување на доходот за учеството на другите до-

машни содоговарачи во доходот од заедничко ра-
ботење 

115 Намалување на доходот- за учество на странски 
^договарачи во доходот од заедничко работење 

116 Други намалувања на доходот 
117 Доход за распределба (109 до 113 минус 114 до 116) 
118 Загуба од трошоците на работењето (107 минус 77) 
119 Загуба поради неподмирени лични доходи 
120 Загуба од заедничкото работење — вкупно 
121 Зголемување на загубата 
122 Намалување на загубата со учество на другите со-

договарачи во ризикот од заедничкото работење 
123 Други намалувања на загубата 
124 Вкупно загубата (118 плус 119 плус 121 минус 122 

минус 123) 

В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

125 57 Издвоено за резервниот фонд — задолжителен дел 126 60 Придонес за заедничките резерви на стопанските 
организации 

127 Издвоено за лични доходи 
128 Издвоени средства за станбена изградба 
129 Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос 
130 Издвоено за отплатување на кредитот за покривање 

на загубата 
131 Придонес за Скопје од средствата наменети за ин-

вестиции 
132 Издвоено за деловниот фонд 
133 Издвоено за фондот за заедничка потрошувачка 
134 Издвоено во резервниот фонд — незадолжителен 

дел 
135 Издвоено ЕО другите фондови 

III. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУП-
НИОТ ПРИХОД 

136 Средства што не влегуваат во вкупниот приход 
(конто 831) 

137 Од средствата под ред. бр. 136 распоредено за лич-
ни доходи 

IV. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 

138 Непокриена загуба според завршната сметка за 
претходната година 

139 Вкупно загуба (124 + 138) 
140 Од средствата на резервниот фонд 
141 Од средствата на заедничките резерви што не се 

враќаат 
142 Од дотација и други средства што не се враќаат 
143 Од средствата на доходот издвоени за отплатување 

санационен кредит 
144 Од средствата на доходот издвоени за деловниот 

фонд за покривање на загубата од поранешните 
години 

143 Непокпиена загуба — намалување на деловниот 
фонд (139 минус 140 до 144 — 45) 
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V. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕ-
НИ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

Реден 
број 

Реден број од 
образецот ЗС-З 
односно група 
конта, конто 

Е Л Е М Е Н Т И 1967 година 1968 година 

146 

147 25 кол. 4. 

148 25 кол. 6. 

149 146 

150 140 

151 143 
152 141, 142, дел 144 и 

276 
153 дел 147, дел 276 

154 148 

155 

156 236 

157 дел 237 
158 дел 237 
159 дел 239 
160 дел 238 

161 дел 238 

162 дел 239 

163 
164 

165 45 

166 47 

167 

168 

Пресметани лични доходи во пренесените залихи 
(конто 268 на почетокот на годината) 
Укалкулирани лични доходи во текот на годината 
(конта од групата 46) 
Лични доходи во наплатените производи и услуги 
Исплатени нето лични доходи од изминатата го-
дина 
Аконтација на нето личните доходи од работен од-
нос 
Исплатени надоместоци на лични доходи за првите 
30 дена спреченост за работа 
Други нето-исплати од средствата за лични доходи 

Лични примања на товар на прошоците на работе-
њето 
Лични примања на товар на основните средства и 
средствата за заедничка потрошувачка 
Вкупно нето личните доходи и личните примања 
(149 до 154) 
Придонес од личниот доход од работен однос, со 
придонесот за образование 
Придонеси за социјално осигурување 
Придонес за детска заштита 
Придонес за запослување 
Средства за станбена изградба — дел внесен во 
фондот за заедничка потрошувачка 
Средства за станбена изградба — дел за субвенцио-
нирање на станарината 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен 
однос 
Вкупно придонесите (156 до 162) 
Вкупно личните доходи со придонесите (155 плус 
163) 

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И 
БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

Укалкулирани часови на работа во текот на го-
дината 
Потрошени часови на работа во наплатените про-
изводи и услуги 
Просечен број на запослените врз база на укалку-
лираните часови работа во текот на годината 
Просечен број на зашилените врз база на бројната 
состојба кон крајот на месецот 

169 

170 

171 
172 

VII. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 
А. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ 

СРЕДСТВА 
а) Зголемување (прилив) 

Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од а-» 
мортизацијата 
Половни основни средства по набавната вредност 

б) Намалување (одлив) 
Продадени и отстапени основни средства 
Расходувани основни средства 
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Б. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУ-
ВАЊА И ЗА ОТПЛАТИТЕ ПО ИНВЕСТИЦИО-
НИ КРЕДИТИ 

173 Извршени отплати во текуштата година по креди-
тите за основни средства, за почетниот фонд на 
обртни средства и за трајни обртни средства 

174 Извршени отплати во текуштата година по креди-
тите за повремени обртни средства 

175 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите 
кредити за основни и трајни обртни средства 

176 Отплати по инвестиционите кредити за основни и 
трајни обртни средства што втасуваат во следната 
година 

В. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

177 Потрошени средства за стамбена изградба 
178 Потрошени средства за други потреби 
179 Состојба на средствата за заедничка потрошувачка 

за станбена изградба од делот 4% на крајот на го-
дината 

Г. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 

180 Фактурирана реализација во текуштата година 
181 Данок на промет во фактурираната реализација од 

текуштата година 
182 Просечно користени основни средства 
183 Просечно користени средства на фондот на станбе-

ни згради 
184 Просечно расположиви обртни средства 
185 Просечен износ на деловниот фонд 
186 Наплатени регреси, премии, надоместоци и средства 

за санации и дотации што влегуваат во вкупниот 
приход 

187 Трошоци за инвестиционо одржување 
188 Трошоци за обновување, одржување и истражува-

ње резерви на рудно и друго минерално богатство 
(дел од долговната страна на контото 192 без пре-
несена состојба) 

189 Сомнителни и спорни побарувања по сите основи 
(конто 124, 138 и 187 минус 129, 139 и 189) 

190 Некурентни залихи (конто 315, 366, 524, 581, 601, 
661 и 684) 

191 Непотребен инвестиционен материјал, запрени ин-
вестиции и основни средства вон од употреба 

192 Разлика во цената — намалување на цената на 
одделни видови стоки на товар на вкупниот приход к х х 
од текуштата година 

193 Разлика во цената — намалување на цената на од-
делни видови стоки на товар на деловниот фонд х х х 

194 Разлика во цената — намалување на цената на од-
делни видови стоки на товар на резервниот фонд 

135 Пресметана амортизација по пропишаните — мини-
мални стопи (кол. 6 на образецот ЗС-7) 

196 Конечно пресметана амортизација според заврш-
ната сметка 

197 Непотрошени средства на амортизацијата на крајот 
на годината 

Д. СОСТОЈБА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД КОЈ СЕ 
КОРИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

198 Дел од деловниот фонд што се користи за обртни 
средства 

199 Дел од обртните средства што е користен за ин-
вестиции 
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200 

201 
202 
203 

Ѓ. ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ПО ОСНО-
ВОТ НА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗАРАДИ 
ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ 

Приходи на странски лица од членот 3 став 2 на 
Законот за данокот на добивка на странски лица 
што вложуваат средства во домашна стопанска ор-
ганизација за заедничко работење 
Вкупно добивката на# странски лица (115 плус 200) 
Данок на добивка 
Уплатен износ на данокот на добивка до крајот 
на годината 

Е. ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВИ 

Реден 
број 

Класа, 
група, 
конто 

Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември 
1967 год. 1968 год. 

3 

204 

205 

208 

207 

208 

209 

-210 

211 
212 
.213 

214 
215 

216 

217 

Приходи од општинските-комуналните и меѓукому-
налните општествени фондови 
Приходи од сојузните, републичките и покраински-
те општествени фондови 
Приходи од општинските буџети 
Приходи од сојузниот, републичкиот и покраински-
от буџет 
Наплатена реализација од стопански организации 
— претпријатија 
Наплатена реализација од нестопански организации 
— институти, заводи, училишта, банки, здравствени 
и други установи и организации вон од стопанството 
Наплатена реализација од граѓани и граѓански 
правни лица 
Вкупно (204 до 210 — 75) 
Трошоци за лековити друг санитетски материјал 
Трошоци за прехранбени продукти и за купување 
готова храна 
Трошоци за облеки и обувки на штитеници 
Трошоци за нестопански услуги што им се пла-
ќаат на установи и други нестопански организации 
Приходи на научноистражувачките организации од 
научноистражувачка работа 
Други приходи на научноистражувачките органи-
зации 

На 

Раководител 
на сметководството, 

1969 година 

Претседател 
на управниот одбор, Директор, 

СР 
Работна организација 
Место 

Општина 

Шифра на дејноста 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Образец ЗС-2 

Број 
на 

кон-
тото 

НАЗИВ НА 
КОНТОТО 

Почетна состојба на 1 
јануари 1968 год. . 

Актива Пасива 

Промет во 1968 год. со 
почетната состојба 

Должи Побарува 

Состојба на 31 декември 
1968 година 

Актива Пасива 

На 1969 година 

Раководител П р е т е едател 
на сметководството, на управниот одбор, Директор, 
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Образец ЗС-З 

Ср . Општина — 
Работна организација — 
Место — — Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
1968 ГОДИНА 

I. Пресметување на коефициентите за изнаоѓање ва трошоците иа работењето по видови, содржани во 
фактурираните и наплатени производи и услуги 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Коефициент 

\ 2 3 

ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец 
1 Р, -

ред. бр. 24 кол. 4 на овој образец 

ред. бр. 6 кол. 4 на овој образец 
2 Р2 = 

ред. бр. 4 кол. 4 на овој образец 

ред. бр. 24 кол. 6 на ово! образец 
3 Р8 = 

ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец 

II. Пресметување ва наплатената реализација 

Редев 
број 

Редев број 
на образецот 

ЗС-1 
ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТОТО И з н о с 

1 2 3 4 

4 73 Реализација на готовите производи и услуги, но издаде-
ни фактури, заедно со пренесеното салдо од претход-
ната година (конта од групите 75, 76 и 77, без контото 759) 

5 74 Ненаплатени побарувања од купувани 
в 75 Наплатена екстерна реализација 

III. Пресметување на трошоците по видови, содржани во фактурираната и наплатената реализација 

Реден к 
број К ш т т а 

Т р о ш о ц и 
Реден к 
број К ш т т а Е Л Е М Е Н Т И укалкули-

Реден к 
број К ш т т а 

Ра н и фактурирано наплатено 

1 2 Ѕ 4 } 6 

7 40 и 470 Материјал 
8 41 без 414, дел Услуги 

454 и дел 429 
9 414 Кирија и закупнина 

10 420 Камата на кредитите 
11 421 Трошоци за образование на стручни кадри 
12 422, 423, 424 Трошоци за реклама и пропаганда, репрезен-

тација, учествување на саеми, изложби, филм-
ски фестивали и ел. 

13 425 Премии за осигурување 
14 426 Трошоци за инвестиционо одржување на ос-

новните средства 
15 427, 428 и Трошоци за обновување, одржување и истра-

дел 429 жување резерви на рудно и друго минерално 
богатство, трошоци за освојување ново про-
изводство и трошоци за производно откривање 
минерални суровини 



Среда, 25 декември 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 54 — Страна 1231' 

16 дел 429 Други разни трошоци 
17 дел 43 и дел Лични издатоци што ги товарат трошоците на 

47 без 470 работењето 
18 дел 43 и дел Придонеси на личните издатоци што ги това-

47 без 470' рат трошоците на работењето 
Придонес за социјално осигурување — додатен 
Амортизација 
Камата на деловниот фонд 
Придонеси и членарини на коморите и други 
организации и други придонеси и членарини 
што ги товарат трошоците на работењето 
Воден придонес 
Вкупно (7 до 23) 
Укалкулирани лични доходи и надоместоци 
на Л И Ч Н Р 1 доходи 
Вкупно (24 плус 25) 
Набавна вредност на реализираните трговски 
стоки, материјали и отпадоци 
Сојузен данок на промет — Т. бр. 1 до 16 х х х 
Сојузен данок на промет — Т. бр. 17 до 20 х * * 
Републички и општински данок на промет х х х 
Трошоци за подвоз, натовар и истовар на 
реализирани производи х х х 
Придонес од прометот на филмови, придонес 
од надоместокот за изнајмување увезени фил-
мови, втасани отплати по кредитите за трајни 
потреби х х х 
Придонес за користење градско земјиште х х х 
Непокриен разлика од неамортизираниот дел 
на основните средства, износ од малопродав-

. ната цена на бензинот и плинското масло и 
разликата според членот 40 став 2 на Основ-
ниот закон за стопанството работење (стопани-
сувањето) со станбените згради во општестве-
на сопственост х х х 
Отпишана разлика во цената на залихите х х х 
Вкупно (27 до 35) х х х 
Вонредни трошоци х х х 
Вкупни трошоци (24 плус 36 плус 37) х х х 
Вкупни трошоци и лични доходи со придоне-
сите (25 плус 38) х * * 

19 452 
20 440 
21 450 
22 451, 459 

23 дел 454 
24 4 — 
25 46 

26 _ 
27 71, 7Л без 719 

28 дел 740 
29 дел 740 
30 дел 740 
31 747 

32 744, 745 и 
дел 749 

33 дел 749 
34 746 и дел 

749 

35 748 
36 
37 73 
38 
39 

XXX 

IV. Пресметување па минималните лични доходи и часовите на работа 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

1 2 3 

40 Вкупно укалкулирани лични доходи (конта од групата 46 
односно ред. бр. 41 плус 42) 

41 Укалкулирани лични доходи до височината на минимал-
ните лични доходи 

42 У кал кул прани лични доходи над височината на мини-
малните лични доходи (40 минус 41) 

43 Коефициент Р-4 за пресметување на минималните лични 
доходи: 

ред. бр. 41 на овој образец 

ред. бр. 40 на овој образец 
44 Реализирани минимални, лични доходи во наплатените 

производи и услуги (ред. бр. 25 на колоната 6 од овој об-
разец X коефициентот Р-4) 

45 Вкупно укалкулирани часови работа во текот на годината 
(конта од групата 46) 
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1 2 3 

46 Потрошени часови работа во фактурираните производи и 
услуга = (ред. бр. 45 на овој образец) 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 
X 

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец 
Потрошени часови работа во наплатените производи и 
услуга = (ред. бр. 46 на овој образец) 

ред. бр. 25. кол. 6 на овој образец 
х 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 

47 

Потрошени часови работа во фактурираните производи и 
услуга = (ред. бр. 45 на овој образец) 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 
X 

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец 
Потрошени часови работа во наплатените производи и 
услуга = (ред. бр. 46 на овој образец) 

ред. бр. 25. кол. 6 на овој образец 
х 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 

Потрошени часови работа во фактурираните производи и 
услуга = (ред. бр. 45 на овој образец) 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 
X 

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец 
Потрошени часови работа во наплатените производи и 
услуга = (ред. бр. 46 на овој образец) 

ред. бр. 25. кол. 6 на овој образец 
х 

ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец 

V. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

1 2 3 

43 

49 

50 

51 
52 
53 

54 

55 

бб 
67 

Доход (ред. бр. 108 од образецот ЗС-1) 
Исплатени лични доходи содржани во наплатените про-
изводи и услуги 
Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи 
(ред. бр. 48 минус ред. бр. 49) 
Дел од исплатени лични доходи над остварениот доход 
(ред. бр. 49 минус ред. бр. 48) 
50% од износот под ред. бр. 50 на овој образец 
Состојба на резервниот фонд — задолжителен дел {дел 
од контото 930) 
Просечно расположиви обртни средства: 
а) во 1966 година 
б) во 1967 година 
в) во 1968 година 
г) Вкупно (а до в) 
Просечно расположивите обртни средства за последните 
три години 

% од износот под ред. бр. 55 на овој образец 
Средства за резервниот фонд: 
ред. бр. 54 под в X % според членот 25 односно 26 на 

Законот за средствата на работните организации 
X бројот на месеците 

= износот на ред, бр. 
54 под г) на овој 

образец : 3 

еа 
12 X 100 

Издвојување според членот 27 од Законот за средствата 
на работните организации (износ од ред. бр. 52 или 57 
на овој образец односно разлика помеѓу износите од ред. 
бр. 56 и ред. бр. 53 на овој образец) 

59 

60 

VI. Пресметување на придонесот за средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации 
Дел од доходот по издвојување на средствата за резер-
вниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 50 минус ред. 
бр. 58 на овој образец) 
Ред. бр. 59 на овој образец X стопата според членот 2 од 
Законот за формирањето и употребата на средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации: 
а) за резерви во републиката: 

ред. бр. 59 на овој образец X % X 

100 100 
б) за резерви во општината: 

ред. бр. 59 на овој образец X % X 

100 100 

На 
Раководител 

на сметководството, 

1969 година 
Претседател 

на управниот одбор, Директор, 
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СР 
Назив на установата 
Место 

Општина 
Образец ЗС-За 

Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

1. Пресметување на наплатената реализација и коефициентот 

Е Л Е М Е Н Т И 

1 9 204 Приходи од оп- општински — кому-
штествените фон- нални и меѓукому-
дови нални 

2 9 205 сојузни, републички 
и покраински 

3 9 206 Приходи од бу- општински 
џетите 

4 9 207 сојузен, републички и 
покраински 

5 9 208 Приходи од стопанските организации — 
претпријатија 

6 9 209 Приходи од нестопански организации — 
институти, заводи, училишта, банки, 
здравствени и други установи и органи-
зации 

7 8 210 Приходи од граѓани и граѓански правни 
лица 

8 7 
8 
9 

73, 
74 и Вкупно (ред. бр. 1 до 7) 
75 

9 9 76 Други приходи ххх ххх 

10 9 77 Вкупно (ред. бр. 8 + 9) 

11 Коефициентот за изнаоѓање трошоците на рабо- износот од ред. бр. 8 
тењето содржани во наплатената реализација на колоната 9 

износот од ред. бр. 8 
на колоната 8 

II. Пресметување на трошоците по видови, содржани во фактурираната и наплатена реализација 

Е Л Е М Е Н Т И 

12 78 Материјал 
13 79 Издатоци за услуги 
14 80 Кирија и закупнина 
15 84 Амортизација 
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1 I 2 3 
16 82 Трошоци за инвестиционо одржување т а 

основните средства 
17 81 Трошоци за реклама, пропаганда, репре-

зентација, учестување на саеми, излож-
би, филмски фестивали и ел. 

18 86 Трошоци за подвоз, натовар и истовар на 
реализираните производи 

19 89 Вонредни трошоци 
20 88 Други разни трошоци 
21 93 Камата на кредитите 
22 95 Премии за осигурување 
23 96 Придонеси и членарини за комори и дру-

ги организации и други придонеси и чле-
нарини што ги товарат трошоците на 

работењето 
24 97 Воден придонес 
25 98 Сојузен данок на промет — Tap. бр. X 

до 16 
26 99 Сојузен данок на промет — Tap. бр. 17 

до 20 
27 100 Републички и општински данок на промет 
28 101 Придонес за користење градско земјиште 
29 102 Придонес за социјално осигурување — до-

датен 
30 104 Придонеси на личните издатоци што ги 

товарат трошоците на работењето 
31 105 Трошоци за образование на стручни 

кадри 
32 103 Лични издатоци што ги товарат трошоци-

те на работењето — нето 
33 106 Други трошоци пред утврдувањето на до-

ходот 
34 107 Вкупно (од ред. бр. 12 до 33) 
35 — Лични доходи и надоместоци на лични 

доходи и лични издатоци од дополнител-
на работа и по основ на граѓанскоправен 
однос — нето 

36 — Придонеси од личните доходи и на лич-
ните доходи (на вкупниот износ искажан 
под ред. бр. 35 на овој образец) 

37 — Вкупни трошоци и лични доходи со при-
донесите (ред. бр. 34 + 35 + 36) 

III. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел 
Реден 

број Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

38 Доход (ред. бр. 108 од образецот ЗС-1) 
39 Исплатени лични доходи содржани во наплатените производи и услуги 
40 Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред. бр. 38 минус 

ред. бр. 39 на овој образец) 
41 Дел од исплатените лични доходи над остварениот доход (ред. бр. 39 ми-

нус ред. бр. 38 на овој образец) 
42 50% од износот под ред. бр. 40 на овој образец 
43 Состојба на резервниот фонд 
44 Просечно расположиви обртни средства: 

а) во 1966 година 
б) во 1967 година 
в) во 1968 година 
г) Вкупно (а до в) 

45 Просечно расположивите обртни средства за последните три години = износ ред. бр. 44 под 
46 % од износот под ред. бр. 45 на овој образец ј.̂  овог обрасца • 3 
47 Средства за резервниот фонд: 

ред. бр. 44 под в) X % според членот 25 односно 26 на Законот за сред-
ствата на стопанските организации X бројот на месеците 

12 X 100 
48 Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните ор-

ганизации (износ од ред. бр. 42 или 47 на овој образец односно разлика поме-
ѓу износите од ред. бр. 46 и ред. бр. 43 на овој образец) 

На 1969 година 
Раководител П р е т е едател 

на сметководството, на управниот одбор, Директор, 
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Образец ЗС-1 
СР Општина Работна организација —— < 
Место — — • • Шифра на дејноста — — * 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ, СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕ-. 

КЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

1 230 а) Амортизација на станбените згради 
б) Обврски по основот на продажба и расходување 

на основни средства и ел. 
2 231 Камата на деловниот фонд 
3 234 Данок на промет: 

а) сојузен 
б) републички 
в) општински 

4 236 Придонес од личниот доход од работен однос (заед-
но со придонесот ЗЕ1 образование) 

5 237 Придонеси за социјално осигурување 
од тоа: 
— вонредни придонеси 

в Придонес за непосредна детска заштита и за дода-
ток на деца 

7 дел 239 Придонес за запослување 
8 238 Средства за станбена изградба 
9 дел Други обврски од вкупниот приход и средства за 

239 лични доходи: 
а) придонес за Скопје од личниот доход од работен 

однос 
б) придонес од прометот на филмови 
в) воден придонес 
г) придонес за користење градско земјиште 
д) придонес за Скопје од средствата за материјални 

расходи од општа потрошувачка 
ѓ) казнена камата 
е) : 

10 930 Средства за резервниот фонд на работната органи-
зација: 
а) задолжителен дел 
б) незадолжителен дел 

11 244 Придонес за заедничките резерви 
12 — Средства распоредени во фондовите: 

940 а) во фондот за заедничка потрошувачка 
б) во другите фондови 

13 Средства распоредени во деловниот-фонд (дел 900) 
14 249 Други обврски од доходот и средствата за фондо-

вите: 
а) придонес за Скопје од средствата наменети за 

инвестиции 
б) обврски спрема деловниот фонд за загуба по-

криена на товар на тој фонд 
в) — ~ 

15 Данок на добивка на странски лица 

На 1969 година 

Раководител Прете едател 
на сметководството, на управниот одбор, Директор, 
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Образец ЗС-5 
СР — 
Општина ' 
Место 
Работна организација 
Шифра на дејноста 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА 
НА ПОПИСОТ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 

Бр
ој

 н
а 

ко
нт

от
о 

Назив еа средствата 

Состојба утврдена на 
31 ХП 1968 година 

Разлика 
31 ХП 1968 

ва 
година 

број 

Бр
ој

 н
а 

ко
нт

от
о 

Назив еа средствата 
според кни-
говодството 

фактичка 
состојба кусок вишок 

1 2 3 4 5 6 7 

На 1969 година 

Раководител Прете едател 
на сметководството, на управниот одбор, Директор, 

СР Општина 
Образец 3€-6 (Д. П.) 

Работна организација 

Место • Шифра на дејноста • 

Број на деловните единици во состав на работната 
организација 

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

о а хо 
и 4> п 

о а 'ЈО 
м & 
5} а ев И 

Даночна основица 

Вид производ (стоки) — услуга Стопа на 
данокот 

на промет 
Коли-
чина 

Износ на 
продавната 

цена без 
данокот 

на промет 

Износ на 
данокот Уплатено Разлика 
на про- до — + — 

мет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 I. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
(=99) XX XX 

2 А. Производи (ред. бр. 3 + 5 4- 18 4-
+ 34 + 38 + 53 + 56 + бб) XX XX 

3 8 Уплатна сметка 840-21100 (= 4) XX 

4 8 Лекови XX XX XX 

5 5 Уплатна сметка 840-21101 (= 6 до 17) XX XX 
• 

Колекција на цигари, екстра-цигари 
и режан тутун од сите видови, освен 
тутунот за луле, како и сите видови 
цигари што не се предвидени по JUS, 
а чија производствена цена без дано-
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кот на промет односно набавната це-
на франко југословенската граница 
заедно со царината и со давачките 
изнесува над 0,70 динари за пакува-
ње од 20 парчиња кх XX XX 

7 5 Цигари што не се произведени по 
JUS односно кои не спаѓаат во ниедна 
квалитетна група, а чија производ-
ствена цена односно набавна цена 
франко југословенската граница, со 
царината и давачките, е до 0,70 ди-
нари за пакување од 20 парчиња кх XX XX 

8 5 Тутун за луле XX XX XX 
9 5 Цигари од сите видови, тутун за џва-

кање и бурмут кх XX XX 
10 5 Црни цигари кх XX XX 
11 5 Цигари I квалитетна група XX XX 
12 5 Цигари I/II квалитетна група XX XX 
13 5 Цигари II квалитетна група XX XX 
14 5 Цигари На квалитетна група XX XX 
15 5 Цигари Ш а квалитетна група XX XX 
16 5 Цигари III6 квалитетна група XX XX 
17 5 Цигари IV квалитетна група XX XX 

18 10 Уплатна сметка 840-21102 (=19 до 33) кх XX 

19 10 Моторен бензин 76 октани кх XX 
20 10 Моторен бензин 86 октани XX XX 
21 10 Моторен бензин 93 до 96 октани XX XX 
22 10 Моторен бензин 98 октани XX XX 
23 10 Петролеј за осветление XX XX 
24 10 Петролеј за мотори хк XX 
25 10 Дизел-гориво D1 кх XX 
26 10 Дизел-гориво D2 XX кх 
27 10 Дизел-гориво D3 XX XX 
28 10 Масло за горење-мазут, А, В и С — за 

енергетски и други цели х х XX XX 
29 10 Масло за горење-мазут А, В и С — за 

погонски цели на поморското и реч-
ното бродарство кх XX XX 

30 10 Масло за горење-мазут А, В и С — во 
градските топлани и во топланите за 
греење блокови на станбени згради XX х к XX 

31 10 Масло за горење за домаќинства — 
екстра лесно кх XX XX 

32 10 Авионски и моторни масла XX XX 
33 10 Минерални мазиви масти, хипоидни и 

регенерирани масла и други масла за 
подмачкување кх XX XX 

34 6 Уплатна сметка 846-21103 (=35 до 37) кх хк 

35 6 Патнички автомобили до 30.000 ди-
нари кх XX XX 

36 6 Патнички автомобили над 30.000 до 
50.000 динари кх XX XX 

37 6 Патнички автомобили над 50.000 ди-
нари кх XX XX 

38 1, 4, 
7, 9, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
16 и 
16а и 
166 Уплатна сметка 840-21104 (=39 до 52) хх хх 

39 1 Сите производи што служат за крајна 
потрошувачка, освен оние .за кои да-
нокот се плаќа според посебен тари-
фен број 

40 4 Алкохол за широка потрошувачка, за 
производство на козметички препара-
ти и за продажба во аптеки 

хк кх 

кх 

хп 

кх 
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41 4 Алкохол за производство на алкохол-
ни пијачки, за употреба во болници и 
други здравствени установи, научни 
установи и лаборатории, за конзерви-
рање препарати и за производство на 
есенции и ароми XX XX 

42 4 Деиатуриран алкохол за гориво XX XX 
43 7 Производи од благородни метали и 

друго камење XX XX XX 
44 9 Парфимериски и козметички препа-

рати XX XX XX 
45 И Кибрит XX XX XX 
46 12 Украсни стоки XX XX XX 
47 13 Карти за играње XX XX XX 
48 14 Цигареиа хартија во книшки XX XX XX 
49 15 Град ел* ен материјал: бетонски челик, 

рамно стакло, цемент, режана и дел-
кана граѓа, паркет и покривка ле-
пенка XX XX XX 

50 16 Сол за јадење XX XX XX 
51 16а Ткаенини од влечено и од вигон-пре-

дено XX XX XX 
52 166 Чоколадо, какао во прав и изработки 

од нив, како и производи од шекер 
(бонбони, гуми за џвакање и др.) XX XX XX 

53 Уплатна сметка 840-21105 (=54 до 55) хх XX 

54 Производи на кои данокот се плаќа 
при увозот XX XX XX XX 

55 Производи за потребите на ЈНА XX XX XX XX 

56 Уплатна сметка 840-21106 (= 57 до 65) XX XX 

57 3 Пиво XX XX 
58 3 Вештачка ракија со јачина до 25 

вол.% алкохол X X XX 
60 3 Специјални вина и десертни пијачки, 

чија набавна цена^ за еден литар XX XX 

изнесува: 
— до 7 динари 

61 3 — над 7 до 10 динари XX . XX 
62 3 — над 10 динари XX XX 
63 3 Ликери и жестоки алкохолни пијач- XX XX 

ки, чија набавна цена за еден литар 
изнесува: 
— до 12 динари XX XX 

64 3 — над 12 до 17 динари XX XX 
65 3 — над 17 динари XX XX 

66 3 Уплатна сметка 840-21109 (=67 до 75) XX XX 

67 3 Пиво XX XX 
68 3 Вештачка ракија со јачина до 25 

вол.% алкохол XX XX 
69 3 Вештачка ракија со јачина над 25 

вол.% алкохол XX XX 
70 3 Специјални вина и десертни пијачки, 

чија набавна цена за еден литар из-
несува: 
— до 7 динари XX XX 

71 3 — над 7 до 10 динари XX XX 
72 3 — над 10 динари XX XX 
73 3 Ликери и жестоки алкохолни пијачки 

чија набавна цена за еден литар из-
несува: 
— до 12 динари X X XX 

74 3 — над 12 до 17 динари XX XX 
75 3 — над 17 динари XX XX 

76 Б. Услуги (ред. бр. 77 + 82 + 84+87) XX кх 
77 17 Уплатна сметка 840-21200 (=78 до 81) XX XX 

78 17 Надоместоци од работи на извозот на 
земјоделски и прехранбени производи 
и од работи на извоз на дрва и дрвни 
сортименти XX XX хм 
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79 17 Надоместоци од други работи на из-
воз, од работи на меѓународна шпе-
диција, од меѓународни агенциски ра-
боти и од услуги на договорната кон-
трола на квалитетот и квантитетот на 
стоките XX XX XX 

80 17 Надоместоци од работи на увоз на 
стоки и од други надворешно-тргов-
ски услуги XX XX XX 

81 17 Надоместоци од работи на застап-
ништво XX хк XX 

82 18 Уплатна сметка 840-21201 (83) хк 

83 18 Надоместоци од вршење промет на 
стоки на големо и услуги во тој про-
мет во Југославија XX XX XX 

84 19 Уплатна сметка 840-21202 (=85 до 86) XX 

85 19 Надоместоци од вршење кредитни и 
други банкарски работи XX XX XX 

86 19 Надоместоци што како дел од при-
ходот на банката и припаѓаат на ра-
ботната организација XX XX XX 

87 20 Уплатна сметка 840-21203 88) XX 

88 20 Менични заеми х х XX XX XX 
89 Вкупно А + В (2 + 76) 

во тоа: кх XX 
90 СР Босна и Херцеговина XX XX 
91 СР Црна гора XX XX 
92 СР Хрватска кх XX 
Ш СР Македонија XX XX 
94 СР Словенија XX кх 
95 СР Србија XX XX 
96 АП Војводина XX XX 
97 АП Косово и Метохија XX , XX 
98 Производи и услуги на кои не се пла-

ќа сојузен данок на промет XX XX XX XX XX 

99 Вкупно (89 + 98 = 1) XX XX 

100 И. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА * 

ПРОМЕТ ( - 109) XX XX 

101 А. П р о и з в о д и (= 102 до 105) XX 

102 Уплатна сметка 840-21110 

103 Уплатна сметка 840-21113 

104 Уплатна сметка 840-21400 

105 Уплатна сметка 840-21403 

106 Б. У с л у г и (=* 107) XX 

107 Уплатна сметка 840-21210 кх 

108 Стоки и услуги на кои не се плаќа 
републички данок на промет XX XX XX кх XX 

109 Вкупно (101 + 107 + 108 = 100) XX XX 

110 III. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ (124) XX кх 

111 А. П р о и з в о д и (112 до 120) XX кх 

112 Уплатна сметка 840-21120 кх 

ИЗ Уплатна сметка 840-21121 

114 Уплатна сметка 840-21122 

115 Уплатна сметка 840-21123 

116 Уплатна сметка 840-21124 

117 Уплатна сметка 840-21125 

118 Уплатна сметка 840-21126 
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119 Уплатна сметка 840-21127 

120 Уплатна сметка 840-21129 XX 

121 Б. У с л у г и (122) XX XX 

122 Уплатна сметка 840-21220 XX XX 

123 Стоки и услуги на кои не се плаќа 
општински данок на промет XX XX XX XX x x 

124 Вкупно (111 + 121 + 123 = НО) XX XX * 

125 Данок на промет што не го товари 
вкупниот приход (126 до 128) XX XX 

126 а) сојузен XX x x 

127 б) републички x x x x 

128 в) општински XX x x 

На 
Раководител 

на сметководството, 

1969 година 
Прете едател 

на управниот одбор, Директор, 

СР 
Работна организација 
Шифра на дејноста — 
Место 

Општина 
Образец ЗС-7 

ГРУПА; 

ОД . . . . ДО . . . в 

од . . . . до . . . . 
од . . . . до . . • . 
од . . . . до . . . . 

ГРУПА: * * * • . е ш 
од . . . . до • . . . 
од . . . . до . . . . 
од . . . . до . . . . 
од . . . . до . . . . 

Скупно: ххх ххх 
Непотрошен!! средства на аморти-
зацијата на 31 XII 1968 година *хх ххх кхх ххх ххх ххх 
Основни средства за кои не се пре-
сметува амортизација хх> чхх ххх ххх ххх 
Вкупно: ххх кхх 
Салдо на промените на основни 
средства во декември ххх ххх ххх ххх ххх ххх 

На 1969 година 
Раководител Прете едател 

на сметководството, на управниот одбор, Директор, 

ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
1968 ГОДИНА 
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Образец ЗС-8 

СР 

Место 

Општина Работна организација 

Шифра на дејноста 

У Т В Р Д У В А Њ Е 
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ 

ЦЕЛИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 
Реден 
број Број на контото О П И С И з н о с 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

00 и 020 минус 
010 и 021 
122, 135, 183 184 
и 106 минус 271 
102 и 103 и . . . 
107, 175, 176, 
177 и 179 
181, 180, 182, 
188 и 187 минус 
189 
185 и 188 минус 
189 
850 

900 
910, 915, и 270 

11 920 и 929 

12 
13 

14 

15 

Сегашната вредност на основните средства 

Обврски и побарувања по основни средства 

Издвоени и ограничени парични средства 
Орочени средства, обврзници, благајнички записи и др. 

Кредитни односи 

Потрошувачки кредити 
Загуба (непокриен загуба и загуба за која е добиен по-
себен санационен кредит) 
Вкупно (1 до 7) 
Деловен фонд 

.Кредити за основни средства, санационен кредит за по-
кривање на загубата и ненамирени втасани отплати по 
кредитите за основни средства 
Добавувачи за основни средства и други извори на основ-
ните средства 
Вкупно (9 до И) 
Користени средства на деловниот фонд за обртни цели 
(ред. бр. 12 минус ред. бр. 8) 
Дел од деловниот фонд — кој може да се користи само за 
обртни цели 
Користење на обртните средства за инвестиции (ред. бр. 
8 плус ред. бр. 14 минус ред. бр. 12) 

На 

Раководител 
на сметководството, 

1969 година 

Претседател 
на управниот одбор, Директор, 

СР 

Банка 

Место 
Шифра на дејноста 

Општина 

Образец ЗСБ-1 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Ре
де

н 
бр

ој
 Група или конто за Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба на 31 декември 

Ре
де

н 
бр

ој
 

1967 год. 1968 год. 
Е Л Е М Е Н Т И 

1967 год. 1968 год. 

1 2 3 4 5 6 

А. БИЛАНС 
А к т и в а 

1 I. Интерно работење 
1 ООО ООО Деловно земјиште 
2 001 001 Деловни градежни објекти 
3 003 003 Орудија за работа 
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1 2 3 4 

4 006,007 006, 007, 009, Други основни средства 
040 

5 Активни основни средства (1 до 4) 
6 ОИ ОИ Исправка на вредноста на деловните градеж-

ни објекти 
7 013 013 Исправка на вредноста на орудијата за работа 
8 010, 016, 010, 016. 017 Исправка на вредноста на другите основни 

017 средства 
9 Вкупно исправките на вредноста на основните 

средства (6 до 8> 
10 Сегашна вредност на активните основни сред-

ства (5 минус 9) 
И ОЗ ОЗ Инвестиции 
12 02 02 Парични основни средства и побарувања по 

основни средства 
13 090 090 Пласмани од средствата на деловниот фонд 
14 060, 061, 060, 061, 092, Средства на резервниот фонд 

0920, 0921 093 
15 07 X X X Средства на фондот на станбени згради 
16 080, 081, 080, 081, 082, Средства на фондот за заедничка потрошу-

082, 087, 087, 088, 089 вачка 
088, 089 

17 083 083 Исправка на вредноста ца средствата на фон-
дот за заедничка потрошувачка 

18 084, 085, 084, 085, 086, Парични средства, побарувања и пласмани од 
086, 091 091 средствата на фондот за заедничка потрошу-

вачка 
19 Вкупно средствата на фондот за заедничка 

потрошувачка (16+18) минус 17) 
20 1012, 1020, 100-дел 1020, Жиро-сметки на банката како корисник на 

1021 1021, 105 општествениот имот 
21 15 15 Залихи на материјали и ситен инвентар 
22 109, 13, 21, 109, 13, 21, 23, Други средства и побарувања 

23, 24, 25 24, 25, 2605, 290 
2605, 290 

23 890 890 Непокриена загуба 
24 Вкупно активата на интерното работење 

(10+11 + 12 + 13+14+15 + 19+20+21+22+23) 
25 063, 0922 063, 094 Средства и пласмани на посебниот резервен 

фонд 

^Краткорочно работење 

26 1200, 1201, 1200, 1201, 1202, Злато, девизи и побарувања од странство 
1202, ЗОО, ЗОО 3030-дел 
3030, 310, 310, ЗИ, 315, 
311, 315, 316, 330, 
316, 330, 340-дел 
340-дел 

27 350-дел 3500 Девизни краткорочни кредити на странски 
банки 

28 3508 дел 3501 Девизни краткорочни кредити на странски 
финансиски организации 

29 370-дел и 370 Девизни краткорочни кредити на работни 
371-дел организации 

30 3900, 3904 390 Девизни краткорочни кредити на деловни 
банки 

31 3032, 3033 1031, 1032, 1033, Депонирани средства ка ј Народната банка на 
1034, 3032-дел Југославија 

32 302, 3031- 302, 3031-дел Други девизни сметки 
дел, 309-дел 3090, 320 
320 

33 500. 501 500, 501, 502 без Кредити на стопански организации за обртни 
502, без 5025, 509 средства 
5025 

34 5025 5025 Кредити на стоцански организации за про-
изводство на станови за пазар 

35 505 505 Кредити на стопански организации за трајни 
обртни средства 

86 506 506. Кредити на стопански организации за основни 

87 
средства 

87 516. 520, 511, 516, 520. Кредити на општествено-политички заедници, 
550, 551 551 фондови и други организации 
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за 562 562 Кредити на банките за краткорочно кредити-
Г- рање 

39 1010 101-дел Жиро-сметка на банката за кредитно работење 
40 103 1030 Задолжителна резерва кај Народната банка на 

Југославија 
41 100, 107. 100-дел Други средства и побарувања од краткорочно 

1203, 1204 1070, 1077, 1203, работење 
1205, 1206 1204, 1205, 1206, 
121, 260 без 121, 260 без 
2604, 2605 2604, 2605, 1022, 
1022, 57 580 

42 XXX 59 Финансирање на инвестициите од краткороч-
ните средства 

43 504, 530 504, 530, 531, Потрошувачки кредити 
531 539 

44 Вкупно краткорочно™ работење (26 до 43) 

Ш.Инвестицноно работење 
45 350-дел 351, 340-дел, Девизни долгорочни кредити и побарувања 

340, 3030 3030-део од странство 
46 370-дел и 371 Девизни долгорочни кредити на работни ор-

371-дел ганизации 
47 3901 391 Девизни долгорочни кредити на деловни банки 
48 3031-дел, 3031-дел Други девизни сметки 

3032-дел 3032-дел, 
309-дел 3091 

49 600, 601, 600, 601, 670 Кредити на стопански организации за ос-
670 новни средства 

50 605, 6710 605, 6710 Кредити на стопански организации за трајни 
обртни средства 

51 606, 6711 606, 6711 Кредити на стопански организации за почет-
ниот фонд на обртните средства 

52 607, 608, 607, 608, 609, Кредити на стопански организации за обртни 
609 без без 6092, 671 средства 
6092, 671 без 6710 и 6711 
без 6710 и 
6711 

53 610, 611, 610, 611, 6720, Кредити на општествено-политички заедници 
6720. 6721 6721 

54 612, 6722 612, 6722 Кредити на општествените фондови 
55 614, 6729 614, 6729 Кредити на другите организации 
56 6092, 615, 6092, 615, 616, Кредити на граѓани 

616, 673 673 
57 660, 661, 660, 6770, 6771 Сомнителни и спорни побарувања 

662, 6630, 
660, 6770, 6771 

6631, 6770 
6771, 6772 

58 64 без 64 без 642 Кредити на банките 
642 

59 676 без 676 без 6762 и Побарувања од банките по комисиони работи 
6762 и 6766 6766 

60 6505 652 Здружени средства на кредитниот фонд 
61 106, 1080 1071, 2604 Други средства и побарувања од инвестиционо 

2604, 630 630, 6500 работење 
6500, 6510 6510, 653 

62 620, 6740 620, 6740 Кредити за производство на станови за пазар 
63 621, 622, 621, 622, Кредити за станбена изградба 

623, 624, 623, 624 
6741, 6742 6741, 6742 
6743, 6744 6743, 6744 

64 625, 642. 625, 642 Кредити за комунална изградба 
6745, 6746 6745, 6747 
6747, 6762 6762, 6766 
6766 6746 

65 105, 1081 1072, 631, 6501, Други средства за станбено-комунални работи 
631, 6501 6511, 6512, 661, 
6511, 6632 6772 
6633, 6773 
6774 
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1 2 3 4 . 5 6 

66 1011 101-дел Жиро-сметка на банката за кредитно работење 
67 Вкупно инвестиционото работење (45 до бб) 
68 69 69 Работи за сметка на општествените фондови 

и општествено-политичките заедници 
69 Вкупна актива (24+25 + 44 + 67+68) 

П а с и в а 

I. Интерно работење 

70 900 . 900 Деловен фонд 
71 91, 92, 93 910, 92 Други извори на основни средства 

930 
72 960, 961 960, 961 Резервен фонд 
73 97 X X X Фонд на станбени згради 
74 98 98 Фонд за заедничка потрошувачка 
75 109, 13, 109, 13, 21 Други извори на средства и обврски 

21, 23 23, 24, 25, 2605 
24, 25 291, 885 
2605, 291 
882 

76 Вкупна пасива на интерното работење 
(70 до 75) 

77 963 963 Посебен резервен фонд 

II. Краткорочно работење 

78 310, ЗИ 322 без 3227 и Обврски спрема странство 
316, 322 3228. 310, 311, 
330, 331 316, 330, 331 

79 320 без 320 без 3205 и Девизни сметки на работните организации 
3205 и 3206 
3206 

80 3205 3205 Девизни депозити на работните организации 
81 3600, 3605 3600, 3602 Девизни кредити ка ј странски банки 
82 3609-дел 3601 Девизни кредити ка ј странски финансиски ор-

ганизации 
83 3950. 3954 395 Девизни кредити ка ј банките во земјата 
84 302, 321, 302, 3090, Други девизни сметки 

3401 321, 3401 
85 71 71 Депозитни пари 
86 722, 723, 722, 723, Други обврски по видување 

7320, 7303, 728, 729 
7345 

87 726, 727 726, 727 Орочени депозити и издадени хартии од вред-
ност 

88 730, без 730, 731, 733, Ограничени депозити 
7303, 732 732, 734, 735, 
без 7320 736, 737, 738 
733, 734, 

736, 737, 738 

без 7345 
735. 736 
737, 738 

89 740 740 Кредити ка ј Народната банка на Југославија 
90 741 741 Кредити ка ј деловните банки 
91 720, 721 720, 721 Штедни влогови 
92 725 725 Орочени штедни влогови до 1 година 
93 107, 260 1070. 1077 Други извори 

без 2604 260 без 2604 и 
и 2605 2605 

94 Вкупно краткорочно^ работење (78 до 93) 

III. Инвестиционо работење 

95 7509 7509 Кредитен фонд в® девизи 
96 3206 3206, 3227, 3228 Девизни депозити на 'работни организации со 

рок подолг од 1 година 
97 3601 3610 Девизни кредити ка ј странски банки 
98 3609-дел 3611 Девизни кредити ка ј странски финансиски 

организации 
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99 3951 396 Девизни кредити кај банките во земјата 
100 7500, 7501 7500, 7501, 7502 Кредитен фонд 

7502 
101 761, 766 761, 762, 766, Орочени депозити и издадени хартии од вред-

767, 762 767, 768 ност со рок подолг од 1 година 
102 760 760 Домашни штедни влогови со рок подолг од 1 

година 
103 7823 7823 Обврски спрема посебниот резервен фонд 
104 770, 772, 770, 772, 773, Кредити за кредитирање инвестиции 

773, 774, 774. 780 без 
780 без 7803 
7803 

105 790 без 7900, 7901, Средства за комисиони работи 
7902 и 7903, 7910 
7909, 791 
без 7911 
и 7919 

106 1080. 2604 1071, 2604 Други извори за кредитирање инвестиции 
630, 7803 630, 7803, 781, 
781, 782 782 без 7823, 
без 7823 7908, 7918 

Кредитен фонд за станбена и комунална из-
градба 

107 7503 7503. 7504, 7505 Кредитен фонд за станбена и комунална из-
градба 

108 7506 Посебен кредитен фонд за станбена и кому-108 
нална изградба 

109 7839 7839 Орочени средства на граѓани за станбена из-
градба 

110 771 771 Кредити кај банките за станбена изградба 
111 7902, 7911 7902, 7911, Други средства за комисиони работи на стан-

7909, 7919 7909, 7919 бена изградба 
1081, 631 1072, 631 
783 без 783 без 783Ѕ 
7839 

112 Вкупно инвестиционото работење (95 до 111) 
ИЗ 792, 793, 794 Извори на средствата на општествено-поли-

794 тиФште заедници и општествените фондови 
за кредитирање инвестиции 

114 Вкупна пасива (76+77+94+1124-113) 

Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД 

L Утврдување на приходот на банката 

115 810, 8104 8100, 8104 Камата по кредитите за краткорочно работење 
116 8101 Ш и 8106 Камата по инвестициони кредити 
117 8102 8102 Камата по кредитите за станбена изградба 
118 8103 8103 Камата по кредитите дадени на граѓани 
119 8105 8105 Надоместок на камата по кредитите одобрени 

со пониска каматна стопа 
120 8109 8109 Друга активна камата 
121 811 811 Надоместоци за банкарски услуги 
122 812, 831 812, 8310, 8311 Други и вонредни приходи 
123 Вкупни приходи на банката (115 до 122) 
124 8000, 8001 8000-дел 8001 Камата по примените кредити 
125 8002 8002 Камата по домашните и иселеничките влогови 

и по девизните сметки на граѓаните 
126 8003 8003 Камата на депонираните средства 
127 8004, 8009 8004, 8009 Друга пасивна камата 
128 801 801 Камата на кредитниот фонд 
129 802 8020 Данок на промет 
130 803 803 Отпис на ненаплативите побарувања по кре-

дитите 
131 804, 830 804, 8300, 8301 Други и вонредни расходи 
132 Вкупно расходите на банката (124 до 131) 
133 Остварени расходи на банката (123 минус 132) 
134 Остварени приходи од заедничко работење 
135 Вкупно остварените приходи (133 + 134) 
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1 

136 

137 

138 
139 

140 
141 
142 
143 

144 

145 146 

Зголемување на приходите за дел од учество-
то на други ^договарачи во покритието на за-
губата од заедничко работење 
Намалување на приходите за учеството на 
другите (^договарачи во доходот од заедничко 
работење 
Загуба од заедничко работење 
Вкупно остварените приходи (135 + 136) минус 
(137 + 138) 

II. Распределба на приходот на банката 

Дел од приходот за работната заедница 
Дел од приходот за кредитниот фонд 
Дел од приходот за посебниот резервен фонд 
Придонес за Скопје од средствата наменети 
за инвестиции 
Остаток од приходот што се внесува во кре-
дитниот фонд (141 минус 142 + 143) 
Дел од приходот за вложувачите 
Дел од приходите за депонентите 

В. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПО-
СЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД ЗА СТАН-
БЕНА И КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА 

147 ххх 8108 Камата по дадени кредити за станбена и ко-
мунална изградба 

148 ххх 8000-дел Камата по кредитите користени за сметка на 
посебниот кредитен фонд за станбена и ко-
мунална изградба и друга пасивна камата 

149 ххх .8021 Данок на промет пресметан на приходите на 
посебниот кредитен фонд за станбена и ко-
мунална изградба" 

150 ххх Приходи на посебниот кредитен фонд за стан-
бена и комунална изградба (147 минус 148 + 149) 

151 ххх 8201 Покритие на трошоците на банката 
152 ххх 8291 Разлика помеѓу остварените приходи и рас-

ходи на посебниот кредитен фонд за станбена 
и комунална изградба (150 минус 151) 

153 ххх 8391 Разлика помеѓу вонредните приходи и расходи 
на посебниот кредитен фонд за станбена и ко-
мунална изградба 

154 ххх 8403 Остварени приходи на посебниот кредитен 
фонд за станбена и комунална изградба 
(152 + 153) или (152 минус 153) 

155 ххх 7506 Распоред на остварените приходи на посеб-
ниот кредитен фонд за станбена и комунална 
изградба 

XXX 

XXX 

чхх 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

156 860 
157 ххх 

158 — 
159 — 
160 851 
161 

162 40,41 
163 430 
164 47 без 

474 
165 
166 460 

Г. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДО-
ХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 

I. Утврдување на приходот 
860 Од приходот на банката 
860 Од приходот на посебниот кредитен фонд за 

станбена и комунална изградба 
— Приходи на работната заедница (156 + 157) 
235 15% посебен данок 
851 Вонредни приходи на работната заедница 

Вкупен приход на работната заедница 
(158 + 160 минус 159) 

II. Утврдување на доходот 

40, 41 Трошоци за материјали и услуги 
430 Амортизација 
47 без 474 Посебни трошоци 

Потрошени средства (162 до 164) 
460 .Камата на деловниот фонд 

XXX 

2 3 4 5 6 
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167 461 461 Камата на кредитите за сопствени потреби 
168 462 462 Премии за осигурување 
169 463 463 Други придонеси и членарини 
170 442 442 Трошоци за работа што паѓаат на товар на 

трошоците на работењето 
171 474 474 Трошоци за стручно образование на кадрите 
172 850 850 Вонредни расходи на работната заедница на 

банката 
173 Вкупни трошоци (165 до 172) 
174 8700 8700 Доход (161 минус 173) 
175 8701 Доход од заедничко работење 
176 Вкупно остварен доход (174 -f- 175) 
177 Загуба од трошоците на работењето (173 ми-

нус 161) 
178 Загуба поради неподмирени лични доходи 
179 Загуба од заедничко работење 
180 Вкупно загубата (177 до 179) 

III. Распределба на доходот 
Придонес за заеднички резерви на стопанските 
организации 
Придонес за Скопје од средствата наменети за 
инвестиции 
За лични доходи 
За резервниот фонд — задолжителен дел 
За резервниот фонд — незадолжителен дел 
За деловниот фонд 
За фондот за заедничка потрошувачка — за 
станбена изградба 
За фондот за заедничка потрошувачка — дру-
ги издвојувана 

IV. Покритие на загубата 

189 Од резервниот фонд 
190 Од средствата што ги добила банката без об-

врска за враќање 
191 Од деловниот фонд 
192 Вкупно покриено (189 до 191) 
193 Непокриена загуба (180 минус 192) 

181 2391 2391 

182 2392 2392 

183 882-дел 885-дел 
184 960 960 
185 961 961 
186 9001 900 
187 882-дел 885-дел 

188 9801 9800 

194 дел 8819 8830 
195 8810, 8811, 8810, 8811, 8812 

8812 
196 8813, 8814 8813, 8814 

-дел 8818 
197 8814-дел 8817 

19& 442 без 442 без 4429 
4429 

199 8817 8820 

200 

201 2410, 2520 2410, 2520 
202 2411, 2521 2411, 2521 
203 2412, 2522 2412, 2522 
204 дел 2413, дел 2413, 

дел 2523 дел 2523 
205 дел 2413, дел 2413 

дел 2523, дел 2523 
206 2414, 2524 2414, 2524 

207 241 дел 2415, 2419 
252 дел 2525, 2529 

208 
209 

Д. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, 
ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА БРО-
ЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

Исплатени лични доходи од изминатата година 
Аконтации на нето личните доходи од рабо-
тен однос 
Други нето-исплати од средствата за лични 
доходи 
Надоместоци на личниот доход за првите 30 
дена неспособност за работа 
Други лични примања што паѓаат на товар на 
трошоците на работењето 
Нето лични примања што се исплатуваат од 
други средства 
Вкупно нето личните доходи и нето личните 
примања (194 до 199) 
Придонес од личниот доход од работен однос 
Придонес за социјално осигурување 
Придонес за запослување 
Средства издвоени за станбена изградба вне-
сени во фондот за заедничка потрошувачка 
Средства издвоени за станбена изградба за 
субвенционирање на станарината 
Придонес за Скопје од личниот доход од ра-
ботен однос 

Инвалидски, здравствени и други придонеси 

Вкупно (200 до 207) 
Вкупен број на запослените — состојба на 31 
декември 
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1 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 
219 

220 
221 
222 

223 

224 

225 

На -
Раководител 

на сметководството, 

Контрола извршиле: 
1. 
2. • 

СР 
Банка 
Шифра на дејноста 

Просечен број на запослените работници со 
висока стручна подготовка 
Просечен број на зашилените работници со 
виша стручна подготовка 
Просечен број на запослените висококвалифи-
кувани работници 
Просечен број на запослените работници со 
средна стручна подготовка 
Просечен број на зашилените квалификувани 
работници 
Просечен број на запослените други работници 

Г. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА 

а) Зголемување 
Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од 
амортизацијата 
Половни основни средства по набавна вредност 

б) Намалување 
Продадени и отстапени основни средства 
Расходувани основни средства 

Е. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

Потрошени средства за станбена изградба 
Потрошени средства ^а други потреби 
Состојба на средствата на заедничката потро~ 
шувачка за станбена изградба од делот 4% 
на крајот на годината 

Ж. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕНА КАМА-
ТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕД-
СТВА НА 31 XII 1968 ГОДИНА 

По краткорочните кредити (конта: 500, 501, 502, 
504, 505, 506, 516, 520, 551) 
По инвестиционите кредити (конта: 605, 606, 
607, 608, 609, 671, 699) 
По девизните кредити одобрени на работни 
организации за увоз на стоки со терминско 
продавање девизи 

1969 година 
Претседател 

на собранието на банката, 

- Општина 
Место 

Директор, 

Образец ЗСБ-2 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Број 
на 

кон-
тото 

Назив 
на 

кон-
тото 

Почетна састојба на 
1 јануари 1968 година 

Актива Пасива 

Промет во 1968 година 
со почетната состојба 

Состојба на 31 декември 
1968 година 

Должи Побарува Актива Пасива 

На 1969 година 
Раководител 

на сметководството, Директор, 
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Образац ЗСБ-З 
С Р 
Општина 
Место 
Банка 
Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
1968 ГОДИНА 

I. Пресметување на делот од приходите на банката за посебниот резервен фонд 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 2 3 

1 Износ 
нието 

на средствата за посебниот резервен фонд што го утврдува собра-
на банката 

2 Износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1968 
година (група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, бб и 676) 

3 За посебниот резервен фонд 
ред. бр. 2X0,2% X бројот на месеците 

1.200 1.200 

4 Просечен износ на дадените кредити според завршната сметка на банката 
за последните три, години 
а) 1966 
(износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1966 
година — група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, бб, 676 и 677) . « # • « « « « • • 
б) 1967 
(износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1967 
година — група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, бб, 676 и 677) . . « « . , « « « « « 
в) 1968 
(ред. бр. 2 на овој образец) 
г) Вкупно а + б + в : I 

• * * « « « « 

5 Горна граница на издвојувањето за посебниот резервен фонд 
2% од износот на ред. бр. 4 на овој образец: 
ред. бр. 4 X 2% X 2% 

100 100 

6 Состојба на средствата на посебниот резервен фонд (конто 963) 

7 Вкупни средства на посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 плус 6) 

8 Корекција на средствата во смисла на членот 78 став 3 од Законот за бан-
ките и кредитните работи (ред. бр. 7 минус 5) 

9 Износ на средствата за посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 минус 8) 

II. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за 1968 година 

Реден Состојба К о н т о 9 0 0 Кото 910 Вкупно (3 до 4) 
оро) на ден 

1 I 

1 II 

1 III 

1 IV 

1 V 

1 VI 

1 VII 

1 VIII 
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1 2 3 4 5 

1 IX 

1 X 

1 XI 

1 XII 

10 Вкупно -

Реден 
број 

Состојба 
на ден Група 00 Група 01 Сегашна вредност 

(3 мн \\с 4) 
Конта; 021 

и 1052 
Вкупно 

(5 плус 6) 

1 2 3 A 5 6 7 

1 I 

1 II 

1 III 

1 IV 

1 V 

1 VI 

1 VII 

1 VIII 

1 IX 

1 X 

1 XI 

1 XII 

11 Вкупно 

О П И С И з н о с 

1 2 3 

12 Просечно користени вкупни средства: 
ред. бр. -10 колона 5 на овој образец 

бројот на месеците 

13 Просечно користени основна! средства: 
ред. бр. 11 колона 7 на овој образец 

бројот на месеците 
14 Просечно користени обртни средства во 1968 година (ред. бр. 12 минус 13) 

III. Пресметуван« на средствата за резервниот фонд — задолжите:**« дел 

5е
р
Д

о
е" Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

1 2 3 

15 Доход (ред. бр. 176 кол. 6 на образецот ЗСБ-1) 

16 Исплатени лични доходи за 1968 год. (ред. бр. 195, 196 и 197 кол. 6 на обра-
зецот ЗСБ-1) со соодветните придонеси 
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1 . 2 3 

17 Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред, бр. 15 ми-
нус ред. бр. 16) 

18 Дел од исплатените лични доходи над доходот (ред. бр. 16 минус ред. бр. 15) 

19 50% од износот под ред. бр. 17 на овој образец 

20 Состојба на резервниот фонд (960) 

21 Просечно користени расположиви обртни средства: 

а) во 1966 год. (ред. бр. 14 на образецот ЗСБ-З за 1966 година) 

б) во 1967 год, (ред. бр. 14 на образецот ЗСБ-З за 1967 година) 

в) во 1968 годе (ред. бр. 14 на овој образец) 

г) вкупно (а + б 4- в) 

22 Горната граница на издвојувањето за резервниот фонд — 10% на просечно 
расположивите обртни средства: 
износ под ред. бр. 21 X 10% X 10% 

100 100 

23 Средства за резервниот фонд: 
ред. бр. 14 X 2% X бројот на месеците 

12 X 100 

1.200 

24 Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните ор-
ганизации (износ од ред. бр. 19 или 23 на овој образец односно разлика 
помеѓу износите од ред. бр. 22 и ред. бр. 20 на овој образец) 

IV. Пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските 
организации 

1 2 3 

25 Доход на работната заедница (ред. бр. 174 колона 6 на образецот ЗСБ-1) 

26 Исплатени лични доходи (ред. бр, 16 на овој образец) 

27 Средства за резервниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 23 на овој обра-
зец = ред. бр. 184 колона 6 на образецот ЗСБ-1) 

28 Вкупно (26 плус 27) 

29 Основица за пресметување на придонесот (ред. бр. 25 минус 28) 

30 Придонес за заедничките резерви на стопанските организации: 
а) ред. бр. 29 Х% X % 

100 100 
.6) ред. бр. 29 X % X % 

100 100 

На - 1969 година 

Раководител 
на сметководството, Директор, 
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СР — 
Банка 

Општина Место 
Образец ЗСБ-4 

Шифра на дејноста 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ 

ВРИ 1968 ГОДИНА 
СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМ-

019, 230 
231 
232 
2390, 2399 
235 
2410, 2520 

2411, 2521 
2412, 2522 
2413, 2523 

2414, 2542 
2392 
2392 

2415, 2525 

2391 

960 
961 
963 
900 

9800 

7500 
7506 

Амортизација 
Камата на деловниот фонд 
Камата на кредитниот фонд 
Членарини 
Данок на промет 
Придонес од личниот доход од работен 
однос 
Придонес за социјално осигурување 
Придонес за запослување 
Средства издвоени за станбена изградба 
Придонес за Скопје: 
а) од личниот доход од работен однос 
б) од средствата наменети за инвестиции 
в) од приходот кој се внесува во кре-
дитниот фонд 
Придонес за здравствено и инвалидско 
осигурување 
Придонес за заеднички резерви на сто-
панските организации 
Резервен фонд — задолжителен дел 
Резервен фонд — незадолжителен дел 
Посебен резервен фонд 
Распоредени средства во деловниот 
фонд 
Распоредени средства во фондот за за-
едничка потрошувачка 
Кредитен фонд 
Посебен кредитен фонд за станбена и 
комунална изградба 

На 1969 година 
Раководител 

на сметководството, Директор, 

Образец ЗСБ-8 

(Назив и место на банката) 

У Т В Р Д У В А Њ Е 
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ ЦЕЛИ НА 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден 
број 

Број на 
контото 

Ј 2 
1 ООО минус 01 
2 ОЗ 
3 02 минус 921 

4 090 
5 89 
6 

О п и И з н о с 

3 
Сегашна вредност на основните средства 
Инвестиции 
Парични основни средства и побарувања по основни сред-
ства намалени за состојбата на контото 921 — Обврски 
по заедничките вложувања во основни средства 
Пласмани од средствата на деловниот фонд 
Загуба 
Вкупно (1 до 5) 

Б
ро

ј 
на

 
ко

вг
от

о 

О П И С 

1 ј О
бв

рс
ки

 н
а 

ба
нк

ат
а 

за
 

• 
19

68
 г

од
ин

а 
| 

8 2 о Според пода пите на 
о » Н и банката 
И Ч Z o o g о ЧО ; -
5 u м̂ 2 помалку повеќе 
3 ?о ̂  « » (колона 3 (колона 4 
Ѕ 2 § & § минус кол.4) минус кол.З) 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 

7 900 Деловен фонд 
8 910 Кредити за основни средства 
9 920, 923, 930 Други извори на основни средства 

10 Вкупно (7 до 9) 
11 Дел од деловниот фонд што е користен за обртни цели 

(ред. бр. 10 минус ред. бр. 6) 
12 Користени обртни средства за инвестиции (ред. бр. 6 ми-

нус ред. бр. 10) 

На 1969 година 

Раководител Директор, 
на сметководството, 

Контрола извршиле: 
1) 
2) 

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА Образец ЗСНБ-1 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1968 ГОДИНА 

№ 

5 R 
рн о 

Група или конто за 
1967 год1 19б8~год 

Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба на 31 декември 

1967 год. 1968 год. 

А. БИЛАНС 

А к т и в а 

1 ООО ООО 
2 001 001 
3 003 003 
4 006, 040 006, 009, 

040 
5 
6 011 011 

7 013 013 
8 016 016 

9 
10 

11 оз ОЗ 
12 02 02 

13 090 090 
14 060, 061, 060, 061, 

0920, 0921 092, 093 
15 07 XXX 
16 080, 081, 080, 081, 

082, 087, 082, 087, 
088, 089 088, 089 

17 083 083 

18 084, 086 084, 086 
089 ©91 

I. Интерно работење 

Деловно земјиште 
Деловни градежни објекти 
Орудија за работа -
Други основни средства 

Активни основни средства (1 до 4) 
Исправка на вредноста на деловните градеж-
ни објекти 
Исправка на вредноста на орудија за работа 
Исправка на вредноста на другите основни 
средства 
Вкупно исправките на вредноста (6 до 8) 
Сегашна вредност на основните средства (5 
минус 9) 
Инвестиции 
Парични основни средства и побарувања по 
основните средства 
Пласмани и средства на деловниот фонд 
Средства на резервниот фонд 

Средства на фондот за станбени згради 
Средства на фондот за заедничка потрошу-
вачка 

Исправка на вредноста на средствата за заед-
ничка потрошувачка 
Парични средства, пласмани и побарувања на 
фондот за заедничка потрошувачка 

х и 
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19 

20 

21 
22 

23 

24 

32 

1012, 102 102, 105 

15 
109, 13, 21 
23, 24, 25 
2605, 290 

1200, 1201, 
1202, ЗОО, 
3030, 310, 

15 
109, 13, 21 
23, 24, 25 
2605, 290 

1200, 1201, 
1202, ЗОО, 
3030, 310, 

ЗИ, 315, 316,311, 315, 316, 
330, 350, 330, 350 

25 

26 

3203 

370-дел 
371-дел 
3900, 3904 

дел 3205, 
3090 
370 

390 

27 501 501 

28 505 505 

29 53 
30 510, 511 
31 560 

58 
511 
560 

38 

1004, 1005, 1004, 1005, 
1006, 1203, 1006, 1203, 
1204, 1205, 1204, 1205, 
1206, 121, 1206, 121, 
107, 260 без 1070, 260, 
2605, 3031, без 2605, 

3031, 580 

34 370-дел 371 
371-дел 

35 3901 391 

36 350-дел 351 

37 561 561 

38 

39 6940 

40 27 

41 280 
42 

43 11, 20 

44 

45 900 
46 92 

6940 

27 

280 

11, 20 

900 
92 

Вкупно средствата на фондот за заедничка по-
трошувачка (16 + 18) минус 17 
Жиро-еметка на банката како корисник на 
општествен имот 
Залихи на материјали и ситен инвентар 
Други средства и побарувања 

В К У П Н О активата на интерното работење 
(10г 11 + 12+13 +14 + 15 + 19 + 20+21 + 22) 

II. Краткорочно работење 

Злато, девизи и побарувања од странство 

Краткорочни девизни кредити на работните 
организации 
Девизни кредити на банките за краткорочно 
кредитирање 
Краткорочни кредити на стопанските органи-
зации за залихи 
Кредити на стопанските организации за тра ј -
ни обртни средства 
Кредити на населението 
Кредити на федерацијата 
Кредити на банките за краткорочно кредити-
рање 
Други средства и побарувања 

Вкупно краткорочно работење (24 до 32) 

III. Инвестиционо работење 

Инвестициони девизни кредити на работните 
организации 
Девизни кредити на банките за кредитирање 
на инвестиции 
Инвестициони девизни кредити на странски 
банки и финансиски организации 
Инвестициони кредити на деловните банки за 
кредитирање на инвестиции 
Вкупно инвестиционото работење (34 до 37) 

IV. Работење за сметка на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фон-
дови , 

Кредити на банките за кредитирање инвести-
ции 
Пресметка по работите за сметка на федера-
цијата 
Таксени и даночни вредносници 
Вкупно работите за сметка на општествено-
политичките заедници (39 + 40 + 41) 

V. Побарувања од Службата на општественото 
книговодство 

Средства и пресметка со Службата на опште-
ственото книговодство 
Вкупно активата (23 + 33 + 38+42+43) 
П а с и в а 
I. Интерно работење 
Деловен фонд 
Други извори на основните средства 
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1 2 3 

47 960, 361 960, 961 
48 97 XXX 
49 98 98 
50 109, 13, 21 109, 13, 31, 

23, 24, 25 23, 24, 25 
2605, 291 2605, 291, 
882 885 

51 
52 963 963 

53 310, 311 310, 311, 
316, 322, 316, 322, 
330, 331 330, 331 

54 320, 321 320, 321 
55 360, 361 360, 361 
56 700, 701 700, 701, 702 

702, 7306, 
7307 

57 709 709 
58 71 71 
59 73 73 
60 720, 721 720, 721 
61 107, 260. 107, 260, 

без 2605 без 2605 
62 

63 794 794 

64 27 27 

65 281 281 

67 И, 20 

69 

69 8100 
70 8101 
71 ххх 
72 8103 

73 8104 

74 8105 

75 ххх 
76 8109 
77 
78 8001 

79 8002 

80 8003 
81 8005 

82 8009 
83 

11, 20 

8100 
8101 
8102 
8103 

8104 

8105 

8106 

8109, 831 

8001 

8002 
8003 
8005 

8009, 830 

Резервен фонд 
Фонд на станбени згради ххх 
фонд за заедничка потрошувачка 
Други извори на средства и други обврски 

Вкупно интерното работење (45 до 50) 
Посебен резервен фонд 

II. Кредитно работење 

Обврски спрема странство 

Девизни сметки 
Кредити ка ј странски банки 
Депозити на деловните банки 

Готови пари во оптек 
Депозитни пари 
Ограничени депозити 
Штедни влогови 
Други извори 

Вкупно кредитното работење (53 до 61) 

III. Работеле за сметка на општествено-поли-
тичките заедници и општествените фон-
дови 

Средства на општествено-политичките заедни-
ци и општествените фондови за кредитирање 
и финансирање на инвестициите 
Обврски по работите з̂ Г сметка на федераци-
јата 
Изработени таксени и даночни вредносници 
Вкупно работите за сметка на општествено-
политичките заедници и општествените фон-
дови (63+64+65) 

IV. Обврски спрема Службата на општестве-
ното книговодство 

Текушти сметки и други обврски по работе-
њето со Службата на општественото книго-
водство 
Вкупно пасивата (51 + 52+62+66 + 67) 

Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД ОД КАМАТА 

I. Утврдување на приходот од камата 

Камата по краткорочните кредити 
Камата по кредитите за инвестиции 
Камата по кредитите за станбена изградба 
Камата по потрошувачките и посебните 'кре-
дити 
Камата по дадените странски кредити и по 
работите со странски кореспонденти 
Надоместок на камата по кредитите одобрени 
со пониска каматна стопа 
Камата по долгорочни девизни кредити хх* 
Друга активна камата 
Вкупно активната камата (69 до 76) 
Камата по примените странски кредити и по 
работите со странски кореспондепти 
Камата по домашните и иселеничките влого-
ви и по девизните сметки на граѓани 
Камата на депонираните средства 
Рефундирана камата на банките и штедилни-
ците 
Друга пасивна камата 
Вкупно пасивната камата (78 до 62) 
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84 
85 

87 

88 

89 

90 

91 

92 8110 8110 
93 8111 8111 

94 8112 8112 

95 8112 8113 
96 8114 8114 

97 8119 8119 

98 8121 8121 
99 8129 8129 

100 851, 831 851 
101 

102 

103 
104 

235 

105 40, 41 без 40, 41 без 
4108 и 4108 и 412 
412 

106 4108 4108 

107 412 412 
108 430 430 
109 470, 471 470, 471 

110 473, 475 473, 475 
111 

473, 475 

112 460 . 460 
113 461 461 
114 462 462 
115 463 463 
Иб 442 442 

117 474 474 

Остварен приход од каматата (77 минус 83) 
Остварена негативна разлика во каматата (83 
минус 77) 

II. Распределба на остварениот приход од ка-
мата 

За посебниот резервен фонд на Народната 
банка на Југославија 
Дел од приходите на Народната банка на Ј у -
гославија за извршување на нејзините задачи 
Дел од приходите издвоен на Народната бан-
ка на Југославија за покривање на трошоците 
на федерацијата 
Резервирано за надоместок на каматата на 
банките за IV квартал на 1968 година 
Приход од камата што ft припаѓа на феде-
рацијата (84 минус (86 до 89) 
Остварена негативна разлика во каматата 
(85 4- (86 до 89) или (86 до 89) минус 90) 

В. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДОТ И ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Утврдување на приходот на работната за-
единица на Банката 

Надоместоци за услуги на стопанските орга-
низации 
Надоместоци за услуги на општестзено-поли-
тичките заедници и општествените фондови 
Надоместоци за услуги на другите организа-
ции 
Надоместоци за услуги на граѓани 
Надоместок! за услуги по работите со стран-
ство 
Други надоместоци за услуги по банкарските 
работи 
Позитивни разлики остварени на среброто 
Други приходи 
Вонредни приходи 
Вкупно приходите на работната заедница на 
Банката (92 до 100) 

II. Распределба на приходот на работната за-
едница па Банката 

Приходи на работните заедници на деловните 
единици на Народната банка на Југославија 
15% посебен данок 
Приходи на работните заедници на деловните 
единици на Народната банка на Југославија 
за распределба (102 минус 103) 

III. Утврдување на доходот на работната заед-
ница на Банката 

Трошоци за материјали и услуги 

Трошоци за инвестиционо одржување на ос-
новните средства 
Трошоци на паричниот и платниот промет 
Амортизација 
Трошоци за реклахма, пропаганда и репрезен-
тација 
Разни трошоци 
Потрошени средства (105 до 110) 
Камата на деловниот фонд 
Камата на кредитите за сопствени потреби 
Премија за осигурување 
Членарини и други придонеси 
Трошоци за работа што паѓаат на товар на' 
трошоците на работењето 
Трошоци за стручно образование на кадрите 
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1 2 3 4 5 6 

118 802 802, Данок на промет 
119 804 804 Други расходи 
120 850, 830 850* Вонредни расходи 
121 Вкупни трошоцР1 на работната заедница на 

Банката (111 да 120) 
122 Остварен доход на работната заедница на Бан-

ката (104 минус 121) 
123 Загуба од трошоците на работењето на работ-

ната заедница на Банката (121 минус 104) 
124 Загуба поради неподмирени лични доходи 
125 Вкупно загубата (123 •+- 124) 

IV. Распределба та доходот на работната за-
едница на Банката 

126 2391 2391 Придонес за заедничките резерви на стопан-
ските организации 

127 2392 2392 Придонес за Скопје од, средствата наменети за 
инвестиции 

128 882 885 За> лични доходи 
129 960 960 За резервниот фонд; — задолжителен дел 
130 961 961 За резервниот фонд — незадолжителен дел 
131 9001 900 За. деловниот фонд 
132 9802 9802 За фондот за заеднина потрошувачка — за 

станбена изградба 
133 9800 9800 За фондот за заедничка потрошувачка — дру-

ги издвојувана 

V. Покритие шок загубата 
134 Од резервише ф©вд 
135 Од средствата што ги добила Банката без об-

вива* ЗФ враќање 
136 Од де ловиште фонд 
137 Вкупна додариевотФ $134 да* 136) 
138 Непокриена загуба (125 минус 137) 

г. ПОДАТОЦИ: ЗА. ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУ-
ГИТЕ ЛИЧШГ ПРИМАЊА И БРОЈОТ НА 
ЗАПОСЛЕНИТЕ 

139 88190 8830 Исплатени, н е т лични доходи од изминатата 
година 

140 8810, 8811, 8810, 8811 АконтацЈаи на нето личните доходи од ра-
8112 8812 ботен одапе 

141 8813, 8814- 8813, 8814 Други нето-исплати од средствата за лични 
дел 8818 доходи 

142 8814-дел 8817s Надоместоци на личниот доход, за првите 30 
дена неспособност за работа 

143 332 без 442 без Други лични примања што паѓаат на товар на 
4429 4429 трошоците на работењето 

144 8817 8820 Нето лични примања што се исплатуваат од 1 
други средства 

145 Вкупно нето личните придонеси и нето лич-
ните примања- (139* до 144) 

146 2410, 252а 2410, 2520 Придонес од личниов доход, од работен однос 
147 2411, 2521 2411, 2521 Придонес за социјално осигурување 
148 2412 2522 2412, 2522" Придонес за замислување 
149 дел 2413 дел 2413 Средства за станбена изградба внесени ^о 

дел 2523 део 2523 фондот за заедничка потрошувачка 
150 дел 2413 дел 2413 Средства издвоени за станбена изградба за 

дел 2523 дел 2523 субвенционирање на станарината 
151 2414, 2524 2414, 2524 Придонес за Скопје од личниот доход од ра-

ботен- однос 
152 241 дел 2415, 2419 Инвалидски, здравствени и други придонеси 

252 дел 2525, 2529 
153 Вкупно (139 до 152) 
154 Вкупен број на заложените, состојба на 31 

декември 
155 Просечен број на запослени работници со ви-

сока стручна подготовка 
156 Просечен број на запослени работници со 

вииха стручна подготовка 
157 Просечен број на запослени висококвалифи-

кувани работници 
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1 

158 

159 

160 

161 

162 

163 
164 

165 
166 
167 

168 

На -

Раководител 
на сметководството, 

Контрола извршиле: 
1. 
2. 

Просечен број на запослени работници со 
средна стручна подготовка 
Просечен број на запослени квалификувани 
работници 
Просечен број на зашилените други работ-
ници 

Д. ДВИЖЕЊА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОС-
НОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Зголемување 

Нови средства, вклучувајќи ги и набавките 
од странство 
Половни основни средства по набавна вред-
ност 

б) Намалување 

Продадени и отстапени основни средства 
Расходувани основни средства 

Г. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

Потрошени средства за станбена изградба 
Потрошени средства за други потреби 
Состојба на средствата за заедничка потро-
шувачка за станбена изградба од делот 4% на 
крајот на годината. 

Е. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕНА КАМА-
ТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕД-
СТВА НА 31 XII 1968 ГОДИНА 

По краткорочните кредити (конта: (501, 505,511) 

1969 година 

Претседател 
на Советот на работната заедница 

на Банката, 

Гувернер, 

Образец ЗСОС-1 
СР ; Општина 
Осигурителен завод Место 
Шифра на дејноста 

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА 

L БИЛАНС 

Ре
де

н 
бр

ој
 Класа група или 

конто Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба на 31 декември 
1967 год. 1968 год. 

1 2 3 А ѕ 

АКТИВА 

Средства на работната заедница 
1 ООО Деловно земјиште 
2 001 Деловни градежни објекти 
3 003 Орудија за работа 
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4 006, 007 Други основни средства 
б Активни основни средства (1 до 4) 
6 дел 010 Исправка на вредноста на градежните објекти 
7 дел 010 Исправка на вредноста на орудија за работа 
8 дел 010 Исправка на вредноста на другите основни средства 
9 010 Вкупни исправки на вредноста на основните средства 

(6 до 8) 
10 00 Сегашна вредност на активните основни средства (5 ми-

Z H y ° »Ус 9) 
И 030 до 032 Основни средства во изградба или изработка 
12 101 Парични средства на жиро-сметката 
.13 100, 109, 111 Други парични средства 

14 021 до 023 Парични основни средства и побарувања по основните 
средства 

15 090 Пласмани од средствата на фондовите на заводот 
16 019, 069 Други средства 
17 130 Купувачи 
18 270 Добавувачи 
19 3 Залихи на материјали и ситен инвентар 
20 137, 138, 23, Други побарувања и преплатени обврски 

24, 279 
21 16, 25, Разна актива 

290, 291 
22 060 Средства на резервниот фонд 
23 08 без 083 до 

пак 
Средства на заедничката потрошувачка 

24 083 Исправка на вредноста на средствата на заедничката пот-

25 
рошувачка 

25 084, 085 Парични средства на заедничката потрошувачка 
26 071 Станбени згради 
27 073 Исправка на вредноста на станбените згради 
28 074 Парични средства на фондот на станбените згради 
29 077 Станбени згради во изградба 
30 078 Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради 
31 810 Непокриена загуба 
32 Вкупно активата на средствата на работната заедница (10 

до 31 без 24 и 27) минус (24+27) 
2. Средства на осигурувањето 

33 040 Парични средства на математичката резерва на осигуру-
вањето на животот 

34 050, 051 Парични средства на почетните резерви на сигурноста на 

35 
осигурувањето 

35 052 Парични средства на почетните резерви на сигруноста на 
реосигурувањето 

36 052, 054 Парични средства на резервите на сигурноста на осигуру-
вањето 

37 055 Парични средства на резервите на сигурноста на реоси-
осигурувањето 

38 056 Парични средства на посебната резерва на сигурноста за 
надоместок на штети од земјотрес 

39 091 Пласмани од средствата на математичката резерва 
40 092 Пласмани од средствата на резервата на сигурноста на 

41 093 
осигурувањето 

41 093 Пласмани од средствата на резервите на сигурноста на 

42 094 
реосигурувањето 

42 094 Пласмани од средствата на посебната резерва на сигур-

43 103, 
носта за надоместок на штети од земјотрес 

43 103, 112 Парични средства на техничката премија на осигурува-
њето 

44 104, 113 Парични средства на техничката премија на реосигу-

45 102, 
рувањето 

45 102, 110 Парични средства на збирната сметка на премиите 
46 дел 120 Побарувања од работите на осигурувањето и ^осигуру-

вањето 
47 дел 120 Побарувања од работите на реосигурувањето 
48 123 Побарувања за покритие на загубата по завршните смет-

ки за 1967 година 
49 12 без 120 и Други побарувања 

123, 22 
50 26, 292 до 299 Разна актива 
51 860, 870 Непокриена загуба од работите на осигурувањето 
52 880, 890 Непокретна загуба од работите на реосигурувањето 
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53 Вкупно активата на средствата на осигурувањето (33 до 52) 
54 Вкупна актива (32 плус 53 = 86) 

ПАСИВА 

1. Средства па работната заедница 

55 900 Деловен фонд 
56 91 без 913 Кредити за деловните средства 
57 913 Кредити за покритие на деловните загуби 
58 270, 920 Добавувачи 
59 130 Купувачи 
60 92 без 920 Други извори на деловните средства 
61 137, 138, 23 Обврски од вкупниот приход и други обврски 
62 16, 25, 290, 291 Разна пасива 
63 960, 961 Резервен фонд 
64 962 Други фондови 
65 980 Фонд на заедничката потрошувачка 
66 981 Кредити од средствата на заедничката потрошувачка 
67 98 без 980, 981 Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 
68 970 Фонд на станбените згради 
69 971 Кредити за средства на фондот на станбените згради 
70 972, 979 Други извори на средства на фондот на станбените згради 

71 Вкупно пасивата на средствата на работната заедница 
'55 до 70) 

2. Средства на осигурувањето 
72 940 Математичка резерва на осигурувањето на животот 
73 дел 950, 951 Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето 
74 дел 952 Почетни резерви на сигурноста на реосигурувањето 
75 дел 950, 951 Резерви на сигурноста на осигурувањето 
76 дел 952 Резерви на сигурноста на реосигурувањето 
77 956 Посебна резерва на надоместок на штети од земјотрес 
78 959 Други резерви на осигурувањето 
79 93, 958 Кредити за средствата на осигурувањето 
81 дел 220 Обврски за ликвидирани штети од работите на осигуру-

вањето и соосигурувањето 
80 дел 220 Обврски за ликвидирани штети од работите на реосигуру-

вањето 
82 223 Обврски за покритие на загубите по завршните сметки за 

1967 година 
83 22 без 220, Други обврски 

223, 12 
84 26, 292 Разна пасива 

до 299 
85 Вкупно пасивата вл средствата на осигурувањето (72 до 81) 
86 Вкупно пасивата (71 плус 85 = 54) 

II. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

аз Реден v,po> на о -
СЈ О образецот Е Л Е М Е Н Т И 1967 год. 1968 год. 
ЈР а ЗСОС-2 

1 2 3 4 5 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 

87 1 кол. 4. Реализација на услугите по издадените фактури 
88 2 кол; 4. Ненаплатен дел на премијата за вкупниот приход 
89 3 кол. 4. Наплатена реализација (87 минус 88) 
90 Други приходи (конта на групата 78) 
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91 Вкупен приход (89 + 90) 

Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

92 4 Потрошен материјал 
93 5 Издатоци за услуги 

, 94 6 Најамника и закупнина 
95 9 Трошоци на реклама, пропаганда и репрезентација 
96 11 Трошоци на инвестиционото одржување на основните 

средства 
' 97 16 Амортизација 
98 12 и 22 Други разни трошоци 
99 26 Вонредни трошоци 

100 Потрошени средства (92 до 99) 
101 Нето-продукт (19 минус 100) 
102 Негативна разлика (100 минус 91) 
103 7 Камата на кредити < 
104 17 Камата на деловниот фонд 
105 10 Премија на осигурувањето 
106 18 Придонеси и членарини на коморите и на другите орга-

низации и други придонеси и членарини што ги товарат 
трошоците на работењето 

107 23 Придонес за користење на градското земјиште 
108 15 Придонес за социјално осигурување — додатен 
109 13 Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето 
НО 14 Придонеси за личните издатоци што ги товарат трошо-

ците на работењето 
111 8 Трошоци на образованието на стручните кадри 
112 24 Други трошоци пред утврдувањето на доходот 
ИЗ Вкупно на товар на вкупниот приход (100+103 до 112) 
114 Доход (91 минус ИЗ) 
115 Доход од самостојното работење 
116 Доход од заедничкото работење на домашни содогово-

рувачи 
117 Зголемување на доходот за делот на учеството на другите 

содоговарачи во покритието на загубата од заедничкото 
работење 

118 Други зголемувања на доходот 
119 Намалување на доходот за учеството на другите домаш-

ни содоговарачи во доходот од заедничко работење 
120 Други намалувања на доходот 
121 Доход за распределба (114 плус 117 и 118 минус 119 и 120) 
122 30 Минимални лични доходи 
123 Остаток на доходот (121 минус 122) 
124 Загуба од трошоците на работењето (113 минус 91) 
125 Загуба поради неподмирени лични доходи 
126 Зголемување на загубата 
127 Загуба во средствата на осигурувањето (ред. бр. 31 и 63 

обр. ЗСОС-З) 
128 Загуба во средствата на реосигурувањето (ред. бр. 74 обр. 

ЗСОС-4) 
129 Намалување на загубата со учество на другите ^дого -

варачи во ризикот од заедничкото работење 
130 Други намалувања на загубата 
131 Вкупно загубата (123+129 и 130 минус 125 до 128 или 124 + 

+ 125 до 128 минус 129 и 130) 

В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

132 41 Издвоено за резервниот фонд — задолжителен дел 
133 44 Придонес за заедничките резерви на стопанските орга-

низации 
134 Издвоено за лични доходи 
135 Издвоени средства за станбена изградба 
136 Придонес на Скопје од личниот доход од работен однос 
137 Издвоено за отплатување на кредитот за покритие на за- . 

губата 
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138 ПррЈДОисс на Скопје од средствата наменети за инвестиции 
139 Издвоено за деловниот фонд 
140 Издвоено во фондот за заедничка потрошувачка 
141 Издвоено за резервниот фонд — незадолжителен дел 
142 Издвоено во другите фондови 

III. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУПНИОТ 
ПРИХОД 

143 Средства што не влегуваат во вкупниот приход (конто 801) 
144 Од средствата под ред. бр. 143 распоредено за лични до-

ходи 

IV. ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБИТЕ 

145 Непокриена загуба во средствата на работната заедница 
според завршната сметка за 1967 година 

146 Вкупна загуба (131 плус 145) 
147 Од средствата на резервниот фонд 
148 Од средствата на заедничките резерви што не се враќаат 
149 Од дотацијата и другите средства што не се враќаат 
150 Од средствата на доходот издвоени за отплатување на 

санационите кредити 
151 Од средствата на доходот издвоени за деловниот фонд за 

покритие на загубата од поранешните години 
152 Од средствата на деловниот фонд 
153 Вкупно покриено загуба 
154 Непокриена загуба (146 минус 153 = 155 до 157) 
155 Непокриена загуба во средствата на работната заедница 
156 Непокриена загуба во средствата на осигурувањето 
157 Непокриена загуба во средствата на реосигурвањето 

У. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕНИТЕ 
ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

а Ред. бр. на образецот 
Ѕ 51 ЗСОС-З односно на Е Л Е М Е Н Т И 1967 год. 1968 год. 
ѓц <о групата конта, конто 

1 2 3 4 5 

158 29 Укалкулирани лични доходи во текот на годината 
159 дел 240 Исплатени нето лични доходи од 1967 година 
160 дел 240 Аконтации на нето личните доходи од работен однос 
161 дел 240 Исплатени надоместоци на личните доходи за првите 30 

дена спреченост за работа 
162 дел 

дел 
240 
279 

Други пето-исплати од средствата за лични доходи 

163 242 и дел 279 Лични примања на товар на трошоците на работењето 
164 241 Лични примања на товар на основните средства и сред-

ствата за заедничка потрошувачка 
165 Вкупно нето лични доходи и лични примања (159 до 164) 
166 243, дел 249 Придонес од личниот доход од работен однос, со придоне-

сот за образование 
167 .дел 244 Придонес за социјално осигурување 
163 дел 244 Придонес за детска заштита 
169 245 Придонес за запослување 
170 дел го

 
О

 

Средства за станбена изградба — дел внесен во фондот за 
заедничка потрошувачка 

171 дел 246 Средства за станбена изградба — дел за субвенционирање 
па станарината 

172 247 Придонес на Скопје од личниот доход од работен однос 
173 Вкупно придонеси (166 до 172) 
174 Вкупно личните доходи со придонесите (165 плус 173) 
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VI. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И БРОЈОТ 
НА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

175 32 Укалкулирани часови на работа во текот на годината 
176 Просечен број на зашилените, врз база на укалкулирани-

те часови на работа во текот на годината 
177 Просечен број на запоелените, врз база на бројната сос-

тојба на крајот на месецот 

VII. РАЗНИ ПОДАТОЦИ 
A. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА 
а) Зголемување 

178 Нови средства, вклучувајќи ги тука и набавките од амор-
тизацијата 

179 Половни основни средства по набавна вредност 

б) Намалување 
180 Продадени и отстапени основни средства 
181 Расходувани основни средства 

Б. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА 
И ЗА ОТПЛАТУВАЊЕТО ПО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
КРЕДИТИ 

182 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за 
основни средства, за почетниот фонд на обртните сред-
ства и за трајните обртни средства 

183 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за 
повремени обртни средства 

184 Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите кредити 
за основни и трајни обртни средства 

185 Отплата по инвестиционите кредити за основни и трајни 
обртни средства што втасуваат во следната година 

B. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
186 Потрошени средства за станбена изградба 
187 Потрошени средства за други потреби 
188 Состојба на средствата за заедничка потрошувачка за 

станбена изградба од делот 4% на крајот на годината 

Г. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 
189 Фактурирана реализација во текуштата година 
190 Просечно користени основни средства 
191 Просечно користени средства на фондот на станбените 

згради 
192 Просечно расположиви обртни средства 
193 Просечен износ на деловниот фонд 
194 Наплатени регреси, премии, надоместоци и средства за 

санации и дотации што влегуваат во вкупниот приход 
195 Трошоци за инвестиционо одржување 
196 Сомнителни и спорни побарувања по сите основи (конто 

128 и 138 минус 129) 
197 Непотребен инвестиционен материјал, запрени инвести-

ции и основни средства вон употреба 
198 Пресметана амортизација по пропишаните стопи за 1968 

година (кол. 6 на образецот ЗС-7) 
199 Конечно пресметана амортизација според завршната 

сметка 
200 Непотрошени средства на пресметаната амортизација на 

крајот на годината 

Д. СОСТОЈБА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО СЕ КО-
РИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

201 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни 
средства 

202 Дел на обртните средства што е користен за инвестиции 
На 1969 година 

Раководител Претседател на собранието, Директор, 
на сметководството, 
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Образец ЗСОС-2 
СР — Општина 
Оеигурителен завод Место ——•—— 
Шифра на дејноста 
УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

1968 ГОДИНА 
I. Пресметување на наплатената реализација 

I о лгРеДСП. 1 ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТОТО ИЗНОС <и а ооразеиот ЗСОС-1 

1 87 Реализација на услугите по издадените фактури 
2 88 Ненаплатен дел на премијата за вкупниот приход 
3 89 Наплатена екстерна реализација (конта на групата 75 без 

контото 759) 

II. Пресметување на трошоците по видови, содржани во наплатената реализација 

8—» е п г м г- т, т- г« Трошоци во наплатената 
S g К 0 Н Т 0 Е Л Е М Е Н Т И реализација 
Рк ио 

4 40 Трошоци на материјалите 
5 41 без 413 и 414 Услуги 

и дел 453 
6 413 Наемнина и закупнина 
7 441 Камата на кредити за сопствени потреби 
8 452 Трошоци за образование на стручни кадри 
9 450, 451 Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација 

10 442 Премии на осигурувањето 
11 414 Услуги за инвестиционо одржување 
12 дел 453 Други разни трошоци 
13 дел 463 до 468 Лични издатоци што ги товарат трошоците на работе* 

— нето 
14 дел 463 до 468 Придонеси на личните издатоци што ги товарат трошок, 

на работењето 
15 дел 444 Придонес за социјално осигурување — додатен 
16 430 Амортизација 
17 440 Камата на деловниот фонд 
18 443, дел 444 Придонеси и членарини на коморите или на други орга-

низации и други придонеси 
19 Вкупно (4 до 18) 
20 460 до 463 Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните 

доходи 
21 Вкупно (19 плус 20) 
22 740 Непокриена разлика на неамортизираниот дел на основ-

ните средства 
23 дел 741 Придонес за користење на градското земјиште 
24 дел 741 Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред ут-

врдувањето на доходот 
25 Вкупно (22 до 24) 
26 73 Вонредни трошоци 
27 Вкупно трошоците (19 + 25 + 26) 
28 Вкупно трошоците и личните доходи со придонесите 

(20 + 27) 
III. Пресметување на минималните лични доходи и часовите на работа 

w <и —» t* о Е Л Е М Е Н Т И Износ 
о Q, Рч lO 

Г 2 3 

2.9 Вкупно укалкулирани лични доходи (соодветните конта на групата 46 одно-
сно ред. бр. 30 + 31) 

30 Укалкулирани лични доходи до височината на минималните лични доходи 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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31 Укалкулирани лични доходи над височината на минималните лични доходи 
(29 минус 30) 

32 Вкупно укалкулираните часови на работа (соодветни конта на групата 46) 

IV. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел 

Е Л Е М Е Н Т И Износ 

33 Доход (ред. бр. 114 на образецот ЗСОС-1) 
34 Исплатени лични доходи 
35 Дел од доходот над исплатените лични доходи (ред. бр. 33 минус 34) 
36 Дел од исплатените лични доходи над остварениот доход (ред. бр. 34 ми-

нус 33) 
37 50% од износот под ред, бр. 35 на овој образец 
38 Состојба на резервниот фонд — задолжителен дел (конто 960) 

Просечно расположиви обртни средства: 
а) во 1966 година 

39 б) во 1967 година 
в) во 1968 година 
г) Вкупно (а до в) 

40 Просечно расположиви обртни средства за последните 3 години = износот 
на ред. бр. 39 под г) од овој образец :3 а : 3 = 

40а . . . . % од износот под ред. бр. 40 на овој образец 
41 Средства за резервниот фонд: 

ред. бр. 39 под г) X . . . % според членот 25 односно 26 од Законот за 
средствата на работните организации X бројот на месеците 

12 X 100 

1200 
42 Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните ор-

ганизации (износот од ред. бр. 37 или 41 на овој образец односно разликата 
помеѓу износите од ред. бр. 40а и 38 на овој образец) 

V. Пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските 
организации 

43 Дел од доходот по издвојувањето на средствата за резервниот фонд — задол-
жителен дел (ред. бр. 35 минус ред. бр. 42 на овој образец) 

44 Ред. бр. 43 на овој образец X стопата според членот 2 од Законот за форми-
рањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските 

организации: 
ред. бр. 43 на овој образец X 3 

а ) X 3 =* 
100 100 

ред. бр. 43 на овој образец X *. X % 
б) = -

100 100 

VI. Распределба на фактурираните премии на осигурувањето и реосигурувањето 
во 1968 година 

А. Премија на осигурувањето 
45 Цивилни осигурувања 
46 Осигурувања на добиток 
47 Осигурувања на посеви 
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48 Осигурувања на индустријата 
49 Осигурувања на транспортот 
50 Осигурувања на кредити 
51 Разни видови осигурувања 
52 Осигурувања од незгоди 
53 Осигурувања на животот 
54 Вкупно (45 до 53) 

В. Премија на реосигурувањето 
55 Реосигурувања на цивили 
56 Реосигурувања на добиток 
57 Реосигурувања на посеви 
58 Реосигурувања на индустријата 
59 Реосигурувања на транспортот 
60 Реосигурувања на кредити 
61 Реосигурувања на разни видови осигу-

рувања 
62 Реосигурувања од незгоди 
63 Реосигурувања на животот 
64 Други реосигурувања 
65 Вкупно (55 до 64) 

VII. Пресметување на противпожарниот придонео 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И И з н о с 

1 2 3 

Утврдување на основицата за пресметување: 

ред. бр. 45 кол. 3 на овој образец X 85,8 X 85,8 
а) 

бб б) 

в) 

100 100 

ред. бр. 48 кол. 3 на овој образец X 54,2 X 54,2 

100 100 

ред. бр. 51 кол. 3 на овој образец X 18,2 X 18,2 

100 100 

г) В к у п н о (а до в) 

67 Обврска за противпожарен придонес: 

ред. бр. бб под г) X 4 X 4 

100 100 

VIII. Пресметување на премијата за осигурување од ризикот на земјотрес 

88 Техничка премија X стопата според членот 2 од Законот за задолжително 
опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурувања: 

ред. бр. 45 кол. 5 на овој образец X . . .% X * . . . % 
а ) — « 

100 100 

ред. бр. 46 кол. 5 на овој образец X . . . % X *. . . % 
б ) ѕ ~ 

100 100 
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ред. бр. 48 кол. 5 на овој образец X . . Љ X . . 

100 100 

ред. бр. 51 кол. 5 на овој образец X . . . Уо X . . 

100 100 
ред. бр. 52 кол. 5 на овој образец X . . Љ X . . 

100 100 
ред. бр. 53 кол. 5 на овој образец (дел 

за дополнителна незгода) X . . . . % X . . 

в) 

г) 

д) 

ѓ) 
100 100 

е) Вкупно премијата за осигурувања од ризикот на земјотрес (а до ѓ) 

IX. Пресметување на делот на премијата за покритие на загубата по завршните 
сметки за 1967 година 

69 Вкупна техничка премија на осигурувањето (ред. бр. 54 кол. 5 на овој 
образец) 

70 Техничка премија на осигурувањето на животот (ред. бр. 53 кол. 5 на овој 
образец) 

71 Техничка премија на осигурувањето, без осигурувањето на животот (69 ми-
нус 70} 

72 Ред. бр. 71 на овој образец X стопата според членот 126 од Основниот закон 
за осигурувањето и осигурителните организации: 
ред. бр. 71 на овој образец X . . . % X . . . . % 

100 100 

На 

Раководител 
на сметководството, 

1969 година 

Претседател на собранието, Директор, 

Општина 
Место — 

Образец ЗСОС-З 
СР 
Осигурителен завод 
Шифра на дејноста — — — — 

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И СООСИГУРУВАЊЕТО ЗА 
1968 ГОДИНА 

Реден 
».рој Конто Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба на 31 декември 
1967 год. 1968 год. 

1 2 3 4 5 

1 600, т 
2 602, 603 

3 606 

I. ОСИГУРУВАЊЕ И ^ О С И Г У Р У В А Њ Е НА ЖИВОТОТ 

1. Утврдување на финансискиот резултат 

А. П р и х о д и 
Остварена техничка премија на осигурувањето на животот 
Приходи од техничката премија по основ на соосигуру-
вање и реосигурување 
Остварена камата на техничката премија на осигурува-
њето на животот 
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4 дел 682 и 683 Средства за покритие на делот на ликвидираните штети 
од резервата на штетите во 1967 година 

5 605, 609 Други приходи на осигурувањето на животот 
6 Преносна премија на почетокот на годината 
7 673 Резервирани обврски на почетокот на годината 
8 Вкупни приходи (1 до 7) 

Б. Р а с х о д и 

9 500, 501 Ликвидирани обврски по основ на осигурување и сооси-
гурување 

10 502 Трошоци на процената на штетата и регресите барања и 
судски трошоци 

И 503 Исплатени камати по обврските за ликвидирани штети 
12 504 Дел на техничката премија за математичката резерва 

на осигурувањето на животот 
13 дел 582, 583 Ликвидирани штети од резервата на штетите од 1967 го-

дина со трошоците на процената 
14 508 Премија за ^осигурување и реосигурување 
15 509 Други расходи на осигурувањето на животот 
16 Преносна премија на крајот на годината 
17 573 Резервирани обврски на крајот на годината 
18 . Вкупно расходите (9 до 17) 
19 820 Непотрошени средства на техничката премија (В минус 18) 
20 821 Камата на резервата на сигурноста 
21 Вкупно непотрошен!! средства на техничката премија (19 

плус 20) 
22 860 Загуба (18 минус 8 плус 20) 

2. Распоред на финансискиот резултат . 

А. Р а с п о р е д н а н е п о т р о ш е н и т е с р е д с т в а 
н а т е х н и ч к а т а п р е м и ј а 

23 Непотрошени средства на техничката премија (ред. бр. 21) 
24 Издвојување за учество на осигурениците во позитивниот 

резултат 
25 Издвојување заради исплата на зголемените камати на 

основувачите на вложените средства на почетната резер-
ва на сигурноста 

26 Издвојување во вкупниот приход на работната заедница 
27 Издвојување во резервите на сигурноста на осигурувањето 

на животот (23 минус 24 до 26) 

Б. П о к р и т и е н а з а г у б а т а 
28 Вкупна загуба (ред. бр. 22) 
29 Од резервите на сигурноста на осигурувањето на животот 
30 Од резервниот фонд на заводот 
31 Остаток на загубата што се покрива на товар.на доходот 

и на другите фондови на заводот (28 минус 29 и 30) 
32 На товар на доходот и фондовите на заводот (дел на ред. 

бр. 127 минус 166 на образецот ЗСОС-1) 
33 Од почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на 

животот 
34 Непокриена загуба (31 минус 32 и 33) 

И. ОСИГУРУВАЊЕ И СООСИГУРУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ 
ОСИГУРУВАЊА 

1. Утврдување на финансискиот резултат 

А. П р и х о д и 
35 610, 611 Остварена техничка премија на други осигурувања 
36 612, 613 Приходи на техничката премија по основ на ^осигуру-

вање и реосигурување 
37 616 Остварена камата на техничка премија 
38 680, 681 дел 682 Други текушти средства на осигурувањето 

и 683 
39 615, 619 Други приходи на техничката премија 
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1 2 3 4 5 

40 670 Преносна премија на почетокот на годината 
41 674 Резервирани штети на почетокот на годината 
42 Вкупни приходи (35 до 41) 

Б. Р а с х о д и 

43 510, 511 Ликвидирани штети по основ на осигурување и ^осигуру-
вање 

44 512 Трошоци на процената на штетите и на регресните бара-
ња и судски трошоци 

45 513 Исплатени камати по обврските од работите на осигуру-
вањето и соосигурувањето 

46 580 Ликвидирани штети предизвикани од непознати возачи 
47 581 Ликвидирани штети од земјотрес 
48 дел 582, 583 Ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 го-

дина со трошоците на процената 
49 516 Противпожарен придонес (ред. бр. 67 на образецот ЗСОС-2) 
50 514 Дел од техничката премија за покритие на загубите по 

завршните сметки од 1967 година (ред. бр. 72 од обра-
зецот ЗСОС-2) 

51 515 Премија за осигурување од ризикот на земјотрес (ред. бр. 
68 под е) на образецот ЗСОС-2) 

52 517, 518 Премија за соосигурување и реосигурување 
53 519 Други расходи од работи на осигурувањето и ^осигуру-

вањето 
54 570 Преносна премија на крајот на годината 
55 574 Резервирани штети на крајот на годината 
56 Вкупни расходи (43 до 55) 
57 830 Непотрошени средства на техничката премија (42 ми-

нус 56) 
58 831 Камата на резервите на сигурноста 
59 Вкупно непотрошените средства на техничката премија (57 

плус 58) 
60 Загуба (56 минус 42 плус 58) 

2. Распоред на финансискиот резултат 

А. Р а с п о р е д н а н е п о т р о ш е н и т е с р е д с т в а 
н а т е х н и ч к а т а п р е м и ј а 

61 Непотрошен^! средства на техничката премија (ред. бр. 59) 
62 Издвојување заради исплатување на зголемените камати 

на основувачите на вложени средства на почетната ре-
зерва на сигурноста 

63 Издвојување во вкупниот приход на работната заедница 
64 Издвојување во резервите на сигурноста (61 минус 62 и 63) 

Б. П о к р и т и е н а з а г у б а т а 

65 Вкупна загуба (ред. бр. 60) 
бб ' Од резервата на сигурноста на другите осигурувања 
67 Од резервниот фонд на заводот 
68 Остаток на загубата што се покрива на товар на доходот 

и другите фондови на заводот (65 — (66 + 67) 
69 На товар на доходот и фондовите на заводот (дел на ред. 

бр. 127 минус 156 на образецот ЗСОС-1) 
70 Од почетните резерви на сигурноста на другите осигуру-

вања 
71 Непокриена загуба (63 минус 69 и 70) 

На 1969 година 

Раководител 
на сметководството, Претседател на собранието, Директор, 
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Образец ЗСОС-4 
СР Општина 
Осигурителен завод Место — 
Шифра на дејноста 

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО ЗА 1963 ГОДИНА 

8 540, 550 
9 543, 553 

10 544, 554 
11 548, 558 
12 549, 559 
13 572 

14 577, 578 

15 
16 

17 

Реден 
брот Конто Е Л Е М Е Н Т И 

Состојба на 31 декември 
1967 год. 1968 год. 

1 V 4 

I. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

1. Реосигурување на осигурителните заводи 

А. П р и х о д и 

1 640, €50 Остварена техничка премија на реосигурувањето 
2 645, 655 Остварени регреси од работи на реосигурувањето 
3 646, 656 Остварена камата на депонираната премија на реосигу-

рувањето 
4 649, 659 Други приходи од работи на реосигурувањето 
5 672 Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на го-

дината 
6 677, 678 Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на 

годината 

7 Вкупно приходите (1 до 6) 

Б. Р а с х о д и 
Ликвидирани обврски по основ на реосигурување 
Удел на реосигурувачите во трошоците на процената и 
регресните барања и во судските трошоци 
Платена камата според договорот зе реосигурување 
Премија на реосигурувањето по основ на ретроцесија 
Други расходи од работите на реосигурувањето 
Преносна премија на реосигурувањето на крајот на го-
дината 
Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на го-
дината 
Вкупно расходите (8 до 14) 
Непотрошени средства на техничката премија на реоси-
гурувањето (7 минус 15) 
Загуба (15 минус 7) 

2. Реосигурување на заводот за реосигурување (ретро-
цесија) 

А. П р и х о д и 

18 642, 652 Техничка премија од работи на ретроцесија 
19 643, 644, 353, 654 Приходи на техничката премија на реосигурувањето по 

основ на ретроцесија 
20 646, 656 Остварена камата на депонираната премија 
21 649, 659 Други приходи од работи на ретроцесија 
22 део 672 Удел на ретроцесионари во преносната премија на реоси-

гурувачот на почетокот на годината 
23 дел 677, 678 Удел на ретроцесионари во резервираните штети на рео-

сигурувачот на почетокот на годината 
24 Вкупно приходите (8 до 23) 

Б. Р а с х о д и 

25 дел 540 и 550 Ликвидирани обврски по основ на договор за ретроцесија 
26 дел 544, 555 Платена камата од работи на ретроцесија 
27 дел 549, 559 Други расходи по работи на ретроцесија 
28 дел 572 Удел на ретроцесионари во преносната премија на рео-

сигурувачот на крајот на годината 
29 дел 577 и 578 Удел на ретроцесионари во резервираните штети на рео-

сигурувачот на крајот на годината 
30 Вкупно расходите (25 до 29) 
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31 Непотрошени средства на техничката премија од работи 
на ретроцесија (24 минус 30) 

32 Загуба (30 минус 24) 

3. Реосигурување во странство (пасивно реосигурување) 

А. П р и х о д и 

33 дел 640 и 650 Остварена техничка премија по реосигурувања во стран-ство 
34 663 и 664 Приходи на техничката премија по основ на реосигуру-

вање во странство 
35 дел 666 Камата на депонирана премија на странски реосигурувачи 
36 дел 669 Други приходи од странски реосигурувачи 
37 дел 672 Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на 

годината 
38 дел 678 Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на 

годината 

39 Вкупно приходите (ред. бр. 33 до 38) 

Б. Р а с х о д и 

40 568 Премија за реосигурување (ретроцесија) во странство 
41 564 Платена камата на депонирана премија на странски рео-

^игурувачи 
42 569 Други расходи по основ на реосигурување во странство 
43 дел 572 Преносна премија на реосигурувањето на крајот на го-

дината 
44 дел 573 Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на го-

дината 
45 Вкупно расходите (40 до 44) 
46 Непотрошени средства на техничката премија на реоси-

гурувањето во странство (39 минус 45) 
47 Загуба (45 минус 39) 

4. Реосигурување на странски осигурувачи и реосигуру-
вачи (активно реосигурување) 

A. П р и х о д и 

48 660, 662 Остварена техничка премија на реосигурувањето 
49 666 Камата на депонираната премија ка ј странски реосигуру-

вачи 
50 665 Остварени регреси 
51 669 Други приходи по работи на активни реосигурувања од 

странство 
52 дел 672 Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на 

годината 
53 дел 678 Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на 

годината 
54 Вкупно приходите (48 до 53) 

B. Р а с х о д и 

55 560, 563 Ликвидирани обврски по основ на реосигурување на 
странски осигурувачи (реосигурувачи), со трошоците на 
процената 

56 Други расходи по основ на реосигурување на странски 
осигурителни организации 

57 дел 572 Преносна премија на реосигурувањето на крајот на го-
дината 

58 дел 578 Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на го-
дината 

59 Вкупно расходите (55 до 58) 
60 Непотрошени средства на техничката премија на актив-

ните реосигурувања во странство (54 минус 59) 
61 Загуба (59 минус 54) 

5. Финансиски резултат на реосигурувањето 

62 Непотрошен! средства на техничката премија на реосигу-
рувањето (16 + 31-Иб+ 60) 

63 841, 8?1 Камата на резервите на сигурноста на реосигурувањето 
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64 
65 

66 

67 

68 

69 
70 

71 
72 
73 
74 

75 

76 
77 

На 

Загуба (17 f 32-f 47-f61) 
Вкупно непотрошените средства на техничката премија 
на реосигурувањето (62 плус 63 минус 64) 
Загуба (65 минус 62 и 63) 

II. РАСПОРЕД НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

А. Непотрошени средства на техничката премија на рео-
сигурувањето 

Вкупни непотрошени средства на техничката премија на 
реосигурувањето (ред. бр. 65) 
Издвојување заради исплатување на зголемената камата 
на основувачите на вложените средства на почетната ре-
зерва на сигурноста 
Издвојување во вкупниот приход на работната заедница 
Издвојување во резервите на сигурноста на реосигурува-
њето (67 минус 68 и 69) 

Б. Покритие на загубата 

Вкупна загуба (ред, бр. бб) 
Покритие од резервите на сигурноста на реосигурувањето 
Од резервниот фонд на заводот 
Остаток на загубата што се покрива на товар на доходот 
и другите фондови на заводот за реосигурување (71 минус 
72 и 73) 
На товар на доходот и фондовите на заводот за реосигу-
рување (ред. бр. 12а минус 157 на образецот ЗСОС-1) 
Од почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето 
Непокриена загуба (74 минус 75 и 76) 

Раководител 
на сметководството, 

1969 година 

Претседател на собранието, Директор, 

СР — 
Место 

-Општина -Завод за запослување 
-Шифра на дејноста — 

Образец ЗСЗЗ-1 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември 

1967 год. 1968 год. 

I — Остварен придонес 
1 Придонес за запослување од општествениот сектор 
2 Придонес за запослување од приватниот сектор 
3 Придонес за заложување од работници запослени во странство 
4 Вкупно (1 до 3) 

II — Распоред на придонесот 
а) За заеднички работи на занослувањето: 

5 На републичката заедница за работи на заложувањето 
6 На покраинската заедница за работи на заложувањето 

б) На општинската заедница за работи на заложувањето: 
7 За работа на заводот 
8 За материјално обезбедување 
9 За подготвување работни гуте заради заложување 

10 Вкупно (5 до 9) — 4 

На 
Раководител 

на сметководството, 

1969 година 

Директор, 
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Образец ЗСЗЗ-2 
СР Општина Завод за запослување — 
Место Шифра на дејноста — • 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА 

Реден Е Л Е М Е Н Т И , « Ѕ Г 0 Ј б а 3 1 ^ К
в

; М В р И 

оро 1967 год. 1968 год. 

А. ТЕ КУ ТИТИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

L Приходи 
1 Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претход-

ната година 
2 Дел на придонесот за запослување распореден за материјално обезбедување 
3 Дотации од средствата за заеднички работи на заложувањето за матери-

јално обезбедување 
4 Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбе- ' 

дување 
5 Други приходи 
6 Вкупно средствата (1* до 5) 

II. Расходи 

7 Паричен надоместок 
8 Здравствено осигурување 
9 Надоместок за трошоци за превоз и селидба 

10 Други расходи 
11 Вкупно расходите (7 до 10) 
12 Непотрошени средства (6 минус 11) 
13 Вкупно (11 плус 12) = 6 

III. Загуба (вишок на расходите) 
14 Вишок на расходите над приходите (11 минус 6) 
15 Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за мате-

ријално обезбедување 
16 Покривање на вишокот на расходите од други извори 
17 Непокриен вишок на расходите (14 минус (15 плус 16)) 

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА. РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

1. Приходи 
18 Пренос на непотрошените средства од претходната година 
19 Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршната 

сметка за текуштата година 
20 Вкупно (18 плус 19) 

II. Расходи 
21 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обез-

бедување во текуштата година = 15 
22 Други расходи 
23 Вкупно расходите (21 плус 22) 
24 Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (20—23) 
25 Вкупно (23 плус 24) = 20 

В. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
26 На 31 декември 1968 година. Поради недостиг на средства паричниот надо-

месток не е исплатен за лица Дин. 

На 1969 година 
Раководител 

на сметководството, Директор, 
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Образец ЗСЗЗ-З 
С Р 
Општина 
Завод за запослуваље 
Место — 
Шифра на дејноста —— 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАЖАЛУВА-

ЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА 
Реден 
број Е Л 1 : М Е Н Т И Состојба ка 

1967. год. 
31 декември 

1968. год. 
1 2 3 4 

I. Приходи 

1 Непотрошени средства за подготвување на работни луѓе заради заложу-
вање, пренесени од претходната година 

2 Дел од придонесот за заполтување распореден за подготвување на работни 
луѓе заради заполтување на текуштата година 

3 Дотации од средствата за заеднички работи на заложувањето за подготву-
вање на работни луѓе заради заложување 

4 Дотации на општествено-политичките заедници за подготвување работни 
луѓе заради запослување 

5 Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните органи-
зации или преку банка) 

6 Од дејности на подготвување работници заради запослување 
7 Од дејности на подготвување работни луѓе заради запослување во странство 
8 Други приходи 
9 Вкупно приходите (1 до 8) 

II. Расходи 

10 Стручно оспособување и преквалификација 
11 Парична помош за време на стручно оспособување 
12 Професионална ориентација 
13 Подигање или купување згради за сместување на центар за стручно оспо^ 

собување, прифатилиште и ел. 
14 Набавка на опрема за работата на професионалната ориентација, стручното 

оспособување, прифаќањето и сместувањето 
15 Прифаќање-и сместување на работните луѓе кои бараат запослување 
16 Специјалистички прегледи на работните луѓе кои бараат заложување 
17 Вложувања ка ј работните организации заради создавање можност за 

заложување: 
а) непосредно вложување по пат на позајмици на работните организации 
б) позајмици на работните организации преку деловна банка 
в) вложување кај работните организации без враќање 

18 Други расходи 
19 Вкупно расходите (10 до 18) 
20 Непотрошени средства за подготвување на работни луѓе заради заложу-

вање (9 минус 19) 
21 Вкупно (19 плус 20) = 9 

III. Посебни показатели 

22 Побарувањето на заводот за орочени средства ка ј банката на 31 декември 
1968 година изнесува 

23 Побарувањето на заводот за позајмени средства непосредно на работни ор-
ганизации на 31 декември 1968 година изнесува 

24 Вкупно (22 плус 23) 

На 
Раководител 

на сметководството, 

1969 година 

Директор, 
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Образец ЗСЗЗ-4 
СР Општина ———• 
Републички (покраински) 
завод за запослување Место 
Шифра на дејноста • 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1968 ГОДИНА! 
Р е д е и Е Л Е М Е Н Т И Состојба на 31 декември"" број и л и м е, н I и 1 9 6 7 1 9 6 8 

I. Приходи 
1 Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на запекувањето 

од претходната година 
2 Дел од придонесот за запослување издвоен за заеднички работи на за-

послувањето 
3 Дотации од општествено-политичките заедници 
4 Други приходи 
5 Вкупно (1 до 4) 

II. Расходи 

6 Доделено на заедниците за работи на заложувањето: 
а) на општинските заедници 
б) на покраинските заедници 

7 За финансирање на активностите од заеднички интерес за сите заводи за 
запослување 

8 За заседание на собранието на републичката (покраинската) заедница за 
работи на заболувањето 

9 Издвоено за работата на републичкиот (покраинскиот) завод за запослување 
10 Издвоено за работата на Сојузното биро за работи на заложувањето 
11 Други расходи 
12 Вкупно расходите (6 до 11) 
13 Непотрошени средства — (5 минус 12) 
14 Вкупно (12 + 13) = 5 

На 1969 година 

Раководител Директор, 
на сметководството, 

Образец ЗССО-1 
СР - Општина 
заедница на социјалното осигурување Место 
Фонд — Шифра на дејноста 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Реден Број на и Бруто биланс Салдо — биланс Биланс на состојб. Биланс на успехот г назив на контото — • — ор. контото Должи Побарува Должи Побарува Актива Пасива Расходи Приходи 
~Т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 

Финансиски резултат 
(позитивен-негативен) 

На 1969 година * — 

Раководител Претседател Директор, 
на сметководството, на собранието на заедницата, 
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Образец ЗСОС-2 
СР —— — Општина —— 
Комунална — републичка — Југословенска заедница на социјалното осигурување 
Место Шифра на дејноста 

РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1968 ГОДИНА, РЕЗЕРВАНА ФОНДОТ 

Реден 
број О П И С Состојба на 31 декември 

1967. го цина 1968 година 
1 2 3 4 

I. Средства 
1 Пренесени средства од претходната година 
2 Издвоено од вишокот на приходите по завршната сметка на фондот 
3 Издвоено од приходите во текот на годината 
4 Други приходи 
5 Вкупно 

II. Потрошок на средствата 
6 За покритие на вишокот на расходите над приходите по завршната сметка 

на фондот 
7 За намирување на обврската на фондот на инвалидското и пензиското оси-

^ гурување (член 120 од ОЗОФ) 
8 Вкупно 

III. Салдо на средствата на резервата 
9 Во парични средства 

10 Во вложени средства 
11 Во дадени кредити 
12 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот 
13 Во обртни средства (салдо на контото 939) 
1 4 Вкупно (9 до 13 односно 5 до 8) 

На 1969 година 
Раководител Претседател на собранието, Директор, 

на книговодството, 

Образец ЗСОС-З 
СР Општина 
Комунална заедница на социјалното осигурување 
Место Шифра на дејноста 
ДРУГИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ШТО СЛУЖАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СЛУЖБА, ПРЕВЕНТИВНА И ДРУГА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА О-

СИГУРЕНИЦИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА 
Реден О П И С Состојба на 31 декември 
6poi О П И С 

1967 година 1968 година 
! 2 3 4 

I. Средства 
1 Побаруван™ промет на контото 960 
2 Побарувачко салдо на контото 285 

3 Вкупно 

II. Потрошен на средствата 
4 Долговен промет на контото — 960 

III. Салдо на средствата 
5 Во парични средства 
6 Во вложени средства 
7 Во дадени кредити 
8 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот (побарувачко 

салдо на контото 285 — ред. бр. 2) 
9 Вкупно (5 до 8) 

На : 1969 година 
Раководител Претседател на собранието, Директор, 

на книговодството, 
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Образец ЗСОС-4 
СР Општина 
Републичка заедница на социјалното осигурување — — — 
Место — Шифра на дејноста — 

СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА 
Реден О П И С Состојба на 31 декември 
број ~ ~ 1967 година 1968 година 

I. Средства 
1 Пренесени средства од претходната година 
2 Издвоено во текот на годината 

3 Вкупно 

II. Иотрошок на средствата 
4 Потрошено за закрепнување на пензионерите 

III. Салдо на средствата 
5 Во парични средства 
6 Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот 
7 Вкупно (5 + 6) 

На 1969 година 

Раководител 
на сметководството, Претседател на собранието, Директор, 

Образец ЗССО-5 
СР — Општина. • 
Шифра на дејноста Комунален завод за социјално осигурување • 

БИЛАНС НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

Редев Бројна Назив на контото Б р у т о ~ б и л а н е С а л д о ~ б » л а н е 
opoj контото Должи Побарува Должи Побарува 

2 ~ 3 4 5 6 7 "" 

Вкупно: 

На 1969 година 

Раководител Претседател 
на книговодството, на Советот на заводот, Директор, 

605. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 

УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопанските 
организации за договарање и извршување на рабо-

ти на увозот на производи на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 
41/68 и 49/68) во точката 2 во одредбата под 48 точ-
ката се заменува со запирка и по тоа се додаваат 
две нови одредби, кои гласат: 

„49) Фабрика вагона. Кралево, 
50) „Сатурнус", Љубљана.". 

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

П. бо. 8021 
19 декември 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, е. р. 
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606. 
Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот 

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

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

ЗА 1968 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Органите на управата, судовите, јавните об-
винителства и стручните служби на собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани (во понатамошниот текст: органите на упра-
вата) се должни, во смисла на одредбите од ова 
упатство, на крајот на годината да ги заклучат сво-
ите деловни книги и други евиденции со состојбата 
на 31 декември 1968 година и да состават заврш-
на сметка за 1968 година. 

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

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

4. Завршната сметка на органот на управата 
содржи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 1968 го-
дина (на образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 1968 година (на 
образецот И); 

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

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

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

6) попис на состојбата на средствата и на изво-
рите на средствата и преглед на ненамирените об-
врски на 31 декември 1968 година (на образецот VI); 

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

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

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

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

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Биланс на состојбата на 31 декември 1968 година 

6. Пополнувањето на податоците во образецот I 
— Биланс на состојбата на 31 декември 1968 година, 
се врши на следниот начин: 

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

Органите на управата под ред. бр. 1 до 56 вне-
суваат податоци за Е СЕД СТР ата и за изворите па сред-
ствата според состојбата утврдена со пописот на ма-

теријалните вредности, побарувањата и обврските на 
31 декември 1968 година, а според класификацијата 
на податоците од образецот. За пополнување на овие 
податоци се ползуваат и расположивите евиденции 
за состојбата на тие средства и нивните извори, како 
и изводите за состојбата на сметката ка ј Службата 
на општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата и банките); 

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

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

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

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

6) под ред. бр. 43, 48 и 51 се внесуваат и сред-
ствата што се распоредени во тие фондови врз ос-
нова на конечната распределба по завршната 
сметка; 

7) ка ј сојузните органи на управата и органите 
на управата на другите општествено-политички за-
едници што одлучиле приходите на буџетот оства-
рени во 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 ја-
нуари 1969 година, да ги користат на начинот пред-
виден во членот 1646 ст. 1 и 2 на Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 
54/67 и 30/68), состојбата на средствата на 31 декем-
ври 1968 година на жиро-сметката од редовната деј-
ност, на жиро-сметките за посебни намени, на жи-
ро-сметката на фондот на опремата и на жиро-смет-
ките на другите фондови на органите на управата, 
ја сочинуваат средствата на тие сметки на 31 де-
кември 1968 година наголемени за средствата распо-
редени на тие сметки до 31 јануари 1969 година, во 
смисла на членот 1646 од Основниот закон за фи-
нансирање на општествено-политичките заедници. 

Средствата примени во текот на јануари 1969 
година врз основа на членот 1646 на Основниот за-
кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, органите на управата ќе ги прокнижат во 
своето книговодство под 31 декември 1968 година 
со одобрување соодветните конта на приходите од 
буџетот по основ на редовната дејност, посебните 
намени и фондови на органите на управата на товар 
на општествено-политичката заедница, додека кни-
жењата по изводот на банката ќе ги спроведат со 
задолжување на жиро-сметката на редовната деј-
ност, жиро-сметката на посебните намени и жиро-
-сметката на фондовите, во корист на соодветните 
конта на општествепо-политичката заедница во те-
куштите книжења во јануари 1969 година. 
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2. Заклучен лист на 31 декември 1968 година 

7. Во образецот II — Заклучен лист на 31 де-
кември 1968 година, се внесува состојбата по сите 
пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред како 
што е пропишано во Правилникот за книговодството 
и контниот план на органите на управата. 

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

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

8. Во образецот III — Пресметка на остварените 
и користените средства за вршење на редовната 
дејност, се искажуваат: извршената пресметка на 
остварените и потрошените средства за вршење на 
редовната дејност и конечната распределба на сред-
ствата за вршење на редовната дејност на лични 
расходи, за издвојување во фондови, за пренос во 
наредната година и за. уплатување во буџетот. 

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

1) под ред. бр. 1 — пренесените средства што во 
конечната распределба на средствата според заврш-
ната сметка за 1937 година се распоредени за финан-
сирање на редовната дејност во наредната година. 
Под овој реден број се искажува почетната состојба 
на контото 702; 

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

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

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

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

Под овој реден број се искажуваат остварените 
сопствени приходи на крајот на годината на кон-
тото 701; 

4) под ред. бр. 4 — остварените вонредни при-
ходи и остварените приходи од стопански дејности 
од помал обем кои, во смисла на членот 35 став 7 
на Правилникот за книговодството и контниот план 
на органите на управата, не се сметаат како сто-
пански дејности. 

Под овој реден број се искажуваат остварените 
вонредни приходи искажани на контото 780 и при-
ходите искажани на посебното аналитичко конто 
на синтетичкото конто 750 од стопанска дејност од 
помал обем, намалени за состојбата на крајот на 
годината на контото 120 по истиот основ; 

5) во остварените средства за вршење на ре-
довната дејност во завршната сметка не се искажу-
ваат побарувањата што не се наплатени до 31 де-
кември 1968 година; 

6) под ред. бр. 6 — извршените набавки на по-
трошен материјал и ситен инвентар и извршените 
услуги, кои во смисла на членот 63 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата се сметаат како мтеријални трошоци. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на годината на контата 712, 713, 714 и 781. 
Органите на управата што вршеле и стопанска деј-
ност од помал обем која не се смета за стопанска 
дејност во смисла на членот 24 на Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата од-
носно во смисла на членот 35 став 7 на Правилникот 
за книговодството и контниот план на органите на 
управата, под овој реден број ја искажуваат и со-
стојбата на посебните аналитички конта на синте-
тичките конта 760 и 762 за извршените набавки и 
услуги на стопански дејности од помал обем; 

7) под ред. бр. 7 — пресметаната амортизација за 
текуштата година, ако е со прописите на општестве-
но-политичката заедница воведена амортизација на 
предмети на опрема. 

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

8) под ред. бр. 8 и 9 — исплатените надоместоци 
на трошоците за извршени службени патувања, на-
доместоци за селидбени трошоци и надоместоци на 
трошоците поради одвоен живот од семејството. 

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

9) под ред. бр. 10 — придонесот за Скопје пре-
сметан на извршените набавки на материјал, ситен 
инвентар и извршените услуги, прокнижен на со-
одветните аналитички конта на синтетичките конта 
7] 2, 713, 714 и 781, а за стопанските дејности од по-
мал обем — на аналитичките конта на синтетичките 
конта 760 и 762; 

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

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

Под овој реден број се искажува состојбата на 
контото 791, која" се добива по спроведено пренесу-
вање на средствата односно задолжување на соод-
ветните конта на групите конта 70, 71 и 78; 

12) под ред. бр. 14 до 17 — исплатените износи 
на аконтации на лични доходи и други лични при-
мања, со соодветните придонеси од личните доходи 
и спрема личните доходи, заклучно со 31 декември 
1963 година. Ако некој орган на управата пресме-
таните аконтации на личните доходи за декември 
не ги исплатил до 31 декември 1968 година, пресме-
таните аконтации на личните доходи за декември 
тој нема да ги искаже под ред. бр. 14 туку под ред. 
бр. 18. 

Под соодветните редни броеви од 14 до 17 се 
искажуваат и извршените исплати на личните до-
ходи што произлегуваат од поранешните години, а 
што се утврдени и намирени дури во 1968 година. 

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

13) под ред. бр. 18 — разликата помеѓу исплате-
ните аконтации на личните доходи до 31 декември 
1968 година и остварените лични доходи, која треба 
да им се исплати на работниците врз основа на од-
лука за конечната распределба според завршната 
сметка, ако аконтациите на личните доходи испла-
тени БО текот на годината се помали од вкупниот 
износ на остварените лични доходи според конеч-
ната распределба на средствата за вршење на ре-
довната дејност според завршната сметка за 1968 
година. Во овој износ се опфаќаат и придонесите од 
личните доходи и спрема личните доходи. 

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

14) под ред. бр. 20, 21 и 22 — средствата што се 
распоредени во тие фондови со завршната сметка 
за 1968 година врз основа на конечната распределба 
на средствата за вршење на редовната дејност. Под 
тие редни броеви се искажуваат износите кои преку 
контото 791 се прокнижени на соодветните конта 
900, 940 и 980; 

15) под ред. бр. 24 — соодветниот дел од сред-
ствата за вршење на редовната дејност што ги пре-
несува органот на управата во наредната година 
заради извршување на обврските односно задачите 
за кои му биле обезбедени тие средства, а кои об-
врски односно задачи тој не ги извршил до 31 де-
кември 1968 година. 

Под овој реден број, по спроведениот распоред 
на книжењата на резултатите од средствата за фи-
нансирање на редовната дејност на контото 791, се 
искажува прокнижениот износ на контото 702; 

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

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

, 17) под ред. бр. 27 — вкупно исплатениот и пре-
сметан придонес за Скопје од личниот доход од 
работен однос и од другите лични примања, на кои 
се пресметува и се уплатува овој придонес, иска-
жани под ред. бр. 14 до 18 односно под ред. бр. 19. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на име придонес за Скопје на контата 710, 711 
и 765 за стопанските дејности од помал обем, односно 
на контото 256 од средствата за редовната дејност; 

18) под ред. бр. 28 — дел од средствата издво-
ени за станбена изградба што се уплатуваат на по-
себна сметка за покривање на разликата во стана-
рината (субвенционирање) и дел од средствата из-
двоени за станбена изградба што се внесуваат во 
фондот на заедничката потрошувачка, пресметани 
на личните доходи и другите лични примања иска-
жани под ред. бр. 14 до 18 односно под ред. бр. 19. 

Под овој реден број се искажуваат износите про-
книжени на аналитичките конта на синтетичкото 
конто 258. 

9. Покрај пресметката на остварените и кори-
стените средства за вршење на редовната дејност 
која се составува за органот на управата во целост, 
на начинот од точката 8 на ова упатство, органот 
на управата може да состави и пресметка на оства-
рените и користените средства за вршење на ре-
довната дејност по работни единици — ако е фи-
нансискиот план на органот на управата составен 
по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од 

Упатството за начинот на составување на финан-
сискиот план и пресметката за користење на сред-
ствата за посебни намени на органите на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/64). 

4. Пресметка на остварените и користените средства 
за посебни намени 

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

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

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

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

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

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

средства од посебната сметка на органот на упра-
вата од 1967 година, ако е во општиот дел на буџе-
тот или со посебна одлука на собиранието на оп-
штествено-политичката заедница определено непо-
трошените средства од посебната сметка на органот 
на управата да се пренесат и да се користат во 
наредната година. 

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 105 односно 
прокнижената почетна состојба на соодветното ана-
литичко конто на синтетичкото конто 721 во 1968 
година; 

2) под ред. бр. 2 — средствата одобрени на ор-
ганот на управата за посебни намени во буџетот за 
1868 година, а кои се користат непосредно од бу-
џетот или заради користење му се пренесени на 
посебна сметка: 

Под овој реден број се искажува износот про-
книжен на посебните аналитички конта на синте-
тичките конта 720 и 721, по одбивање на износот на 
пренесените средства според завршната сметка за 
1967 година прокнижен на овие конта; 

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

Под овој реден број се искажува прокнижениот 
износ на посебното аналитичко конто 721 односно 
на долговната страна на контото 779 — за дел на 
остварените приходи што се распоредени, во текот 
на годината, за посебни намени; 

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

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

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

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

6) под ред. бр. 22 — непотрошените парични 
средства за посебни намени што се пренесуваат во 
буџетот по истекот на 1968 година, а кои се прокни-
жени на долговната страна на контото 739; 

7) под ред. бр. 23 — средствата определени за 
пренос во наредната година, ако е во општиот дел 
на буџетот или со посебен акт на собранието на оп-
штествено-политичката заедница определено непо-
трошените средства за посебни намени да можат да 
се користат во наредната година. 

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

5. Движење на средствата на фондовите 

И. Движењето и состојбата на средствата на 
фондовите на почетокот и на крајот на 1968 година 
се искажуваат во образецот В — Движење на сред-
ствата на фондовите. 

Во тој образец се внесуваат, и тоа: 
1) под ред. бр. 1 — паричните средства на смет-

ката на овие фондови на 1 јануари 1968 година и 
средствата кои врз основа на конечната распре-
делба на средствата за вршење на редовната деј-
ност според завршната сметка за 1967 година во 
текот на текуштата година се пренесени во фондот 
на опремата, во фондот на заедничката потрошу-
вачка и во резервниот фонд. 

Во средствата пренесени од претходната година не 
се искажуваат средствата што на 31 декември 1967 
година се наоѓале издвоени како орочени средства, 
ниту средствата на невратените дадени кредити од 
фондот на 31 декември 1967 година. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на 1967 година односно на почетокот на 1968 
година на соодветните конта 021, 048 и 080. Покрај 
овие износи што ја претставуваат состојбата — сал-
дото на посебните сметки на фондовите на почето-
кот на годината, под овој реден број се искажуваат 
и износите прокнижени на: контото 900 — за изно-
сот распореден во фондот на опремата, контото 940 
— за износот распореден во фондот на заедничката 
потрошувачка и контото 980 — за износот распоре-
ден во резервниот фонд, врз основа на извршениот 
распоред на резултатите од финансирањето на ре-
довната дејност за 1967 година; 

2) под ред. бр. 2 до 4 — состојбата на 1 јануари 
1968 година на невратените дадени кредити од фон-
дот, издвоените орочени средства на фондот и сред-
ствата издвоени за исплатите за инвестиции (издво-
ени средства за електроенергетски објекти, депони-
рани гарантни износи и др.); 

3) под ред. бр. 5 — вредностите на подвижните 

предмети на опремата и подвижните и недвижните 
предмети на заедничката потрошувачка по спрове-
дениот книговодствен отпис на тие предмети; 

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

Под ред. бр. 7 во колоната 5 се искажуваат сите 
броеви на позициите на распоредните групи на по-
себниот дел од буџетот во кои се распоредени тие 
средства; 

5) под ред. бр. 8 — средствата од приходите или 
од дел од приходите што ги остварил органот на 
управата со својата дејност, ако е со актот на со-
бранието на општествено-политичката заедница 
определено средствата од тие приходи да се внесу-
ваат во фондови. 

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

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

7) под ред. бр. 10 — наплатените камати по кре-
дитите дадени на работниците од фондот на заед-
ничката потрошувачка, во смисла на членот 165а 
од Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 
17/67, 54/67, 26/68 и 50/68) — за купување станови, за 
изградба на нови или довршување и доградба на 
постојните станбени згради и станови, и за пола-
гање учество за добивање од банка кредит за стан-
бена изградба, како и примените камати по ороче-
ните средства; 

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

9) под ред. бр. 13 — средствата кои со завршна-
та сметка за 1968 година, врз основа на конечната 
распределба на средствата за вршење на редовната 
дејност, се распоредени во фондовите, а кои се про-
книжени (одобрени) на контата: 900 — за износот 
распореден во фондот на опремата, 940 — за изно-
сот распореден во фондот на заедничката потрошу-
вачка и 980 — за износот распореден во резервниот 
фонд; 

10) под ред. бр. 16 до 22 — потрошените сред-
ства по намените предвидени во тие редни броеви 
во 1968 година. 

6, Попис на состојбата па средствата и на изворите 
на средствата и преглед на ненамирените обврски 

на 31 декември 1968 година 

12. Органот на управата е должен според од-
редбите од Правилникот за пописот (инвентариса-
њето) ка ј корисниците на општествените средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/66) да изврши по-
пис на сите средства што ги управува, со состојба 
на 31 декември 1968 година. 
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Членовите на комисијата за попис ги именуваат 
советот на работната заедница и старешината на ор-
ганот на управата од редот на членовите на работ-
ната заедница. 

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

Во списокот на ненамирените обврски и побару-
вањата се внесуваат сите побарувања на органот на 
управата по пописот на 31 декември 1968 година (од 
купувачи, дадени аконтации за службен пат, извр-
шени исплати за боледување над 30 дена и ел.) и 
состојбата на сите обврски на органот на управата 
утврдена со потписот на 31 декември 1968 година и 
состојба на сите кредити што ги користи органот на 
управата, (која, по правило, се утврдува со изводот 
од банката), на обврските по набавките на матери-
јал и ситен инвентар и ел. 

Врз основа на податоците добиени со пописот се 
пополнува образецот VI — Преглед на ненамире-
ните обврски на 31 декември 1968 година. 

13. Органите на управата на кои, во смисла на 
членот 1646 од Основниот закон за финансирање на 
општествено-политичките заедници, им се прене-
сени средства на посебни сметки или непосредно од 
буџетот им се ставени на користење за посебни на-
мени односно во корист на нивните фондови, во 
образецот VI како обврски односно ненамирени об-
врски по посебните намени и по обврските на фон-
довите, го искажуваат износот на обврските утвр-
ден со пописот на 31 декември 1968 година, намален 
за износот на обврските што ги исплатил органот на 
управата до 31 јануари 1969 година од средствата 
што му се распоредени до 31 јануари 1969 година 
во смисла на членот 1646 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедници 
за посебните намени односно во корист на фондо-
вите. 

— за првата категорија: 15 работници 
— за третата категорија: 25 работници 
— за четвртата категорија: 8 работници 

7. Преглед на бројот на запослените работници и на 
исплатените и пресметаните лични доходи на ра-

ботниците 

14. Врз основа на податоците од исправите за 
исплатените лични доходи се пополнува образецот 
VII — Преглед на бројот на запослените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците. 

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

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

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

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

Во органите на управата ка ј кои немало пого-
лема флуктација на работници може при пресмету-
вањето на бројот на месеците-работници да се тргне 
од годината како целост (12 месеци) и прво да се 
пресмета бројот на месеците-работници (по катего-
рии) за оние работници што во текот на целата го-
дина биле во работен однос ка ј органот на упра-
вата. 

Пример: 
Од стручните работници во текот на целата го-

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

X 12 месеци = 180 месеци-работници 
X 12 месеци == ЗОО месеци-работници 
X 12 месеци = 96 месеци-работници 

Вкупно: 48 работници X 12 месеци = 576 месеци-работници 

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

— за првата категорија: 
— за третата категорија: 

2 работника 
3 работника 

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

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

X 10 месеци = 20 месеци-работници 
X 9 месеци = 27 месеци-работници 

За пресметаниот број месеци-работници за зало-
жените стручни работници во текот на годината се 
зголемува бројот на месеците-работници што во текот 
на целата година биле запослени во органот на упра-
вата, така што по оваа корекција бројот на месеци-
-работници да изнесува: 

— првата категорија = 
= 200 месеци-работници (180 + 20) 

— третата категорија = 
= 327 месеци-работници (ЗОО + 27) 

— четвртата категорија = 
= 96 месеци-работници 

Вкупно: 623 месеци-работници 
Но, бидејќи во органот на управата имало 

работници што биле на непрекинато боледување по-

Вкупно: 47 месеци-работници 

долго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа, 
бројот на месеците-работници пресметан на горниот 
начин треба да се намали за времето поминато на 
непрекинато боледување подолго од 30 дена и на 
неплатено отсуство од работа. 

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

Меѓутоа, органите на управата кај кои имало по-
голема флуктуација на работници, како и почести 
случаи на непрекинато боледување над 30 дена и 
неплатено отсуство од работа, заради поточно утвр-
дување на просечните лични доходи, пресметувањето 
на бројот на месеците-работници треба да го вршат 
по месеци. 

Пример: 
Од платниот список за јануари е утврдено 

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

Значи, во органот на управата во текот на јану-
ари имало 17 месеци-работници (16 + 1). 

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

Ако бројот на ефективните денови поминати на 
работа во февруари, кој за овие двајца работници 
изнесува 40 дена (20 дена X 2 работника), го поде-
лиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници. 

Значи, во февруари вкупниот број на месеците-
работници за работниците со висока стручна под-
готовка изнесува 19,33 (18 + 1,33). 

Иа истиот начин се пресметува бројот на месе-
ците-работници и за другите месеци до крајот на 
годината — по категориите на стручна подготовка на 
работниците. Добиениот збир на месеците-работници 
за сите 12 месеци на 1968 година, намален за бројот 
на месеците-работници пресметан за времето поми-
нато на непрекинато боледување подолго од 30 дена 
и за времето поминато на неплатено отсуство од ра-
бота, го претставува бројот на месеците-работници 
кој се искажува во колоната 2; 

2) во колоната 3 — аконтациите на нето личните 
доходи исплатени на работниците до 31 декември 
1968 година за работата во редовното работно време 
во таа година; 

3) во колоната 4 — остварените нето лични до-
ходи според завршната сметка за текуштата година 
над износот на исплатените аконтации на нето лич-
ните доходи до 31 декември 1968 година за работата 
во таа година; 

4) во колоната 6 — исплатените износи на нето 
личните доходи за остварена дополнителна работа; 

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

6) во колоните 10 и 11 — бројот на запослените 
работници на 1 јануари односно 31 декември 1968 
година, вклучувајќи ги во двата случаја и работни-
ците што се наоѓале тогаш на боледување, како и на 
платено или неплатено отсуство од работа. 

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

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

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

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

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

Органите на управата на другите општествено-
-политички заедници надлежни за работите на бу-
џетот можат да бараат од органите на управата на 
односната општествено-политичка заедница да им 
достават, кон завршната сметка, и пополнет образец 
VIII. 

9. Искажување на приходите на буџетот распоредени 
на органите на управата врз основа на членот 164-6 
од Законот за финансирање на општествено-поли-

тичките заедници 

16. Во завршните сметки на сојузните органи на 
управата и завршните сметки на органите на упра-
вата и другите општествено-политички заедници што 
одлучиле приходите на буџетот остварени во 1968 
година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 
година, да ги користат на начинот предвиден во 
членот 164-6 ст. 1 и 2 од Основниот закон за финан-
сирање на општествено-политичките заедници, се 
искажуваат и средствата што од приходите на бу-
џетот остварени до 31 декември 1968 година им се 
пренесени на органите на управата до 31 јануари 
1969 година на нивната жиро-сметка за вршење на 
редовната дејност, односно што им се пренесени на 
посебни сметки или им се ставени на користење 
непосредно од буџетот за посебни намени, како и 
средствата пренесени до 31 јануари 1969 година не-
посредно од буџетот БО корист на фондовите на орга-
ните на управата заради извршување на определени-
те задачи односно набавки.4 

Одобрените средства од буџетот што им се пре-
несени на органите на управата до 31 јануари 1969 
година во смисла на ставот 1 на оваа точка, се ис-
кажуваат во завршните сметки на следниот начин: 

1) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени на жиро-сметката за вршење на редов-
ната дејност ги искажуваат пренесените средства во 
образецот III под ред. бр. 2, заедно со средствата што 
им се пренесени од буџетот до 31 декември 1968 го-
дина. 

Од средствата пренесени на органите на управа-
та во смисла на членот 164-6 од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките заед-
ници не можат да се вршат нови набавки за вршење 
на редовната дејност на органот на управата. Тие 
средства органот на управата може да ги користи 
до 31 јануари 1969 година за исплатување на обврс-
ките утврдени со пописот на 31 декември 1968 година. 
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Обврските исплатени во текот на јануари 1969 
година на товар на тие средства, во 1969 година ќе 
се книжат како исплати на соодветните обврски сто-
рени во поранешните години; 

2) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени на користење за посебни намени, ги 
искажуваат во образецот IV под ред. бр. 2, покрај 
средствата што им се пренесени на посебна сметка 
или се користени непосредно од буџетот до 31 де-
кември 1968 година, и средствата што им се пренесе-
ни на посебната сметка или се користени непосредно 
од буџетот до 31 јануари 1969 година од приходите на 
буџетот остварени до 31 декември 1968 година, а 
уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година; 

3) органите на управата на кои тие средства им 
се пренесени од буџетот во корист на нивните фон-
дови, ги искажуваат во образецот V под ред. бр. 7, 
покрај средствата што се пренесени во корист на 
фондовите непосредно од буџетот до 31 декември 1988 
година, и средствата што се пренесени непосредно од 
буџетот во корист на фондовите до 31 јануари 1969 
година од приходите на буџетот остварени до 31 
декември 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 
јануари 1969 година; 

4) средствата пренесени во смисла на членот 
164-6 на Основниот закон за финансирање на опште-
ствено-политичките заедници, органот на управата 
може да ги користи до 31 јануари 1969 година за 
исплатување на обврските по посебните намени од-
носно по обврските на фондовите, што органот на 
управата не ги намирил до 31 декември 1968 година. 

Обврските по посебните намени односно обврски-
те на фондовите уврдени со пописот на 31 декември 
1968 година, се намалуваат за извршените исплати 
на тие обврски во текот на јануари 1969 година од 
средствата пренесени според членот 164-6 на Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници; 

5) создадените а ненамирени обврски на посеб-
ните намени и фондови до 31 декември 1968 година, 
што ќе се исплатат од средствата пренесени во смис-
ла на членот 164-6 на Основниот закон за финансира-
ње на општествено-политичките заедници се сметаат 
како потрошок на средства во 1968 година и се ис-
кажуваат во соодветните видови на потрошок на 
средства во образецот IV односно во соодветните ви-
дови на потрошок на средства во образецот V. 

10. Извештај за работата 

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

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

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

18. Завршната сметка на органот на управата 
за 1968 година ја донесуваат старешината на органот 
на управата и советот на работната заедница, и тоа до 
15 февруари 1969 година за изминатата година, во 
смисла за чл. 72 и 79 од Основниот закон за сред-
ствата на работа на органите на управата. 

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

19. Во записникот од седницата на која се разгле-
дува завршната сметка се внесуваат и донесените 
заклучоци по забелешките на членовите на советот 
на работната заедница и старешината на органот на 
управата во однос на завршната сметка, како и од-
луката на старешината на органот на управата и 
советот на работната заедница во поглед на заврш-
ната сметка. 

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

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на 
управата е должен, во смисла на членот 37 од За-
конот за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 
50/68), да и ја достави усвоената завршна сметка и 
на Службата ка ј која има жиро-сметка. 

Како завршна сметка, која во смисла на ст. 1 и 2 
на оваа точка се доставува до органот на управата 
надлежен за работите на буџетот и до Службата, се 
подразбираат исполнетите обрасци I, III, IV, V, VI и 
VII и извештајот за работата, а за сојузните органи 
на управата — и исполнетиот образец VIII. 

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

1) преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) преглед на извршувањето на посебните сметки 
на приходите на органот; 

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

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

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
22. Обрасците I до VIII наведени во точ. 6, 7, 8, 

10, И, \2\ 14 и 15 на ова упатство отпечатени се кон 
ова упатство и се негов составен дел. 

23. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за начинот на 
составување на завршната сметка на органите на 

"управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/67 и 3/68). 
24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 5—8741/1 

20 декември 1968 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 



Среда, 25 декември 1968 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 54 — Страна 1285' 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец I 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

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

1968 година 
1 2 3 4 

А. АКТИВА 

I. Средства на опремата и недвижностите 
1 ООО Земјиште 
2 001 Градежни објекти 
3 003 Средства на опремата 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, 008 Други средства 
6 Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до 5) 
7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 ОИ Исправка на вредноста на опремата 

9 010, 011 Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и 
опремата (7 плус 8) 

10 Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 ми-
нус 9) 

II. Парични средства на издвоената сметка кај Службата 
на општественото книговодство 

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

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

Ш. Средства на заедничката потрошувачка 

14 040 Земјиште на заедничката потрошувачка 
15 041 Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
16 042 Опрема на заедничката потрошувачка 
17 047 Заеднички средства на заедничката потрошувачка 
18 Вкупно (14 до 17) 
19 049 Исправка на вредноста на средствата на заедничката пот-

рошувачка 
20 Сегашна вредност на средствата на заедничката потро-

шувачка (18 минус 19) 
21 046 - Средства на заедничката потрошувачка во изградба и из-

работка 
22 048 Парични средства на фондот на заедничката потрошу-

вачка 
23 045 Побарувања и други права од средствата на заедничката 

потрошувачка 

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

V. Средства во пресметка 

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

книговодство за посебни намени 
27 108 Други издвоени средства 
28 ИО Благајна 
29 112, 113 Валути и девизи 
30 120 Купувачи — од средствата за редовна дејност 
31 121 Купувачи — од средствата за посебни намени 
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32 13 
33 16 
34 19 
35 дел 20 и 27 

36 дел 20 и 27 

37 24, 25 

38 310, 360, 312, 362 
39 ЗИ, 361 
40 

41 702 

42 72 

43 900 
44 901 
45 902, 909 

46 

47 91 

48 940 
49 941, 949 

50 

51 98 

52 дел 20, 27, 13 
и 120 

53 део 20, 27, 13 
и 121 

64 16 и 29 

55 24 и 25 

56 

Други побарувања 
Односи на единиците во органот на управата 
Активни временски разграничувања 
Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од 
средствата за редовна дејност 
Преплети на добавувачите и други преплетени обврски од 
средствата за посебни намени 
Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи 
и спрема личните доходи 
Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 
Материјал и ситен инвентар за посебни намени 
Вкупно активата (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

Б. ПАСИВА 

I. Средства за редовна дејност 
Средства за редовна дејност 

II. Средства за посебни намени 
Средства за посебни намени 

III. Фонд на опремата 

Фонд на опремата 
Кредити за набавка на опремата 
Други извори 

Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45) 

IV. Извори на средствата на недвижностите 

Извори на средствата на недвижностите 

V. Извори на средствата на заедничката потрошувачка 

Фонд на заедничката потрошувачка 
Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 

Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошу-
вачка (48 плус 49) 

VI. Извори па средствата на постојаната резерва 

Резервен фонд 

VII. Други извори 

Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати 
на купувачите од средствата за вршење на редовната 
дејност 
Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати 
на купувачите од средствата за посебни намени 
Односи на единиците во органот на управата и пасивни 
временски разграничувања 
Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи 
и спрема личните доходи 

Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 
ДО 55) 

1969 година 
Раководител на сметковод-

ството, 
Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот на управата, 
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ОРГАН НА УПРАВАТА Образец II 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1963 ГОДИНА 

к . Почетна состојба 
РОЈ на ц а з и в н а к о н т о т о на 1 јануари 1968 година 
онтото 

Актив:« Пасив: 

Промет во 1968 година 
со почетна состојба 
Должи Побарува 

Состојба на 31 декември 
1968 година 

Актива Пасива 

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец III 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕ-
ДОВНАТА ДЕЈНОСТ 

Износ 

Реден 
број О П И С предвидено 

според фи-
нансискиот 

план 

остварено 
односно 

користено 
според 

конечната 
пресметка 

I. Средства 
1 Средства пренесени според завршната сметка од претходната година за 

финансирање на редовната дејност 
2 Средства од буџетот 
3 Средства од сопствените приходи што се користат како средства за вр-

шење на редовната дејност 
4 Вонредни и други приходи 
5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошок на средствата 

6 Набавки на потрошен материјал и ситен инвентар, трошоци за услуги и 
други разни трошоци 

7 Амортизација според пресметката за текуштата година 
8 Трошоци за службени патувања и надоместоци за селидбени трошоци 
9 Надоместоци на трошоци поради одвоен живот од семејството 

10 Придонес за Скопје од средствата за материјални расходи од општа по-
трошувачка 

11 Текушта резерва 
12 Вкупно предвидено односно потрошено (6 до И) 
13 Средства за распределба (5 минус 12) 
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III. Распределба на средствата 
14 Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од4 личните до-

ходи и спрема личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од 
полното работно време и за дополнителна работа) 

15 Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните до-
ходи и спрема личните доходи, за работа подолга од полното работно време 

16 Исплатев! лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема лич-
ните доходи, за дополнителна работа 

17 Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи и спрема 
личните доходи, по основ на граѓанскоправен однос 

18 Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните до-
ходи и спрема личните доходи 

19 
20 
21 
22 

Вкупно распоредено за лични доходи (15 до 18) 
За фондот на опремата 
За фондот на заедничката потрошувачка 
За резервниот фонд 

23 
24 
25 

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

26 Вкупно распоредено (19 плус 23 до 25) 

27 
28 

Евидентни v податоци 
Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос (ред. бр. 14 до 18) 
Средства издвоени за станбена изградба: 
а) за покритие на разликата во станарината 
б) за фондот на заедничката потрошувачка 

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец IV 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
НАМЕНИ 

ПОСЕБНИ 

Реден 
број О П И С Износ 

1 2 3 

I. Средства 

1 
2 
3 
4 

Средства пренесени од претходната година 
Средства од буџетот (по позицијата број на посебниот дел на буџетот) 
Средства од сопствени приходи 
Средства од други извори 

5 Вкупно средствата (1 до 4) 

II. Потрошок на средствата 

6 Лични расходи, со придонесите 
7 Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос 
8 Надоместок на трошоци за службени патувања 
9 Интервенции во стопанството , 

10 Плаќање услуги на здравствените установи за социјално ^осигурените лица 
И Социјални помошти 
12 Помош на жртвите на фашистичкиот терор 
13 Помош на семејствата чии хранители се на задолжителна воена вежба 
14 Предвојничка обука 
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15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 

Стипендии 
Материјални расходи 
Инвестициони вложувања 
Друго 
Придонес за Скопје од средствата за материјални расходи од општа по-
трошувачка и придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции 

Вкупно потрошокот на средствата (6 до 19) 
Непотрошен!! средства (5 минус 20) 

од тоа: 
За пренос во буџетот 
За пренос во наредната година 

На 1969 година 

Раководител на сметковод-
ството, 

Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина на органот на управата, 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец V 

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ 

1 021 048 080 
900 940 9В0 

2 021 045 080 
3 021 048 ОВО 

или или или 
108 108 108 

4 021 
или 
108 

048 
или 
108 

080 

5 900 940 — 

6 

7 021 048 080 

8 021 048 080 

9 021 047 080 

10 021 048 080 

11 900 940 — 

12 021 048 080 
13 900 940 980 

I. Состојба на фондот на почетокот на годината 

Состојба на паричните средства на фондот 

Состојба на кредитите дадени од фондот 
Состојба на орочените средства на фондот 

Состојба на издвоените средства за исплати за инвести-
ции 

Вредност на подвижните предмети на опремата и под-
вижните и недвижните предмети на заедничката потро-
шувачка 
Вкупно состојбата на фондот на 1 јануари 1968 година 

И. Прилив на средствата на фондот во текот на годината 

Средства од буџетот (по позицијата бр. од 
посебниот дел на буџетот) 
Средства од приходите или од дел од приходите што ор-
ганот на управата ги остварил со својата дејност 
Пренос од фондот од друг орган на управата заради 
здружување средства 
Наплатени камати по кредитите и орочените средства да-
дени од фондот 
Вредност на средствата примени без надоместок 
Други парични средства 
Средства од распределбата според завршната сметка за 
текуштата година 

1 рупа ИЛИ конто Износ 
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14 Вкупно приливот на средствата во текуштата година 
(7 до 13) 

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

III. Потрошен на средствата на фондот во "текот на го-
дината 

16 900 940 — Книговодствени отпиен 
17 900 940 — Вредност на отстапените подвижни и недвижни предмети 

без надоместок 
18 900 940 — Неотпишан дел од вредноста на продадените подвижни и 

недвижни предмети 
19 — 048 — Стипендии 

или 
940 

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

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

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

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

24 Состојба на* средствата на фондот на 31 декември 1968 го-
дина (15 минус 23) 

во 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 исплати за 

инвестиции 
29 Вредност на предметите на опремата и подвижните и 

недвижните предмети на заедничката потрошувачка 

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец VI 

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА 

I. Обврски по инвестиции 
1 Обврски по инвестициите од поранешните годи-

ни (освен обврските по набавките на предмети 
нп опрема и предмети за заедничка потрошу-
вачка) 

И з н о с 
Обврски од средствата 

Реден 
број ВИД ОБВРСКИ 
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2 Обврски по инвестициите во текуштата година 
(освен обврските пр набавките на предмети на 
опрема и предмети за заедничка потрошувачка) 

3 Неисплатени втасани ануитети во поранешните 
и во текуштата година 

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

II. Други обврски 

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

литичките организации 
7 Обврски спрема банката и фондовите по при-

времените позајмици 
8 Обврски по набавките на предмети на опрема 

и предмети за заедничка потрошувачка 
9 Обврски за материјални расходи 

10 Обврски за лични расходи 
И Друго 
12 Вкупно другите обврски (5 до 11) 
13 Вкупно ненамирените обврски (4 плус 12) 

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

ОРГАН НА УПРАВАТА » Образец УП 

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

I. Функционери 

1. Функционери што ги избира или 
именува собранието 

2. Функционери што ги назначува 
Извршниот совет 
Вкупно I 

II. Работници, според стручната 
подготовка 

1. Виска стручна подготовка 
2. Виша стручна подготовка 
3. Средна стручна подготовка 
4. Нижа стручна подготовка 

Вкупно П 
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III. Работници, според квалифи-
кациите 

1. Висококвалификувани 
2. Квалификувани 
3. Полуквалификувани 
4. Без квалификација 

Вкупно III 

IV. Вкупно (1+11 +II I ) 

V. Пресметан придонес на лич-
ните доходи 

VI. Вкупно (IV+V) 

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

ОРГАН НА УПРАВАТА Образец VIII 

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

На 1969 година 

Раководител на сметковод- Претседател на советот Старешина на органот на управата, 
ството, на работната заедница, 

Страна 
602. Одлука за дополниние на Одлуката за оп-

ределување на земјоделските и прехран-
бените производи за кои при увозот се 
плаќа посебна давачка — — — — — 1205 

603. Одлука за дополнение на Одлуката за 
обврската за прибавување согласност за 
увоз на одделни стоки — — — — — 1205 

604Ј Правилник за составување на завршната 
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Страна 
сметка на работните организации за 1968 
година — — — — — — — — — 1205 

605. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на стопанските организа-
ции за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната 

.металургија — — — — — — — — 1277 
4>0б/ Упатство за начинот на составување на 

завршната сметка на органите на упра-
вата за 1968 година — — — — — — 1278 
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